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Za skrite želje bomo odprli denarnice 
O d nedel je naprej bo za obisk cerkve na Ble jskem otoku in zvonjenje 
z z v o n o m žel ja treba odšteti tri evre, saj se na s k u p n e m sestanku pri 
ž u p a n u Bleda j a n e ž u Fajfarju n i s o uspeli dogovorit i drugače. 

V I L M A S T A N O V N I K 

Bled - Potem ko je Družba 
sv. Martina, ki jo je župnija 
Bled pred dvema letoma 
ustanovila za upravljanje 
Blejskega otoka, 23. januarja 
začela pobirati vstopnino za 
obisk cerkve na otoku in te-
den dni kasneje na pritisk 
javnosti preklicala to odloči-
tev, so prejšnji teden objavili 
sporočilo, da so cerkev in 
dnigi objekti na otoku zaprti 
zaradi obnovitvenih del, 
obisk otoka pa je sicer mo-
goč, vendar - vsaj do konca 
februarja - le na lastno odgo-
vornost. To odločitev pa so 
znova preklicali minuli to-

rek po pogovoru pri županu 
občine Bled Janezu Fajfarju, 
saj naj bi najnujnejša vzdr-
ževalna dela na strehi popra-
vili do konca tega tedna, ko 
bo obisk otoka in cerkve spet 
varen. Ne bo pa več brezpla-
čen, pač pa bo od nedelje na-
prej za obisk cerkve in s tem 
tudi zvona želja, ki na otok 
privablja številne domačine 
in tujce, treba odšteti tri 
evre. 

"Moje mnenje je, da vstop-
nine ne bi bilo treba zaraču-
navati. Je pa Cerkev lastnica 
cerkvenega objekta na otoku 
in ima pravno pravico zara-
čunavati tudi vstopnino. Mis-
lim pa, da moralne pravice 

za to nima," je po pogovoru s 
predstavniki blejske župnije 
povedal župan Fajfar in do-
dal, da naj bi imeli prost 
vstop domačini, otroci, svatje 
na porokah, udeleženci maš 
in še nekaj izjem. 

"Razumem, da župniji 
manjka denarja za obnovo 
objektov, vendar so gotovo še 
drugi načini, kako priti do 
denarja. Ta, ko so na hitro, 
brez dogovorov, začeli zara-
čunavati vstopnino, gotovo 
ni pravi," je tudi povedal Ja-
nez Fajfar, blejski župnik Ja-
nez Ambrožič pa je s sestan-
ka odšel brez besed. 
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Legionela noče iz vrtca 
Zaradi povišane koncentraci je legioneie so izseli l i otroke iz vrtca Čebel ica in oddelka Mavrica v Kranju. 
Kako pride d o o k u ž b e s to bakteri jo in kakšno bolezen povzroča. 

S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj - Pred kratkim smo po-
ročali, da so v oddelku vzgoje 
in izobraževanja Mavrica na 
Planini v Kranju potrdili 
sum na prisotnost bakterije 
legioneie, ki je v vodovodu 
vrtca. Vrtec s toplo sanitarno 
vodo oskrbuje Domplan. "Po 
vseh preventivnih ukrepih 
(toplotni šoka, čiščenje vodo-
vodnih pip, menjava tesnil in 
mrežic, menjava starih ter-
mostatov, montaža filtrov...) 
smo 1. februarja spet odvzeli 
vzorce iz vseh pip oddelka 
Mavrica in tudi vrtca Čebeli-
ca, ki domujeta pod isto stre-
ho," je povedala Marjeta Pod-
pečan, vodja sanitamo-

živilskega nadzora v Kranj-
skih vrtcih. Zadnje analize 
Zavoda za zdravstveno var-

stvo Kranj so pokazale, da je 
bakterija še vedno prisotna, 
tako v Čebelid kot v Mavrici. 

Vrtec Čebelica in oddelek Mavrica v teh dneh samevata. 

"Zaradi razširjenosti legio-
neie po celotni stavbi in ve-
čanja njene koncentracije 
smo otroke sredi tega tedna 
preselili v vrtec Mojca. Ukrep 
selitve ni predpisan, je pa po 
mnenju odgovornih na Za-
vodu za zdravstveno varstvo 
Kranj smiseln zaradi izognit-
ve še najmanjši možnosti 
okužbe. 95 otrok iz Čebelice 
in 8 oskrbovancev iz oddelka 
Mavrica bo v gosteh v vrtcu 
Mojca v Kranju vse do takrat, 
ko bodo izvidi vzorčenja 
vode spet ustrezni. Zagotovo 
pa najmanj dva meseca." je 
povedala Danica Gaber, rav-
nateljica Kranjskih vrtcev. 
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Klosterle odprta! 

bližja pot do smučarskega veselja - le 
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Prihodnji teden počitnice 

Le še današnji šolski dan učence in dijake po Gorenjskem 
loči od težko pričakovanih zimskih počitnic. Šolarji bodo 
torbe za teden dni obesili na klin. Ker zima letos nI naklo-
njena In nI nasula novega snega, se bodo na zimske radosti 
morali odpraviti v višje predele. Dolgčas jim nikakor ne bo, 
saj so mladinski centri, šole in druge organizacije zanje 
ponekod pripravile počitniške dejavnosti. A. H. 
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A K T U A L N O 

Kdo bo novi direktor? 

Svet splošne bolnice na Jesenicah bo 
prihodnji teden odločal o novem di-
rel<torju. Na razpis se je prijavil tudi 
dosedanji direktor Igor Horvat. Bol-
nišnica je lani poslovala z izgubo, za 
kar naj bi bilo krivo tudi financiranje 
regijskih bolniSnic. 

K R O N I K A 

Utonil petletni fentek 

v bazenu hotela Lari* v Kranjski Gori 
je v sredo popoldne v poldrugi meter 
visoki vodi utonil petletni fantek, ki ni 
znal plavati. Kriminalisti so ugotovili, 
da je tuja krivda Izključena. 
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R A Z G L E D I 

Sem privrženec 
j a v n ^ zdravstva 

Minister za zdravje Andrej Bručan je 
med najbolj izpostavljenimi ministri 
JanSeve vlade. Minister je za Gorenj-
ski glas odgovarjal na vprašanja o 
javnem in zasebnem zdravstvu, pre-
prečevanju kajenja, čakalnih vrstah in 
drugih problemih. 

Z A D N ) A S T R A N 

Zgodba o mentrgi 
in kruhu 

Marija Klinar, Pavletova Micka iz 
Globokega, kljub 78 letom še vsak te-
den v mentrgi zamesi celo peko kru-
ha in ga speče v krušni peči. Rada 
imam domači kruh, pravi. Vse življe-
nje ga jem in se ga nisem preobje-
dla, pravi. 
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VREME 

Danes bo pretežno jasno. 
V soboto se bo od vzhoda še bdj 
pooblačilo. V neddjo bo sprva 
podobno kot v soboto, popddne 
pa se bo jasnih. 
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POLITIKA danica.zavrl@g-glas.si 

Cene Matidč 
(1920-2007) 

v rodnem Kamniku so včeraj pokopali mag. Ceneta Mati-
čiča, častnega občana občine Kamnik. Izhaja iz zelo stare 
kamniške družine, diplomiral je iz matematike in fizike, ma-
gistriral iz sociologije, političnih ued in novinarstva. Bil je uči-
telj, zborovodja, politik, poslanec in gospodarstvenik ter pisec 
strokovnih in leposlovnih besedil in dveh monografij. Pri Go-
renjskem glasu je leta 2004 izšla njegova knjige Vpet v po-
mlad sedemdesetih let, v kateri popisuje potek in posledice ak-
cije 25 poslancev, ki jo je vodil skupaj z Ivanom Kreftom in 
Tonetom Remicem. Zaradi nje je bil ob zaupanje in dobro 
ime. bil je izključen iz ZK pa tudi prisiljen vrniti poslanski 
mandat. V javno življenje seje vrnil proti koncu leta igSg, ko 
so ga wi oblastni forumi rehabilitirali, se opravičili in zapisa-
li, da je bilo njegovo videnje Slovenije pravilno. 

"Knjiga Vpet v pomlad sedemdesetih let je moja obveznost, 
besedilo je nastajalo nekaj let in v presledkih. Zamisel sem ne-
nehno nosil v sebi, saj sem se zavedal, da moram dejstva v 
zvezi z akcijo 25 poslancev kar najbolj dosledno sporočiti za-
namcem,"je dejal in zapisal ob izidu knjige, ki gaje bil res-
nično vesel, nam pa je bilo v čast. daje njegova knjiga izšla 
pri Gorenjskem ^su. 

Uredništvo 

[arih 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme JANEZ OSVALD iz Rateč - Planice. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Zvesti Gorenjskemu glasu 

Na5 zvesti naročnik je Franc Šparovec z ženo Mici. Franc, ki 
je v 92. letu, in deset let mlajša Mici sta zelo zgovoren in vi-
talen par. Oba sta rojena v Kamni Gorici, kjer sta se tudi 
spoznala. Poročena sta 56 let in od leta 1950 živita v stano-
vanju na Planini v Kranju. Imata tri sinove, sedem vnukov in 
tri pravnuke. Dneve jima krajša zelen papagaj Koki, za kate-
rega rada skrbita. Franc je zelo zgovoren in mu nikoli ne 

Franc Šparovec z ženo Mici 

zmanjka "pravljic" iz starih časov, kot jim pravi Mici. Po po-
klicu je bil ključavničar. Za ta poklic ga je izučil njegov oče 
in tudi on je izučil nekaj učencev, ki so še zdaj ponosni na 
svojega mojstra. Pravi, da mora biti delo hitro in dobro 
opravljeno, da ne bo treba za teboj popravljati. Mici je bila 
po poklicu trgovka in je delala v trgovini v Čirčah. V Gorenj-
skem glasu najprej prebere osmrtnice, kroniko, ga prelista 
in poišče članke o rožah in vrtu. Franc med prebiranjem tudi 
zadrema, če ga novice ne zanimajo preveč. Najbolj pa pre-
seneča, da Franc še vedno vozi avto. Vsako nedeljo popol-
dan se z Mici odpravita na izlet po bližnjih krajih. Enkrat me-
sečno pa se pripeljeta na Gorenjski glas, da plačata meseč-
no naročnino, saj tako privarčujeta provizijo. D. K. 

Nezanimivo poklicno šolanje 
N a p o b u d o S r e d n j e p o k l i c n e in s t r o k o v n e š o l e Kranj in u č i t e l j a p r a k t i č n e g a p o u k a Jožeta V e r b i č a j e 

J a n e z S u š n i k , p r e d s e d n i k d r ž a v n e g a sveta, s k l i c a l p o s v e t o p o k l i c n e m š o l a n j u n a G o r e n j s k e m . 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Kranj - Težava seveda ni le 
gorenjska. Slovenija že dlje 
časa občuti težave, ker na ne-
katerih področjih ni zanima-
nja za poklicno šolanje in za-
radi tega na trgu sicer iskani 
poklici izumirajo, za mnoge 
pa zaradi tega ne dobimo do-
mačih delavcev. To pa je tudi 
problem zahodne Evrope, je 
na posvetu dejal Janez Suš-
nik. Predstavniki šolskega 
ministrstva, kranjske obrtne 
zbornice in nekaterili gorenj-
skih občin so znova osvetlili 
že znani problem, na katere-
ga pa najbolj kritično opozar-
jajo v Srednji poklicni in 
strokovni šoli Kranj. 

Njen učitelj praktičnega 
pouka Jože Verbič je opozo-
ril na odnos države do njiho-
ve šole, ki je za praktični 
pouk zadnjili ducat komple-
tov ročnega orodja dala pred 
šestimi leti, delavnice prak-
tičnega pouka so slabo oprem-
ljene, nezakurjene, donator-
jev, na katere se obračajo po 
pomoč, je vse manj. Vpis 
dijakov na šolo, ki izobražuje 
za devet poklicev in v kateri 
je letos 215 učencev, se 
zmanjšuje in v prihodnje 
najbrž ne bo bolje. "Na letoš-
njem informativnem dnevu 
se je za poklic tesarja zani-
mal en učenec, za zidarja 
dva. za soboslikarja sedem, 
za pečarja deset, za nov sred-
nješolski program gradbene-
ga tehnika osemnajst in za 
frizerje dvajset mladih," je 
povedal Verbič. Opozarja na 
dejstvo, da mladih ne znamo 
motivirati za poklicno šola-
nje, da je ob informativnih 
dnevih za to že prepozno, da 
jih večina sili na gimnazije, 
da na poklicne šole ni tistih z 

Udeleženci posveta so si ogledali šolske delavnice na Srednji poklicni in strokovni šoli Kranj. 

boljšim uspehom. Janez Me-
žan z Ministrstva za šolstvo 
in šport pritrjuje, da je pro-
blem nezanimanja za pokli-
ce vseevropski, k temu pa do-
daja še manjšanje generacij, 
zaradi česar bo ta problem v 
prihodnje še večji. Jeseni se 
bo na srednje šole vpisalo za 
dve šoli manj otrok kot mi-
nulo šolsko leto, kar 1464 jih 
bo manj. S spremembo za-
konodaje na področju izob-
raževanja, ki predvideva po-
vezovanje šol z gospodar-
stvom in prenovo šolskih 
programov, usmerjenih k 
potrebam okolja, namerava-
jo reševati te težave. Mežan 
navaja nov program za po-
klic mehatronik, ki je za mla-
de zanimivejši od strojnega 
tehnika, in pričakuje, da se 
bodo podobno prenovili tudi 
programi v gradbeništvu, za 
kar izobražuje kranjska šola 
Predlaga tudi sodelovanje 
povezovanje in tudi združe 
vanje šol, podobno kot to po 
teka v drugih državah v Evro 
pi. V Kranju bi se lahko po 
klicna in strokovna šola po 
vezana s tehniškim šolskim 
centrom, srednja trgovska z 
ekonomsko in podobno. S 
tem se ne reši le financiranje 

šol "po glavi učenca", pač pa 
prinaša tudi večjo kakovost, 
je prepričan Mežan. 

Šolanje za potrebe 
gospodarstva 

Janja Meglič iz Obrtne 
zbornice Slovenije je govori-
la o pripravi strategije za pro-
mocijo poklicnega izobraže-
vanja. Slednja bo prepuščena 
prihodnjim pokrajinam, 
strategija pa opozarja tudi na 
potrebo po ozaveščanju že 
mladih staršev o poklicni ka-
rieri njihovih otrok. Daniela 
Žagar iz Obrtne zbornice 
Kranj je govorila o izkušnjah 
pri predstavljanju poklicev v 
zadnjih razredih osnovne 
šole in o majhnem zanima-
nju staršev zanje. Potrebe po 
poklicih pa so velike, v 24 
sekcijah obrtne zbornice so 
obrtniki "lačni" kadra, njiho-
ve potrebe pa le težko izpol-
nijo. Govorniki so nanizali 
še vrsto drugih težav, o defi-
citarnosti f>oklicev je govorila 
tudi mag. Helena Cvenkelj iz 
BSC Kranj, ki je predstavila 
del s to problematiko poveza-
nega razvojnega programa 
Gorenjske za obdobje od 
2007 do 2013. Na Gorenj-

skem je treba povezati šol-
stvo, gospodarstvo in kader, 
nastal naj bi medpodjetniški 
izobraževalni center, šoli pa 
predlagajo, naj razmišljajo o 
osnovanju šolskega podjetja 
za "butične poklice", kjer bi 
mladi po koncu šolanja dela-
li kot na trgu, po treh letih pa 
lahko opravljali že mojstrski 
izpit in lažje šli na samostoj-
no podjetniško pot. Janez 
Sušnik, ki se kot državni 
svetnik z območja Gorenjske 
čuti dolžnega nekaj storiti v 
korist razvoja poklicev v regi-
ji, je predlagal, naj šola sku-
paj z BSC pripravi analizo 
problemov, ki jih je osvetlil 
posvet, jo predloži odboru za 
razvoj človeških virov pri 
Razvojnem svetu Gorenjske, 
ta se bo skupaj s svetom žu-
panov in ob pomoči strokov-
nih institucij sistematično lo-
til reševanja tega vprašanja. 
Za razvoj kadra se je na Go-
renjskem treba močno po-
truditi, če želimo, da bo šla 
Gorenjska res gor, kot pravi 
njen slogan in se bo s šeste-
ga mesta razvitosti (po bruto 
domačem proizvodu) spet 
prebila med prve tri najrazvi-
tejše regije, kjer je nekoč že 
bila, je še dejal Sušnik. 

Ustavno sodišče zasuto 
U s t a v n o s o d i š č e s e j e lani u k v a r j a l o s š e enkrat v e č z a d e v a m i . P r e v l a d u j e j o 

u s t a v n e pr i tožbe, m e d k a t e r i m i j i h p o l o v i c a z a d e v a p r e k r š k e . 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Ljubljana - Predsednik Ustav-
nega sodišča dr. Janez Čebulj 
je ob predstavitvi poročila o 
delu sodišča v preteklem letu 
povedal, da so se ustavni sod-
niki lani ukvarjali z več kot tri 
tisoč novimi zadevami. Lani 
so rešili 14 odstotkov zadev 
več kot leto poprej, vendar so 
s tem dosegli zgornjo mejo 
zmogljivosti, saj števila zadev 
ob nespremenjeni zakonoda-
ji ni več mogoče povečevati. 

Obseg že ogroža kakovost 
ustavnosodne presoje, v pri-
hodnje pa zaradi povečeva-

nja števila novih zadev priča-
kujejo večje zaostanke v delu 
ustavnega sodišča. Do konca 

leta je mogoče pričakovati 
več kot pet tisoč novih zadev. 
Predsednik je poudaril, da so 

zaradi vsega tega potrebne 
spremembe zakona o ustav-
nem sodišču, nujno pa bi 
bilo treba začeti tudi razpra-
vo o spremembah ustave, 
tako da bi se ukinila pobuda 
za presojo ustavnosti predpi-
sov in bi bila ustavna pritož-
ba dovoljena le v primerih, 
ko so predhodno zagotovlje-
na pravna sredstva pred vr-
hovnim sodiščem. Brez 
spremembe ustave in zako-
nodaje se bo moralo ustavno 
sodišče ukvarjati le z absolut-
no prednostnimi zadevami 
(teh je 21), šele za njimi bi 
prišle na vrsto vse druge. 

Na učinkovitost ustavnega 
sodišča bo letos vplivala tudi 
zamenjava šestih ustavnih 
sodnic in sodnikov. Prvi na 
novo imenovani ustavni sod-
nik je Franc Grad, ki ga je 
nedavno potrdil državni zbor 
in je pred njim že prisegel. 

mailto:danica.zavrl@g-glas.si
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Dogovora ni, vstopnina je 
N a za javnost zaprtem sestanku pri b le jskem ž u p a n u Janezu Fajfarju se predstavniki blejske ž u p n i j e 
ter blejskega tur ist ičnega gospodarstva in pletnarjev niso mogl i dogovoriti za k o m p r o m i s glede 
vstopnine in obnove na Blejskem otoku. 

V I L M A S T A N O V N I K 

Bled - Da bodo pogovori v 
poročni dvorani blejske obči-
ne brezkompromisni, je 
dalo slutiti že dejstvo, da 
smo bili novinarji "postavlje-
ni pred vrata". Menda ne na 
željo župana ali turističnih 
delavcev, pač pa naj bi to že-
leli predstavniki blejske žup-
nije, ki tudi po uri in pol dol-
gem pogovoru niso želeli da-
jati izjav. Je pa v njihovem 
imenu nekaj kratkih odgovo-
rov dal pravni zastopnik 
Družbe sv. Martina Matej 
Kuhar, ki je povedal, da bodo 
cerkev in drugi objekti na 
otoku znova odprli svoja vra-
ta že to nedeljo, do takrat pa 
naj bi opravili najnujnejša 
vzdrževalna dela, tako da 
obiskovalci otoka ne bodo 
več v nevarnosti zaradi pada-
nja opek s strehe, zaradi česar 
so se prejšnji teden odločili, 
da si je otok mogoče ogledo-
vati le na lastno odgovornost. 
Bodo pa obiskovalci morali za 
obisk cerkve odšteti po tri 
evre, denar pa naj bi Družba 
sv. Martina porabila za obno-
vo. Na vprašanja, ali ima 
Družba sv. Martina res izgu-
bo, Kuhar ni želel odgovoriti, 
češ da teh podatkov nima. 

"Na sestanku sem predla-
gal, da bi morda najprej v 
cerkev postavili več "puščic" 
za prostovoljne prispevke, 
na katerih bi bil napis, da se 
bo denar porabil za obnovo 
cerkve oziroma oltarja. Ra-
zumem namreč, da so z ob-
novo stroški, vendar pa je 
nenadno pobiranje vstopni-
ne nekakšen "šok", ki ni bil 
potreben. Če ne bi šlo druga-
če, bi se še vedno lahko odlo-
čili za vstopnino, kar ne bi 
bilo izjema ne pri nas ne v 
tujini, vendar bi bilo treba o 
tem turistične agencije oz. 
vse, ki to morajo vedeti, ob-
vestiti vsaj eno sezono prej, 
ko se sklepajo dogovori za 
novo sezono. Marsikdo bi to 
razumel in tudi sprejel," je. 
povedal župan Janez Fajfar 
in pojasnil, da trenutno ob-
jekte na otoku sicer upravlja 
Družba sv. Martina, da pa 
lastništvo ni urejeno, saj po-
stopek na ustavnem sodišču 
še ni zaključen. 

"Posledice uredbe vstopni-
ne v cerkev na otoku v turiz-
mu zagotovo, bodo, čeprav 
smo se vendarle dogovorili, 
da se bo za že sprejete aranž-
maje še dalo dogovarjati. Se 
bodo pa turisti sami odločali, 
ali je šest evrov na par za 

Župan Janez Fajfar se je s predstavniki blejske župnije in turist-
ičnega gospodarstva pogovarjal za zaprtimi vrati. /Foto:Co™d Kav« 

obisk cerkvice vendarle pre-
več," je povedala Eva Štravs, 
direktorica Turizma Bled in 
dodala: "Blejski otok je več 
kot romarska pot, je simbol-
nega pomena za vse Sloven-
ce. Bomo pa vsaj na začetku 
skušali obiskovalce otoka 
opozarjati, da prevoz na otok 
ne pomeni že brezplačnega 
obiska cerkve in zvona želja." 

"Mi že leta skrbimo za pre-
voz na otok, pomagamo tudi 

pri njegovem urejanju, nika-
kor pa se nismo na račun 
vstopnine pripravljeni odreči 
dela dohodka od prevoza. 
Cena prevoza je deset evrov, 
nekaterim se zdi to precej, 
drugim malo in dobimo celo 
napitnino. Večina pa so ljud-
je zadovoljni, posebno doma-
či gostje, ki dobijo tudi dru-
žinske oziroma skupinske 
popuste," je v imenu pletnar-
jev dodal Marjan Žvegelj. 

Kdo bo novi direktor 
Prihodnj i teden bo svet zavoda izbiral direktorja Sp lošne bolnišnice Jesenice. 

U R Š A P E T E R N E L 

Jesenice - Svet zavoda bo 
prihodnji teden odločal o 
imenovanju direktorja 
Splošne bolnišnice Jeseni-
ce. Dosedanjemu direktor-
ju Igorju Horvatu se je na-
mreč iztekel mandat, kot 
nam je povedal, pa se je 
vnovič prijavil na razpis. Ali 
mu bodo zaupali še drugi 
štiriletni mandat, bo pred-
vidoma znano prihodnjo 
sredo. 

V zadnjih štirih letih so 
pod vodstvom Igorja Hor-
vata v jeseniški bolnišnici 
speljali celo vrsto investicij, 
med drugim so obnovili 
operacijski blok, zamenjali 

vrsto aparatur, od anestezij-
skih in respiratornih apara-
tov, CT-ja, monitorjev, spe-
ljali so projekt digitalizacije 
bolnišnice ... "In to vse z 
lastnim denarjem," po-
udarja direktor. Med uspe-
hi v zadnjih štirih letih 
omenja tudi dejstvo, da jim 
je uspelo poplačati kopico 
starih dolgov. "Ko sem bol-
nišnico prevzel, je imela za 
650 milijonov zapadlih dol-
gov, v treh letih pa smo do-
baviteljem plačali 550 mili-
jonov tolarjev." Bolnišnica 
je, odkar je vodenje prevzel 
Horvat, tri leta poslovala 
brez izgube. Lanski rezulta-
ti pa so slabši, javnost so 
pred tedni presenetili poda-

V jeseniški bolnišnici se pripravljajo na gradnjo 
garažne hiše s pristajališčem za helikopterje. Še ta 
mesec naj bi bil objavljen razpis za izbiro ponudnika, 
graditi pa naj bi pričeli novembra ali decembra. 
Vendar pa investicije ne bo financirala bolnišnica, 
poiskali bodo partnerja oziroma investitorja. 

Direktor Igor Horvat 

tki, da je bolnišnica lani po-
slovala z izgubo. Po direk-
torjevih podatkih je ta zna-
šala 237 milijonov tolarjev, 
k čemur je treba prišteti še 
55 milijonov, ki jih bodo po 
zakonu morali izplačati za 
delovno uspešnost zaposle-
nih. In kje tičijo razlogi za 
rdeče številke? Po Horvato-
vih besedah so vzroki tako 

zunanji kot notranji. Med 
zunanjimi omenja pred-
vsem način financiranja re-
gijskih bolnišnic, ki naj bi 
bil slab. V jeseniški bolniš-
nici so tako po Horvatovih 
besedah opravili za trinajst 
mesecev programa, plača-
nih pa dobili le dvanajst 
mesecev. Poleg tega so de-
lali težje primere, zlasti ki-
rurške, ki so najdražji, po-
rabili so več materiala, so-
očali pa so se tudi s proble-
mom velikega števila bolni-
ških in porodniških dopu-
stov zaposlenih. In kako 
bodo pokrili izgubo? "Tež-
ko. Pogovarjamo se z mi-
nistrstvom, a mislim, da 
bomo na koncu morali re-
zerve poiskati znotraj 
hiše." Med konkretnimi 
potezami Horvat omenja 
zmanjšanje števila zaposle-
nih, zlasti tistih s pogodba-
mi za določen čas, zame-
njavo določenih materialov 
s cenejšimi, skratka količi-
no in vsebino dela bodo 
morali prilagoditi finanč-
nim možnostim. 

Aerodromu nagrada 
Rating leta 
N a g r a d o so prejele tri družbe, ki so lani dosegle 
najv iš jo bonitetno oceno. 

C V E T O Z A P L O T N I K 

Ljubljana - Bonitetna hiša I 
Ljubljana in nadnacionalna 
bonitetna hiša Dun & Brad-
street sta v torek pod pokro-
viteljstvom ljubljanskega žu-
pana Zorana Jankoviča že 
enajsto leto zapored podelili 
v mestni hiši v Ljubljani na-
grade Rating leta - skulpture 
iz orehovine v obliki stilizi-
ranega znaka Ai. Letos so 
nagrade prejele družbe Ae-
rodrom Ljubljana, Akrapo-
vič in Litostroj E.L, ki so lani 
dosegle najvišjo bonitetno 
oceno. Med desetimi kandi-
dati za nagrade je bil tudi 
Gorenjski tisk, v širšem 
izboru petdesetih kandidatov 
pa še Acroni, Cablex, Domel, 
Filc, Odeja, Helios, Savatech, 
LPKF Laser & Elektronika in 
Roltek. "Imeti najvišjo oceno 

ni majhna stvar. Takih družb 
je le nekaj odstotkov," po-
udarjajo v bonitetni hiši I in 
pojasnjujejo, da je bonitetna 
ocena ali rating analitski vred 
nostni povzetek daljšega bo 
nitetnega poročila o dmžbi 
zapisanega na približno dese 
tih straneh. Na oceno odločil 
no vplivajo disciplina pri pla 
čevanju računov, likvidnostni 
položaj, trendi poslovanja, iz-
računi iz bilanc za zadnja tri 
leta, uspešnost poslovanja, 
gibanje kapitala, količniki ne-
katerih bilančnili postavk in 
položaj na trgu. Bonitetne 
ocene odražajo "zdravje" eko-
nomije, pri tem pa slovenske 
družbe kažejo dobro sliko. 
Lani se je število družb v naj-
višjem bonitetnem razredu 
povečalo kar za 18 odstotkov 
oz. največ v vseh letili po slo-
venski osamosvojitvi. 

m 
t 

Nagrade Rating leta so v imenu družb prejeli direktorji oz. 
predsedniki uprav: Jože Jaklin (Litostroj E.I.), Igor Akrapovič 
(Akrapovič) In Vinko Može (Aerodrom Ljubljana), /FOIO ASA 
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KRATKE NOVICE 

KRANJSKA G O R A 

Veleslalom duhovnikov 

Na smučišču v Kranjski Gori je minulo sredo potekal velesla-
lom slovenskih duhovnikov, ki se ga je udeležilo kar 62 tekmo-
valcev: duhovnikov, bogoslovcev in redovnikov. Veleslalom je 
po besedah kranjskogorskega župnika )aneza Avsenika pote-
kal že 32. zapored, vsako leto pa ga pripravijo na drugem smu-
čišču. Tokrat je bila na vrsti spet Kranjska Gora. Po dveh vele-
slalomskih tekih je v kategoriji veterani zmagal Franc Kavčič iz 
Šentviške Gore, pri seniorjih Peter Olip iz Lenarta na Koro-
škem, pri mlajših seniorjih Rafko Klemenčič iz Spodnje Idrije, 
pri juniorjih pa Damjan Kejžar od Svetega Petra ob Sotli. U. P. 

Izbirali bodo snežno kraljico 

V Kranjski Gori se bo jutri, v soboto, ob 13. uri na Snežni plaži 
začelo regionalno tekmovanje za izbor snežne kraljice smučar-
skih centrov Slovenije in avstrijske Koroške 2cx>6/2007. Kot je 
povedal organizator Marjan Podlesnik, bodo letos izvedli pet 
regionalnih tekmovanj v smučarskih centrih, finalni izbor pa bo 
potekal 17. marca v Mariboru. In kako bo potekalo jutrišnje tek-
movanje v Kranjski Gori? Dekleta se bodo lahko prijavila kar na 
samem smučišču, imela pa naj bi od 16 do 33 let, lahko so sam-
ske ali poročene, lahko imajo tudi že otroke, znala pa naj bi 
smučati ali deskati na snegu. Vse tekmovalke bodo prejele 
praktična darila sponzorjev. Prihodnji vikend, 24. februarja, bo 
novo regionalno tekmovanje na Krvavcu. U. P. 

V E L E S O V O 

Jubilej Šibernove Micke 

Sredi januarja je Marija Sajovic, po domače Šibernova Mic-
ka iz Velesovega praznovala 80. rojstni dan. Po obisku 
nedeljske maše v cerkvi Marijinega oznanjenja v Adergasu 
se je praznika veselila skupaj s hčerami, vnuki, desetimi 
pravniki in drugimi sorodniki. Za jubilej ji je voščil tudi ljubl-
janski nadškof Alojz Uran. J. K. 

Letos vežice v Dupljah 
zbor krajanov v D u p l j a h je potrdil, da d o m a č i n e z a n i m a j o načrtovane naložbe občine. Letos bodo 
gradil i mrl iške vežice. 

S T O J A N S A J E 

Zgornje Duplje - Prebivalci 
Spodnjih in Zgornjih Dupelj 
ter Zadrage so z gosti iz 
uprave in občinskega sveta 
Občine Naklo v torek zvečer 
napolnili dvorano gasilskega 
doma. Zbranim je župan Ja-
nez Štular predstavil, kaj na-
meravajo narediti v teh kra-
jih letos in v bližnji prihod-
nosti. 

Lani so odkupili zemljišče 
za širitev pokopališča v Dup-
ljah, kar je stalo 129.360 ev-
rov. Nekaj manj so rezervira-
li v letošnjem proračunu za 
gradnjo mrliških vežic. Kot 
je povedal podžupan Ivan 
M ^ č , bo ta objekt stal med 
125 in 146 tisoč evri, kar je 
odvisno od variante objekta. 
Na novem delu pokopališča 
bo prostora za 180 grobov. 
To naj bi zadostovalo za 50 
let, saj so predvideni tudi žar-
ni pokopi. Ureditev vključuje 
ograjo, 15 do 20 parkirišč in 

prestavitev poti. Več domači-
nov je menilo, da je boljša 
druga različica objekta z dve-
ma vežicama. Polde Jeruc je 
potrdil, da se je s tem strinjal 
tudi iniciativni odbor, ki je 
na zadnji seji predlagal več 
dopolnitev idejne zasnove 
objekta. 

Letos bodo pripravili doku-
mentacijo za gradnjo kanali-
2acije od Zgornjih do Spod-
njih Dupelj. Primarni kanal 
v dolžini 900 metrov naj bi 
stal okrog 709 tisoč evrov, 
gradnja celotaega omrežja 
do leta 2009 pa 3,13 milijona 
evrov. Za to naložbo naj bi 
pridobili tudi evropska sred-
stva, dela pa se bodo začela 
leta 2008. Hkrati bodo proti 
Spodnjim Dupljam uredili 
vodovod, javno razsvetljavo 
in cesto. Kot je potrdila raz-
prava, je na glavni cesti in na 
cesti mimo šole nujna umiri-
tev prometa. Podžupan Me-
glič je vaščane seznanil, da 
bodo na slednji prometnici 

M E D V O D E 

Všeč jim je nivojski pouk 

Minuli ponedeljek je v sejni sobi občine Medvode potekal otroš-
ki parlament na občinski ravni. Učenci iz osnovnih šol Med-
vode, Pirniče, Smlednik in Preska ter Vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Frana Milčinskega Smlednik so izmenjavali mnenja o 
devetletki. Ugotovili so, da ta prinaša nekaj pozitivnih in nega-
tivnih strani; predvsem jim je všeč nivojski pouk, pritožili pa so 
se nad nenehnimi spremembami. Opozorili so tudi na preo-
bremenjenost četrtošolcev; slednji naj bi po njihovem mnenju 
imeli preobsežno snov. A H. 

Kakšne bodo nove mrliške vežice v Dupljah, je povedal 
Ivan Meglič. 

to skušali doseči z otoki in 
preureditvijo prednosti. Tež-
je bo odstraniti žive meje ob 
cestah, je priznal Ivan Fic iz 
občinske uprave. Povedal je 
še, da bodo letos uredili cesto 
od Tmovca do novega mostu 
čez Tržiško Bistrico. 

Krajani so izrazili obžalo-
vanje, da nimajo trgovine in 

bankomata. Spraševali so, 
kdaj bodo postavili ekološke 
otoke in odstranili smetišče 
v Zadragi. Glede prvega so 
izvedeli, da občina zaman 
išče poslovne partnerje. 
Duplje bodo letos dobile 
dva ekološka otoka, divje 
odlagališče odpadkov pa 
bodo zasuli. 

Trgovin je Že dovolj 
D a n e s se bo končala javna razgrnitev 
dolgoročnega načrta prostorskega razvoja 
radovl j iške občine in urbanist ične zasnove 
s o m e s t j a Radovl j ice in Lesc. 

C V E T O Z A P L O T N I K 

Radovljica - Osnutek strate-
gije je na januarski seji 
sprejel občinski svet, v času 
razgrnitve so bile tudi štiri 
javne obravnave, zadnja vče-
raj v Radovljici, na kateri so 
krajani ter predstavniki pod-
jetij, društev in drugih orga-
nizacij lahko dali svoje pri-
pombe. Radovljiško brez-
janska ravnina je po predla-
gani strategiji predvidena 
kot območje intenzivnejše-
ga razvoja, na katerem naj 
bi krepili vlogo Radovljice 
kot regionalnega središča, 
spodbujali povezovanje Ra-
dovljice in Lesc v somestje 
ter izboljšali prometno po-
vezanost z Upniško dolino. 
Na desnem bregu Save, kjer 
načrtujejo zmerni razvoj, 
naj bi spodbujali kmetijstvo, 
izletniški, športno rekreacij-
ski in kulturni turizem ter 
izboljšali komunalno oskr-
bo in prometno povezanost. 
V Karavankah in na Jelovici, 
kjer predvidevajo zadržani 
razvoj, naj bi med drugim 
omejili gradnjo novih počit-
niških objektov. 

Poglejmo še nekatere 
predlagane usmeritve oz. 
rešitve. Trgovin na drobno v 
Radovljici in v Lescah je, 

glede na kupno moč prebi-
valstva, že dovolj, zato naj bi 
trgovska središča razvijali 
na sedanjih lokacijah, širili 
naj bi le Trgovsko nakupo-
valni center (TNC) Lesce. 
Ker se Radovljica razvija v 
pomembno srednješolsko 
in višješolsko središče, naj 
bi zgradili dijaški oz. štu-
dentski dom. Razširili naj bi 
zmogljivosti Doma dr. Jan-
ka Benedika in ob njem 
zgradili varovana stanova-
nja. Zagotovili naj bi nove 
površine za stanovanjsko 
gradnjo, med drugim v pro-
izvodnem območju nekda-
nje Almire. Po izgradnji av-
toceste naj bi del glavne ce-
ste med Črnivcem in Pera-
čico spremenili v kmetijsko 
zemljišče, del pa je uporabi-
li za parkirišče in za lokalno 
cesto. Regionalna cesta 
Lesce-Bled naj bi postala šti-
ripasovnica, cesto Lesce-Lip-
nica-Kropa naj bi med Les-
cami in Radovljico podaljša-
li do glavne ceste, na Alpski 
cesti v Lescah in na Cesti 
svobode v Radovljici naj bi 
uredili zunajnivojsko pre-
čkanje železnice. Osem jav-
nih vodovodov naj bi pove-
zali v celovit sistem in s tem 
izboljšali varnost preskrbe z 
vodo. 
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Legionela noče iz vrtca 
Z a r a d i povišane koncentraci je legionele so izseli l i otroke iz vrtca Čebel ica in oddelka Mavr ica 
v Kranju. Kako pride do okužbe s to bakterijo in kakšno bolezen povzroča? 

i 1. stran 

Stavbo, v kateri sta odde-
lek Mavrica in vrtec Čebeli-
ca, so zgradili leta 1974 in 
kar nekajkrat so jo sanirali; 
legionela je prav v mrtvih 
ceveh, v katerih zastaja 
voda, ter v ceveh, ki jih na-
jeda korozija. Koncentraci-
ja legionele se po zadnjih 
analizah v Čebelici in Mav-
rici giblje med minimalno 
sledjo (10-100 CFU/1 pitne 
vode) in nizko koncentraci-
jo (100-3000 CFU/1 pitne 
vode). V splošnem vredno-
sti pod 10.000 CFU/1 pitne 
vode pomenijo nizko ne-
varnost. 

Bakterija legionela 
v našem okolju 

V naravi so legionele pri-
sotne v različnih vodnih 
okoljih. Živijo v jezerih in 
vodotokih, vendar jih naj-
demo v zelo majhnih kon-
centracijah in običajno niso 

nevarne za ljudi. "Z legio-
nele pa se lahko okužimo 
povsod tam, kjer imamo to-
plo vodo, ki ima več kot 20 
stopinj Celzija in nastajajo 
aerosoli; to so vodovodne 
napeljave s toplo in hladno 
vodo, prhe, klimatske na-
prave, vlažilci zraka, hladil-
ni stolpi, kopališča, zlasti 
z naravno termalno vodo, 
bazeni z vrtinčenjem vode, 
vodne črpalke, razpršilci 
za namakanje, vodometi, 
avtopralnice ... Človek se 
okuži z vdihavanjem vod-
nih hlapov, aerosolov, v 
katerih so bakterije. Čim 
manjše so kapljice vode in 
čim večje število legionel 
je v njih, večja je nevarnost 
okužbe. Prenos legionele 
z okuženega človeka na 
zdravega pa ni dokazan," 
je povedala Majda Pohar, 
dr. med., vodja Oddelka 
za higieno na Zavodu za 
zdravstveno varstvo Kranj. 

Najbolj ugodna tempera-
tura za razmnoževanje le-
gionel je od 25 do 45 sto-

pinj Celzija. "Pri tempera-
turah, nižjih od 20 stopinj 
Celzija, se ne razmnožuje-
jo, pri temperaturah, višjih 
od 60 stopinj Celzija, obi-
čajno propadejo. Za njiho-
vo razmnoževanje so še po-
sebej ugodne cevi in kodi, v 
katerih voda stoji ali jo le 
malo uporabljamo. Za pre-
prečevanje okužb je najpo-
membnejše preventivno 
ravnanje: pri kakršnihkoli 
vodnih sistemih, kjer na-
staja aerosol, je treba skr-
beti, da sistem pravilno 
deluje, da ga redno čistimo 
in dobro vzdržujemo. To 
velja tako za javne objekte 
kot tudi za domače okolje," 
je še povedala Poharjeva. 

Okužba z legionele 

Legionela je bakterija, ki 
lahko povzroča dve povsem 
različni bolezni. Prva je 
pljučnica, ki jo odkrijejo na 
rentgenu in jo je treba zdra-
viti z antibiotiki. Od pet do 
15 odstotkov bolnikov s to 

boleznijo umre; večja umr-
ljivost je značilna za starej-
še ljudi, bolnike, ljudi z 
zmanjšano odpornostjo, 
kadilce. Zelo redko za to 
obliko bolezni zbolijo otro-
ci. Druga bolezen je gripi 
podobna pontiaška vročica, 
ki jo spremljajo visoka vro-
čina, splošna prizadetost, 
kašelj. Po dveh do petih 
dneh se stanje izboljša, bo-
lezen premine brez antibio-
tičnega zdravljenja. "Na na-
stanek različnih bolezni 
vpliva količina bakterij, ki 
pride v telo, način okužbe 
in imunski odgovor bolni-
ka," je povedala Majda Po-
har. 

Na Inštitutu za varovanje 
zdravja v Ljubljani so lani 
zabeležili 32 okužb s to 
bakterijo. Pediatrinja dr. 
Alenka Ješe pa je včeraj po-
vedala, da na otroškem od-
delku Zdravstvenega doma 
Kranj v zadnjem času niso 
sprejeli nobenega predšol-
skega otroka s prisotnostjo 
bakterije legionele. 

Marjana Lebar 

"Legionele se je treba bati, 
ker je lahko smrtno nevarna 
za človeka. Doma Imamo 
napravo za čiščenje In filtri-
ranje vode. Verjamem, da se 
bakterija ne prenaša samo s 
prhanjem, ampak tudi s 
pogostim pitjem vode." 

Rajko Pervanje 
"Za bakterijo sem slišal pr-
vič, ko se je pojavila na on-
kologljl v Ljubljani. Če Ima 
voda 60 stopinj Celzija, In 
mi jo v domači napeljavi 
Imamo, se bakterije nI treba 
bati. je pa danes veliko stra-
hov za vsako stvar." 

Tina Cračanin 
"Pričakujem dojenčka. In če 
pomislim na leglonelo, me 
je malo strah. Verjetno svo-
jega otroka v času, ko je v 
vrtcu dokazana prisotnost 
legionele, v ta vrtec ne bi vo-
zila. Ne vem, kako je v vrtcu 
sploh lahko prišlo do tega." 

Jure Ausec 
"Prav je, da se o tem govori 
In pravočasno ukrepa, pani-
ka pa verjetno ni potrebna. 
Pomembna je preventiva, 
pa tudi metode zdravljenja 
so verjetno že dovolj dobro 
razvite." 

Dvosedežnica nova, teptalec sposojen 
N a Soriški planini obl jubl ja jo, da bodo ta konec tedna pognal i novo dvosedežnico. 
T e ž a v e z zastare l ima teptalcema. 

A N A H A R T M A N 

Soriška planina • O novi 
dvosedežnici na Soriški pla-
nini se je govorilo že več let, 
vodja smučišča Ciril Koselj 
pa obljublja, da se bodo ta 
konec tedna od dna smučiš-
ča do vrha Lajnarja z njo po-
peljali prvi smučarji. Za 
i.i6o metrov dolgo sedežni-
co, ki bo v eni uri prepeljala 
1.200 smučarjev, so odšteli 
1,5 milijona evrov. "Vse 
moči smo napeli za to se-
dežnico. Je popolnoma ob-
novljena, pred tem pa je 15 
let vozila smučarje na Tirol-
skem. Čakalne vrste bodo 

na ta način odpravljene," 
obljublja direktor in lastnik 
smučarskega centra Franc 
Golija in priznava, da so za-
radi sedežnice morali neko-
liko ob strani pustiti vzdrže-
vanje. Oba teptalca snega 
sta dotrajana in sta tako bila 
kar nekajkrat v okvari. 
"Zato smo si enega sposodi-
li na Starem vrhu, a je poča-
sen," je povedal Golija. Tudi 
vodja smučišča Ciril Koselj 
je priznal, da razmere niso 
vedno idealne. "Čez dan se 
temperature dvignejo na 
pet, šest stopinj Celzija, 
sneg postane "južen", po-
noči pa zamrzne." 

Da so na Soriški planini 
imeli težave z utrjevanjem 
prog, so pred dnevi občutili 
tudi tamkajšnji smučarji. 
"Smuka ni preveč ugodna. 
Zgoraj je proga precej slabo 
utrjena, spodaj je nekoliko 
bolje," je minulo sredo, ko 
se je Soriška planina kopala 
v soncu, dejala ena izmed 
smučark. Po vrhu vsega je 
bila brunarica ob spodnji 
postaji žičnice zaprta, česar 
ob našem obisku ni vedel 
niti vodja smučišča. Kot je 
kasneje pojasnil direktor 
Golija, brunarica ni obrato-
vala zaradi bolniških odso-
tnosti, a je zagotovil, da bo 

še isti dan, v roku pol ure, 
spet odprla vrata. 

Medtem ko so lani na So-
riški planini našteli }o tisoč 
smučariev, jih bo v letošnji 
sezoni, ki se je pričela šele 
26. januarja, precej manj. 
Do zdaj jih je bilo po ocenah 
Golije okoli pet tisoč, upa pa, 
da jim bo narava naklonjena 
in da bodo smučarji po nji-
hovih progah lahko vijugab 
še več Icot mesec dni. Umet-
no zasneževanje imajo ure-
jeno le v zgornjem delu pro-
ge, za prihodnjo sezono pa 
nameravajo sistem zasneže-
vanja razširiti še na spodnji 
del, je napovedal Golija. 

KRATKE NOVICE 

KAMNIK 

Cene v vrtcih enake za vse 

v na novo ustanovljenem koncesijskem vrtcu Peter Pan v 
Kamniku bodo cene programov predšolske vzgoje povsem 
enake kot v javnem vrtcu Antona Medveda, so na zadnji seji 
določili svetniki. Cene, ki jih je predlagala občinska uprava 
skupaj z direktorico vrtca Mašo Drenik, so bile sicer obliko-
vane v skladu s pravno osnovo In usklajene s standardi, nor-
mativi in metodologijo, ki jo določi država, a so bile vseeno 
nekoliko višje. "Do razlike v ceni pride zato, ker smo ml za-
sebno podjetje in imamo zato npr. dražjo elektriko, višje 
cene prehrane ipd.," je poudarila direktorica, svetniki pa do 
tega niso pokazali razumevanja, razen Vida Kadinca: "Toli-
ko sredstev so že vložili v prenovo objekta in v celoten pro-
jekt, ml pa jim že takoj na začetku zbijamo ceno, namesto 
da bi jim izrekli pohvale za pogum in s tem morda še koga 
spodbudili, da bi se odločil za takšen korak." Svetniška sku-
pina SDS je predlagala znižanje cene za pet odstotkov, ker 
naj bi Imel vrtec, ki nima dislociranih enot, nižje stroške, na 
koncu pa je obveljal predlog LDS in Liste Toneta Smolnikar-
ja, da so cene enake kot v javnem vrtcu. ]. P. 

CERKLJE 

Pesem utihne, spomin ostane 

Danes ob 18.30 bo v župnijski dvorani v Cerkljah v počasti-
tev kulturnega praznika potekala prireditev Pesem utihne, 
spomin ostane, na katero vabijo Unesco klub Cerklje, Kul-
turno društvo Davorina jenka in Občina Cerklje. Slavnostni 
govornik na prireditvi bo dr. Peter Vencelj, ob petju Komor-
nega moškega zbora Davorina Jenka pa bodo predstavili 
utrinke s strokovne ekskurzije Cerklje-Orvieto-RIm-Neapelj-
Alatri-Assisi. S. Š. 

BESNICA 

Oktet Suha tudi v Besnici 

Jutri ob 19. uri bosta v dvorani Gimnazije v Kranju nastopi-
la oktet Suha iz Koroške in komorni pevski zbor Mysterium 
iz Kranja. Mysterium je bil ustanovljen jeseni 2005. V njem 
prepeva 27 pevk in pevcev, ki združujejo veselje do petja in 
mladostno razigranost, med njimi pa so tudi perspektivni 
študenti ljubljanske Akademije za glasbo. Vodi ga Urška 
Fabijan, študentka glasbene pedagogike na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani, ki skuša pri svojem delu odkrivati nove 
razsežnosti zborovske glasbe. Oktet iz Suhe pa čaka v nede-
ljo nov nastop. Ob 10. uri bo pel pri rnašl v farni cerkvi sv. 
Tilna v Besnici. Njegov umetniški vodja je namreč že 17 let 
besniiki rojak Matevž Fabijan. J. K. 

KRAN) 

Gasilci na smučeh 

Gasilska zveza MO Kranj je letos pripravila prvo tekmovanje 
v veleslalomu na Krvavcu, kjer je tekmo izvedlo PCD Kranj 
Primskovo. Med otroki do 12 let je zmagal David Kern iz 
PGD Kranj Primskovo, pri mladih do 18 let Bojan Kuhar iz 
PGD Šenčur, pri ženskah Nina Košnik Iz PGD Kranj Prim-
skovo, pri moških pa Branko Rozman iz PGD Stražišče. Kot 
je sporočil Janko Zupan, je prehodni pokal za ekipno zmago 
osvojilo PGD Kranj Primskovo. S. S. 

ZABAVA V KRANJSKI GORI 
Petek, 16.2Ji007, ob 20.00 uri 

Pub Legende, hotel Alpina 
Zabava z zapeljivimi plesalkami 

Sobota, 17.2.2007, od 18.00 dalje 
i Prireditveni Šotor Arena pri tiotelu L3rix 

TRADICIONALNO PUSTOVANJE 
Z BOGATIMI NAGRADAMI 
s pevko Alyo 
in Zahod bendom 
od 18.00 OTROSKO PUSTOVANJE 
(izbor naj mask) 
od 21.00 PUSTOVANJE ZA ODRASLE 
(izbor naj mask) 

VABLJENI! I N F O : T 0 3 1 2 0 8 4 1 7 

hit holidays 
Kranjska Gora 



GORENJSKA 

ustovanja na Gorenjskem 
Gorenjska - Najbolj zname-
nito pustno povorko v naših 
krajih že sedemnajst let pri-
pravljajo šenftifski Codlarji. 
Povorka bo iz Srednje vasi 
benila ob 13.30, tudi letos pa 
bodo delili godlo. Krajani 
Voklega in njihovi prijatelji 
pa bodo svojo povorko šestih 
občin na ogled postavili na 
pustno soboto. Na pot bodo 
ob 8. uri iz Voklega krenili v 
Voglje (8.30), nato skozi 
mestno jedro v Kranj (10.15), 
od tam pa v Medvode (11.30), 
Smlednik (12.15), Vodice 
(13.30), Komendo (14.00), 
Zalog (15.00) in v Cerklje 
(15.30) ter se ob 17. uri vrnili 
v Voklo. V torek, 20. febru-
arja, pa bo v Šenčurju orga-
nizirana še otroška pustna 
povorka. Pustni sprevod bo 
izpred OŠ Šenčur krenil ob 
16. uri do Doma krajanov v 
Šenčurju. 

V Kranju bodo pred Pre-
šernovim gledališčem od 10. 
ure dalje animacijski pro-
gram in delavnice, na Glav-

nem trgu pa se bo ob 10. uri 
začela zabava ob glasbeno 
animacijskem programu ter 
nagradnih igrah. Organiza-
tor pustnega rajanja. Zavod 
za turizem Kranj, bo pripra-
vil tekmovanje za Naj jedca 
krofov, izbrali bodo tudi Naj 
pustno skupino. Pustni 
sprevod bo ob 11. uri. 

V Dupljah bo jutri, v sobo-
to, 17. februarja, ob 14. uri 
tradicionalni shod pustnih 
maškar. Shod bo na roko-
metnem igrišču. 

Na Jesenicah bo osrednja 
pustna prireditev tradicio-
nalni, že 41. smuk za trofejo 
svinjska glava, ki bo v nede-
ljo od 10.30 naprej potekal 
na Črnem vrhu pri Smučar-
skem domu. 

V Kranjski Gori bo veselo 
tako v soboto kot v nedeljo. V 
soboto se bo pustna povorka 
ob 14. uri odpravila iz Gozd 
Martuljka, ob 15.45 pa pri-
spela na Trg na Gorici v 
Kranjski Gori. V nedeljo bo 
pusma povorka ob 13. uri 

startala z Dovjega proti Moj-
strani, nato pa se vrnila na 
Dovje k hiši Pr'Katr. Na 
pustni torek bo osrednje do-
gajanje v Kranjski Gori na 
snežni plaži s pustno zabavo 
za otroke in nočnim pust-
nim veleslalomom. 

Na Bledu se bodo pustne 
prireditve začele jutri ob 
10. uri pred info središčem 
TNP, kjer bo Triglavska trž-
nica s pustnim rajanjem, 
nadaljevale pa se bodo s 
pustnim žurom, ko bo ob 
15. uri sprevod krenil od Fe-
stivalne dvorane do Trgov-
skega centra. Pustovanje ob 
plesni glasbi bo jutri zvečer 
tudi v hotelih Jelovica in 
Astoria, veliki pustni živ-
žav pa se bo v nedeljo ob 
16. uri začel v Festivalni 
dvorani Bled, popestril pa 
ga bo čarodej Marliozzio. 
Tudi v torek bo otroško pu-
stovanje v Trgovskem cen-
tru Bled, ki se bo začelo ob 
10. uri. V torek popoldne 
med 14. in 18. uro vleko 

Sxxx>a! 
Savatechi d.o.o. 
Proizvodnja in trž«nje gumAno (•hničnit) proizvodov In pn«vm«ttica 

Q SchaferRolIs 
Sava Schdfer, d.0.0. 
Proizvodni! in prodaja gumiranih vai)«v 

Sjjjjo: 
Sava Medical 
in storitve, d.0.0. 
Podjtfj« u inposablianj« In zapodonnl« Invalidov 

Poslovno skupino Sava poleg matične družbe Sava, d. d., sestavlja še 29 družb 
v različnih dejavnostih: Gumarstvu, Turizmu, Nepremičninah, Naložbenih in Drugih 
dejavnostih. 

Različnost naših dejavnosti povezujemo z enotnimi načeli in vrednotami, ki nas 
združujejo pri doseganju skupnih ciljev. Med naše prednostne cilje sodi tudi ustvarjanje 
delovnega okolja, v katerem bodo zaposleni lahko uresničili svoje sposobnosti in 
težnje po razvoju. 

Gumarski družbi Savatech, d. o. o., in Sava-Schafer, d. o. o^ potrebujeta 
nove sodelavce oz. sodelavke za delo: 

- V proizvodnji 
- v vzdrževanju 

Veseli bomo kandidatov z opravljeno poklicno šolo kovinarske smeri. 
Delo poteka v treh izmenah z menjavanjem ritma prostih dni. 
Pogodbo o zaposlitvi bomo sklenili za določen čas z možnostjo naknadne pogodbe 
za nedoločen čas. 

Družba Sava Medical in storitve, d. o. o., ki opravlja za celotno Poslovno 
skupino Sava tudi storitve s področja tehničnega, požarnega in ekološkega 
varstva, potrebuje novega sodelavca oz. sodelavko za poklic: 

varnostni inženir 
Od kandidatov pričakujemo: 
• 7. stopnjo izobrazbe tehniške smeri: tehniška varnost, strojništvo, elektrotehnika, 

kemijska tehnologija; 
• opravljen strokovni izpit o varnosti in zdravju pri delu; 
' opravljen strokovni izpit o varstvu pred požarom; 
" znanje angleškega jezika; 
- obvladovanje programskega okolja Window/s; 
' zaželene so delovne izkušnje s področja varstva pri delu; 
> zaželeni so tudi opravljeni izpiti: za ravnanje z nevarnimi snovmi, za koordinatorja 

varstva pri delu na začasnih gradbiščih in ADR; 
• samostojnost, iniciativnost in stremljenje po pridobivanju novih znanj; 
• primerne duševne in telesne lastnosti. 

Pogodbo o zaposlitvi bomo sklenili za nedoločen čas. 

Če ste pripravljeni sprejeti izziv in ste se prepoznali v naših pričakovanjih, pošljite do 
26. 2. 2006 (za vsa navedena delovna mesta) ponudbo z dokazili o izobrazbi na naslov: 
Savatech, d. o. o., Kadrovska služba, Škofjetoška c. 6, 4000 Kranj. 
Za dodatna pojasnila smo vam na voljo po telefonu, številki: 20 65 377 in 20 65 418. 
Vaše ponudbe bomo obravnavali zaupno in vas obvestili o izbiri v 30 dneh po odločitvi. 

Poslovna skupina Sava 

ploha s konjsko vprego pri-
pravljajo v Zgornjih Gor-
jah, prav tako pa bodo star 
pustai običaj vleke ploha v 
torek med 16. in 18. uro 
oživili vaški fantje pred ga-
silnim domom v Podhomu. 

Fantje iz Loma, Turistično 
društvo in Občina Tržič pri-
pravljajo na pustno nedeljo 
etnološko in zabavno prire-
ditev "Vomnsk poh". Spre-
vod neporočenih fantov bo 
ob 11. uri krenil iz Grahovš 
in se na poti v Tržič ustavil 
pri cerkvi Sv. Katarine v 
Lomu ter pred gostilno Pr' 
Krvin na Slapu. Od tam se 
bo podal v mesto pred blago-
vnico Mercator, kjer se bo ob 
15. uri začel spored. 

Prebivalci Leš so sklenili, 
da bodo maškare tudi letos 
pregnale teto Zimo. Zbrale 
se bodo v soboto ob 16. uri 
pred bivšo trgovino Breza. 
Ob 20. uri vabijo maškare 
na veselo pustno rajanje v 
obnovljeni dom krajanov. 

Krajevna skupnost in Tu-
ristično društvo Podljubelj 
prirejata veselo pustovanje 
v domu krajanov. Ob 16. uri 
bo rajanje za otroke, ob 20. 
uri pa druženje odraslih. 
Prihodnji torek bodo pripe-
ljali Pusta pred gostilno 
Ankele, kjer se bodo od nje-
ga poslovili dan pozneje ob 
16. uri. 

TD Bohinj in LTO Bohinj 
prirejata jutri pustovanje za 
otroke na drsališču v Cecco-
nijevem parku v Bohinjski 
Bistrici. Zabava se bo pričela 
ob 15. uri. Ob 22.30 bo pust-
na povorka na Koprivniku v 
dvorani gasilskega doma. 

V Škofji Loki bo zbor pust-
nih šem ob 16. uri pred vrt-
cem Najdihojca v Podlubni-
ku. V slabem vremenu bo 
pustno rajanje v Kristalni 
dvorani. 

Na Breznici bo veselo pus-
tovanje v soboto ob 20. uri v 
kulturnem domu. Dan za 
tem bo na parkirišču pred pi-
cerijo Morena v Žirovnici 
otroško pustovanje, sprevod 
izpred OS Žirovnica se bo 
začel ob 13.45. 

V soboto bo v Medvodah 
od 20. do 2. ure zjutraj v 
športni dvorani pustni ples z 
ansamblom Gamsi. Že do-
poldan, ob 11.30, se bo pred 
Občino Medvode ustavila 
pustna povorka iz Voklega. V 
nedeljo bo ob 14.30 začetek 
"medvoške" pustne povorke, 
ki bo šla izpred parkirišča pri 
krožišču do športne dvorane, 
kjer bodo sledili ples, zabava 
in igre, za kar bo poskrbel 
ansambel Calypso. 

P R I S P E V E K SO P R I P R A V I L I : 

S I M O N Š U B I C , S U Z A N A P . 

K O V A Č I Č , U R Š A P E T E R N E L , 

V I L M A S T A N O V N I K , S T O J A N 

S A J E , D A N I C A Z . Ž L E B I R , 

A N A H A R T M A N , M A J A B E R -

TONCELJ, LEJA Č O L N A R 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

NJIO(II» iS objivo iprtifnumii po itlelom (M/201-4J-iltl. laiisu (M«01-4M3 m ostbco nj Zoisovi 1 
v Krinlu u. DO poln - llo poiinl«l|IC4 In {«cllu do 11 dO ut<> C«u ô liso« in ponudb > nibAi: lircdno ugodni 

janež Rozman s.p. • Rozman bus, Lancovo 9 1 ,4240 Radovljica 
Tel.: 04/5315 249. Fax: 04/53 04 230 
TRST 3. 3.; LENTI 31. 3.; MADŽARSKE TOPLICE - PUSTOVANJE 
5. 3. do 1 1 . 3., 29. 3. do 1. 4.; PELjEŠAC - MORJE 18. 6. do 24. 6. 

Kulturno društvo Loški oder, Spodnji trg 14, 4220 Skofja Loka 
i6. 2. ob 19.30 Več avtorjev: S O S E D O V E SKR IVNOST I gostuje 
Boomteater Kranj, komedija, za IZVEN; 17. 2. ob 10. uri GUSARJI, 
gostuje Družinsko gledališče Kolenc, sobotna matineja, za IZVEN 

O B V E S T I L A O D O G O D K I H O B J A V L J A M O V RUBR IK I 
G L A S O V KAŽ IPOT B R E Z P L A Č N O S A M O ENKRAT. 

PRIREDITVE 
v knjižnicah za otroke 
Gorenja vas - V ponedeljek, 19. februarja, se bo ob 17. uri v 
knjižnici v Gorenji vasi začela delavnica za spretne prste z 
naslovom Pismo tetki Zimi. 

Čajanka 
Kokrica - Turistično društvo Kokrica prireja čajanko v sobo-
to, 17. februarja, ob 17. uri v Kulturnem domu na Kokrici. 
Predavatelj Alojz Verbenik bo imel predavanje z naslovom 
Zakaj nismo tisto, kar smo v resnici. 

IZLETI 
Letovanje v Izoli 
Kokrica - Društvo upokojencev Kokrica organizira sedemd-
nevno letovanje v hotelu Delfin v Izoli in sicer od 13. do 
20. junija. Prijavite se lahko v društveni pisarni v Kultur-
nem domu na Kokrici in sicer v ponedeljek, 19. februarja, 
med 9. in n . uro. Tam boste dobili tudi podrobnejše infor-
macije. 

Po Vertovčevi poti 
Žirovnica - Planinsko pohodna sekcija Društva upokojen-
cev Žirovnica vabi na pohod po Vertovčevi poti na Vipav-
skem. Pohod bo v torek, 20. februarja, odhod avtobusa 
bo ob 7. uri iz Rodin in bo ustavljal na vseh postajališčih 
do Žirovnice. Nezahtevne hoje bo 4-5 ur. Oprema naj bo 
lažja, pohodne palice so priporočljive. Prijave po telefonu 
040/737-562. 

OBVESTILA 
Meritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja 
Žirovnica - Društvo upokojencev in Rdeči križ Žirovnica 
obveščata, da bodo v mesecu februarju meritve krvnega tla-
ka, holesterola in sladkorja v krvi potekale v Čopovi rojstni 
hiši v Žirovnici v ponedeljek, 19. februarja, od 8. do lo. ure. 

P R O S T A D E L A ŠTUDENTJE, DIJAKI 
www.mŝ <ranj.sl 

•MMMilOan.OOO.&nfMMSiA 

PREDAVANJA 
Bolgarija na stičišču kultur 
Bled - V Knjižnici Blaža Kumerdeja se bo v okviru prireditev 
pod skupnim naslovom Blejski večer danes, v petek, ob 
19.30 začelo predavanje Potovanje v preteklost: Bolgarija na 
stičišču kultur. 

PREDSTAVE 
Izbrisani 
Stražišče - BOOM teater vabi na odštekano komedijo Izbri-
sani, ki bo v nedeljo, i8. februarja, ob 20. uri v KS Stražišče 
pri Kranju. 

Usodna ženska in Jožef in Marija 
Koroška Bela - V dvorani Kulturnega hrama se bo jutri, v 
soboto, ob 18.30 začela zabavna igra Vinka Moderndorferja 
Usodni zmenki ter Jožef In Marija ali popoldanska šola 
za žene. 
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Pred Sapporom še v Planico 
v torek s e na J a p o n s k e m z a č e n j a l e t o š n j e s v e t o v n o p r v e n s t v o z a n o r d i j c e , n a š i s k a k a l c i pa se b o d o 

š e prej v P l a n i c i p o m e r i l i z a n a s l o v e d r ž a v n i h prvakov. 

V I L M A S T A N O V N I K 

Kranj - Medtem ko alpski 
smučarji zaključujejo nastope 
na svetovnem prvenstvu, pa 
se na svoje letošnje največje 
tekmovanje pripravljajo nor-
dijski smučarji. V Sapporo so 
že odpotovali naši smučarji te-
kači Nejc Brodar, Vesna Fab-
jan, Petra Majdič in Katja Viš-
nar, v začetku tedna pa se na 
dolgo pot odpravljajo še ska-
kalci Rok Benkovič, Jernej 
Damjan, Primož Piki, Rok 
Urbane, trener Aii Pekka Nik-
kola pa se bo o petem odločal 
med Robertom Kranjcem in 
Petrom Žonto. Svoje načrte 
pred prvenstvom so predstavi-
li v Kranju, v prostoni pod do-
skočiščem nove 110-metrske 
skakalnice, kjer pa sla - zaradi 
zadnjih treningov - manjkala 
Dejan Plevnik in Mitja Ora-
nič, ki bosta barve Slovenje na 
Japonskem zastopa v nordij-
ski kombinaciji. Športniki so 
vsi po vrsti zatrjevali, da so v 
zadnjem času dobro trenirali 
in da prav na največji tekmi 
upajo na svoje najboljše rezul-
tate. 

Druženje v Kranju pa so iz-
rabili tudi za podpis pogodbe 
o sodelovanju med državnim 
panožnim centrom in družbo 
OMW Slovenija. "Kranjski 
skakalni center počasi dobiva 
končno podobo, na Smučar-

Naši nordijci so se pred odhodom na svetovno prvenstvo predstavili v Kranju./foto:Co,«dicviis 

sld zvezi pa smo veseli vsake 
pomoči in tudi s podpisom te 
pogodbe smo bli& dokončni 
urejenosti centra ter lažjem 
pokrivanju vzdrževalnih stro-
škov," je ob podpisu pogodbe 
povedal direktor nordijskih 
disdplin Primož Ulaga, prav 
tako pa je bila z dogovorom 
zadovoljna Maja Šavle iz druž-
be OMW Slovenija, ki je po-
udarila, da je OMW tudi ^ t i 
sp)onzor naše skakalne repre-
zentance, za novo sodelovanje 
pa so se odločili predvsem za-
radi dejstva, da imajo mladi 

skakalni talenti v Kranju pri-
ložnost hkratnega šolanja in 
treniranja. Pc^odbo so podpi-
sali za obdobje dveh let, v tem 
času pa bo kranjski skakalni 
center nosil ime "OMW cen-
ter". 

Žal pa - zaradi pomanjkanja 
snega - ta konec tedna v Kra-
nju ne bo državnega prven-
stva in tekmovanja za pokal 
Cockta, Id ga bo kranjski Tri-
gjav organiziral v Planici. Dr-
žavno prvenstvo na mali ska-
kalnici (HS100 m) se bo zače-
lo jutri ob 9. uri s kvalifikacija-

mi za posamično tekmo, prva 
serija pa se bo začela ob 10.30. 
Ekipna tekma bo nato ob 13. 
uri. V nedeljo bo še tekma za 
pokal Cockta za dane in mla-
dince do 19 let, ki se bo prav 
tako začela ob 9. uri. V Planid 
naj bi nastopili vsi naši naj-
boljši z izjemo ekipe šestih 
(Primož Roglič, Robert Hrgo-
la, Mitja Mežnar, Primož Pete-
rka, Jure Šinkovec, Jurij Te-
peš), ki te dni tekmujejo v 
Ameriki na tekmah celinske-
ga pokala in se domov vmejo 
šele v ponedeljek. 

HOKEJ 

JESENICE 

V Podmežaklo prihaja ekipa Gradca 

Po krajši reprezentančni prekinitvi se bo danes nadaljevalo 
tekmovanje v avstrijski hokejski ligi EBEL Ekipa AcronI Je-
senic, ki se še bori za uvrstitev med štiri najboljše, bo danes 
z začetkom ob 19.15 v domači dvorani gostila ekipo Craz 
ggers, v nedeljo pa odhaja na gostovanje v Lienz.V torek pa 
se je začel drugi del slovenskega državnega prvenstva v ho-
keju na ledu. Po prvem delu tekmovanja je prvo mesto na 
lestvici osvojila ekipa Banque Royale Slavije, druga je ekipa 
ZM Olimpije, tretja Acroni Jesnice, četrta pa Alfa. Prvenstvo 
pa so že zaključile ekipe Triglava Kranj, Stavbarja Maribor, 
Mercatorja Slavije in HS Olimpije, ki se uvrstile od 5. do 8. 
mesta. Prve štiri ekipe sedaj nadaljujejo tekmovanje v 2. 
delu, na prvih dveh tekmah pa je s kar petimi severnoame-
riškimi hokejisti okrepljena ekipa ZM Olimpije 4 : 3 po po-
daljšku premagala ekipo Acroni Jesenic, ekipa BR Slavije pa 
je bila s 6 : o boljša od Alfe. Drugi tekmi sta bili na sporedu 
včeraj zvečer, tretje pa bodo spet že jutri in v nedeljo. 
Moštvo Romana Prislova bo v Podmežakli jutri gostilo 
ekipo BR Slavije, v Ljubljani pa se bosta v nedeljo pomerili 
ekipi ZM Olimpije in Alfe. V. S. 

ODBOJKA 

BLED 

Srednjeevropsko ligo končali brez poraza 

Minuli konec tedna se je z 18. krogom končal redni del sred-
njeevropske lige v odbojki. Ekipa blejskega Autocommercea je 
gostovala v Mariboru in v slovenskem derbiju premagala 
ekipo Preventa Gradnje IG M z rezultatom 2 : 3. Tako se naši 
državni prvaki redni del tekmovanja zaključili brez poraza, 6. 
in 7. marca pa bo v Radovljici finale štirih najboljših ekip. V. S. 

LOKOSTRELSKI BIATLON 

R O C L A 

Zupan do novega naslova 

Letošnja zima je muhasta tudi za lokostrelske biatlonce, ki 
se zaradi težav s snežnimi razmerami selijo iz kraja v kraj. 
Sezono so v decembru pričeli s tekmami za Ski pokal, ki ga 
skupaj organizirata Lokostrelska zveza Slovenije in Sekcija 
za lokostrelski biatlon. Teh tekem je predvidenih osem, od 
tega se tri štejejo za naslove državnega prvaka. Četrta pokal-
na tekma, ki se je obenem štela tudi za naslov državnega pr-
vaka v disciplini sprint-zasledovalno je bila minulo nedeljo 
na Rogli. Povratnik po poškodbi Andrej Zupan iz Kamne 
Gorice si je presenetljivo gladko pritekel in pristreljal nov 
naslov državnega prvaka. V sprintu je zgrešil samo en strel, 
v zasledovalni preizkušnji pa celo nobenega in tako drugo-
uvrščenega Mariborčana Vida Vončino premagal za 38 se-
kund. Tretji pa je bil Jeseničan Gaber Lah. Od Gorenjcev se 
je med deseterico uvrstil še Jaka Marinjšek na sedmo me-
sto. Konec prihodnjega tedna se bo ekipa lokostrelskega bi-
atlona udeležila močne mednarodne tekme v italijanskem 
blatlonskem središču Forni-Avoltri. V. S. 

ROKOMET 

ŠKOFJA LOKA 

Termu v pokalu ni uspelo 

Minulo sredo so bile na sporedu tekme osmine finala pokala 
Slovenije za rokometaše. Največje presenečenje je pripravila 
ekipa Ribnice, ki je premagala Rudar, žal pa presenečenje ni us-
pelo ekipi Terma, ki je v domači dvorani na Podnu gostila 
Cimos Koper. Po izenačeni borbi so na koncu namreč s 27: 29 
(13 : 14) slavili gostje z obale. Udeleženci četrtfinala pokala so 
še: Trimo Trebnje, Krka, Krško, Gold Klub, Velenje in ekipa 
Celja Pivorane Laško, ki brani naslov. V. S. 

VABILA, PRIREDITVEM 

Kontinentalni pokal v smučarskih tekih - V soboto in nedeljo 
bo v Planici v organizaciji ŠD ŠRC Preska potekal kontinental-
ni pokal v smučarskih tekih. Sobotni program se bo začel ob 
10. uri s startom mladink na 5 kilometrov v prosti tehniki, v 
isti disciplini ji bodo sledile ženske, zatem pa na 10 kilome-
trov mladinci in člani. Še bolj zanimivo bo v nedeljo, ko bodo 
od g. ure dalje potekale tekme s skupinskim startom. Mla-
dinke se bodo pomerile na lo-kilometrski progi, članice in 
mladinci na 15 kilometrov, člani pa na 30 kilometrov. M. B. 

Zimsko plavalno prvenstvo za dečke In deklice - Od danes 
do nedelje bo v pokritem olimpijskem bazenu v Kranju po-
tekalo državno prvenstvo v plavanju za dečke in deklice. Vse 
dni se bodo predtekmovanja začela ob 9. uri, finala pa ob 
17. uri. V. S. 

Državno prvenstvo v paraskiju - Prvi vrhunec letošnje sezo-
ne paraskija bo za slovenske padalce državno prvenstvo, ki 
bo danes in jutri na Kobil. Danes se bo tekmovanje začelo 
ob 8.15 z dvema veleslalomskima vožnjama, katerima bodo 
sledili skoki na cilj na pobočju na Ravnah, končalo pa se bo 
jutri. Z. R. 

Drugi ponedeljkov turnir Corenjke - ŠD Gorenjka Lesce bo 
v ponedeljek, 19. februarja, organizirala drugi letošnji me-
sečni rating turnirjev, ki bodo potekali v klubskih prostorih 
restavracije Center v Lescah. Prijave sprejemajo do 16.45, 
začetek turnirja ob 17. uri, predviden zaključek ob 20.30. In-
formacije: Janez Petrovič, GSM: 041/406 369 ali elektronski 
naslov: ga.nota@siol.net. O. O. 

2. spominski šahovski turnir Karmen Orel - Zavod za šport 
Škofla Loka in ŠS Tomo Zupan Kranj organizirata 2. memo-
rialni šahovski turnir Karmen Orel. Prireditev bo potekala to 
nedeljo v Športni dvorani Poden v Škofji Loki s pričetkom ob 
9.30, potrditev prijav do 9.15. Predhodne prijave še danes 
do 12. ure na enega od naslovov: Oskar Orel, Puštal 46 a, 
4220 Škofja Loka, oskar.orel@siol.net ali na GMS: 041/918-
513. V. S. 

Odprto prvenstvo Loma v smučarskih tekih - Športno druš-
tvo Lom pod Storžičem bo danes, z začetkom ob 16. uri, na 
progi Slaparska vas v Zgornjem Lomu nad Tržičem pripra-
vilo odprto prvenstvo Loma. Prijaviti se je mogoče na star-
tu, dodatne informacije pa dobite po telefonih 051/354 064 
ali 031/325 243. V. S. 

Klem Loskot v Sloveniji - Raziskovalec novih plezalnih po-
dročij, plezalec s prvim 8b balvanom na svetu, s štirimi 
smermi z oceno ga ...deskar na valovih in freeride smučar 
Klem Loskot bo danes, z začetkom ob 20. uri, nastopil v 
GOML v Ljubljani (bivši španski borci). V. S. 

Odbojkarski spored - Jutri, v soboto, oba gorenjska kluba v 1. 
DOL igrata praktično za Astec Triglav. Kranjčani gostujejo v 
Ravnah in kljub obolelosti igralcev jim v boju za obstanek šte-
je samo zmaga, Calcit Kamnik pa gostuje v Logatcu, zmaga 
pa bi najbolj pomagala prav Kranjčanom. Odbojkarice 
Jesenic Bleda se bodo ob 18. uri v Gimnaziji Jesenice pomeri-
le z ŽOK Šentvidom. V 2. DOL se bo Telemach Žirovnica ob 
19. uri v OŠ Žirovnica pomerila s Svitom, Termo Lubnik pa ob 
19.30 v OŠ Šk. Loka mesto z Olimpijo, ob 17. uri pa bodo v 
isti dvorani igralke Partizan Šk. Loka gostile Formis Bell. V 3. 
DOL igrajo doma - Kamnik II : UKO Kropa (Stari ZD Kamnik 
ob 15. uri) - ženske - Bohinj: Tabor Ljubljana (OŠ Boh. Bistri-
ca ob 17. uri), Pizzeria Morena : Kostak-Elmont (OŠ Žirovni-
ca ob 17. uri), Bled : Črnomelj (OŠ Bled ob 16. uri). B. M. 

Košarkarski spored - Ta teden košarkarji v ligi UPC Tele-
mach igrajo 17. krog. Ekipa Loka kave TCG bo jutri gostova-
la pri Krki, ekipa Triglava pa pri Elektri Esotech. Ekipa Helio-
sa je tekmo odigrala že v sredo in pri Kraškem Zidarju JK 
slavila s 74 : 99. V 1. SKL za ženske bo ekipa Hit Kranjske 
Gore jutri ob 18. uri gostila ekipo Odeje, ekipa Domžal pa 
bo gostovala pri Ježici. Zanimiv obračun se jutri, v soboto, 
obeta v dvorani OŠ Prežihovega Voranca na Jesenicah, kjer 
bo v 2. SKL ekipa Jesenic, ki se še vedno bori za vrh lestvi-
ce, gostila Radovljico. V. S. 

Rokometni spored - V 1. A ženski ligi bo ekipa ŽRD Škofja 
Loka gostovala pri Inni Dolgun. V 1. B moški ligi bo ekipa 
Terma jutri, v soboto, ob 20. uri v dvorani na Podnu gostila 
Dol Tki Hrastnik. V. S. 

O D B O J K A J ^ 
Odbojka - Tekma devetnajstega kroga 1. državne asrec 
odbojkarske lige 
Jutri, v soboto, 17. februarja 2007, ob 19. uri, bo v dvorani O Š 
Prežihov Voranc na Ravnah na Koroškem tekma odbojkarskega 
državnega prvenstva moških. Odbojkarji Astec Triglava se bodo 
pomerili z domačo ekipo Fužinaija Metala F?aven. 

mailto:ga.nota@siol.net
mailto:oskar.orel@siol.net
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JESENICE 

Peška umrla v 
bolnišnici 

S policije so v torek sporoči-

li, da je v nedeljo ponoči v 

jeseniški bo ln i šn ic i umr la 

80-letna peška, ki jo je v so-

boto zvečer na regionalni 

cesti na Jesenicah z oseb-

n im av tomob i l om zbil 54-
letni vozn ik z Jesenic. D o 

nesreče je prišlo, ko je po-

kojna Jeseničanka prečkala 

cesto na prehodu za pešce. 

M O Š N J E 

Skale priletele v hišo 

V sredo popoldne se je po-

rušil del cerkvenega z idu v 

S podn jem Otoku , zato so 

posredovali prostovoljni ga-

silci Iz Mošenj. Zaradi skal, 

ki s o iz obzidja padale po 

pobočju, je nastalo nekaj 

po š kodb na stanovanjsk i 

hiši pod njim. H i š o so zašči-

tili pred padajočimi skalami, 

stanovalci pa s o se morali 

preseliti v drugi del hiše. 

KRANJ 

Vlomil k urarju 

Včeraj ob 0 .45 je nekdo vlo-

mil v t rgov ino z urami v 

Kranju in si prilastil artikle, 

vredne dva tisoč evrov. S. Š. 

Drogo prodajali najstnikom 
G o r e n j s k i kr iminal ist i so razbil i k r i m i n a l n o združbo, ki je po gost inskih lokalih n a j s t n i k o m prodaja la prepovedano drogo. 
Pol ic i ja s u m i , da je bil vodja skupine 25-letni T r ž i č a n . 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - V torek okoli 5. ure 
zjutraj so v Tržiču in Ljub-
ljani policijske enote po 
odredbi sodnika vstopile v 
dvanajst stanovanj in izve-
dle temeljite hišne preiska-
ve. Našli so dva kilograma 
konoplje, 270 gramov am-
fetaminov in nekaj kokai-
na. Petim osebam so polici-
sti odvzeli prostost in jih v 
sredo po 18. uri naprej pri-
vedli k preiskovalni sodnici 
v Kranju. Po osmih urah 
zasliševanja je preiskovalna 
sodnica Metka Radjenovič 
za vse odredila pripor. 

S tem se je zaključila kri-
minalistična preiskava zo-
per domnevno sedemčlan-
sko združbo preprodajalcev 
droge, ki naj bi jo vodil 25-
letni E. N. iz Tržiča. Krimi-
nalistična policija Policijske 
uprave Kianj je domnevno 
kriminalno dejavnost sku-
pine zaznala junija lani, od 

tedaj naprej pa je tudi s po-
močjo prikritih ukrepov 
zbrala dokaze za enajst kaz-
nivih dejanj proizvodnje 
mamil in prometa z njimi 
in dve dejanji omogočanja 
uživanja mamil. Za ta deja-
nja so poleg vodje skupine 
osumili še štiri Gorenjce 
(večina iz Tržiča), stare od 
21 do 32 let, in dva Ljubljan-
čana, stara 24 in 25 let. 

"V preiskavi smo ugoto-
vili. da so osumljeni zago-
tavljali drogo za nakup v 
gostinskih lokalih v Tržiču, 
Kranju in Ljubljani, v kate-
rih se zadržujejo predvsem 
mladi, stari 15 let in več," je 
na včerajšnji novinarski 
konferenci povedal Simon 
Velički, vodja sektorja kri-
minalistične policije PU 
Kranj. Na vprašanje, ali so 
bili osumljenci v teh lokalih 
zaposleni oziroma ali so 
lastniki vedeli za preproda-
jo droge, je prvi mož go-
renjskih policistov odgovo-

Jaka K. 

Nima hitrega 
intorncta, 
rad gleda filme. 

hKer in neomejen dostop v interne! 
enostaven priklop 
brezplačna in neomejena uporaba 
Varovalnega sistema za popolno 
zaščito vašega računalnika 
najsodobnejša in kakovostna 
tehnologija (ADSL, ADSL 2+, VDSL 2) 
odlična tehnična pomoč 24 ur na dan 

ril, da ne razpolagajo s po-
datki o tem. 

"S prikritimi metodami 
dela, ki jih je policija izvaja-
la približno pol leta, je bilo 
pridobljenih 163 gramov 
kokaina, kar pomeni, da 
gre za približno 326 do 818 
posameznih odmerkov, od-
visno od velikosti odmerka. 
Poleg tega je bila pri hišnih 
preiskavah najdena mari-
huana, ki jevbila pakirana, 
zato je evidentno, da je bila 
namenjena za nadaljnjo 
prodajo," je dodal Boris 
Kanduti, pomočnik direk-
torja Uprave kriminalistič-
ne policije Generalne poli-
cijske uprave. Dejal je, da je 
področje mamil med prio-
ritetami policijskega dela. 
"V tej policijski preiskavi 
smo bili usmerjeni na ose-
be, ki se ukvarjajo z nepo-
sredno prodajo prepoveda-
ne droge odvisnikom na 
lokalnem nivoju," je še po-
vedal Kanduti. 

Preiskovalna sodnica v Kranju Metka Radjenovič je v sredo 
kar osem ur zasliševala pet osumljenih preprodajalcev 
droge, štiri Tržičane in Ljubljančana. Pred sodiščem je prišlo 
tudi do incidenta, saj so prijatelji osumljenih udarili po 
kameri snemalca Pop IV. Po besedah prisotnih policija ni 
ukrepala. / FoU: Coti:<l Kav£i< 

Utonil petletni fantek 
Petletnika, ki ni znal plavati, s o našli v meter in pol visoki vodi. 

S I M O N Š U B I C 

Kranjska Gora - V bazenu 
hotela Larix v Kranjski Gori 
je v sredo popoldne utonil 
petletni fantek. Kot poroča 
policija, je do tragičnega do-
godka prišlo, ko se je njego-
va mati odpravila na toaleto. 

Mati je s petletnim si-
nom v sredo prispela v ho-
tel Larix na enotedenski do-
pust. Še isti dan sta se odšla 

sproščat v kompleks notra-
njih bazenov. Po poročanju 
policije je bila mati večino 
časa z otrokom v malem ba-
zenu, kjer je višina vode 30 
centimetrov, saj otrok ni 
znal plavati. 

Nekaj minut pred tragič-
nim dogodkom je mati šla 
na toaleto in poklicala otro-
ka, naj gre z njo. Ko je opazi-
la, da sin ni stopil za njo, se 
je vrnila do manjšega baze-

KRAN) 

Lopove takoj ujeli 

Pri v lomu in tatvini barvnih kovin so kranjski policisti zaloti-
li in prijeli tri osumljence z območja Ljubljane. En vlomilec 
je na begu pred policisti celo prebrodil reko Savo, zato so ga 
policisti pričakali na d rugem bregu. Vse tri s o pridržali, 
ukradene predmete pa vrnili oškodovancu. 

KRANJSKA C o R A 

Ukradli tudi tablice 

Policisti iz Kranjske Gore so v noči na torek pri rednemu 

patruljnem delu zalotili štiri Ljubljančane, stare od 17 do 2 0 
let, ki poskušali vlomiti v trgovino. Kasneje s o ugotovili, da 

se je četverica tatov v Kranjsko Goro pripeljala z o sebn im 

avtomob i lom, na katerem so bile nameščene registrske 

tablice, ki so jih v ponedeljek ukradli v N o v e m mestu. 

JESENICE 

V delavnici odslej vlada tišina 

v noči na sredo je nekdo iz delavnice za popravilo železni-

ških vagonov na Jesenicah ukrade! kotno brusilko in prenosni 

radio. Materialna škoda znaša približno sto evrov. S. Š. 

na in ga pričela iskati. Tedaj 
je zagledala otrokov hrbet v 
večjem bazenu, kjer je voda 
visoka poldrugi meter. Otro-
ka je takoj prinesla na suho, 
k njima sta hitro pristopila 
reševalec in obiskovalka, po 
poklicu zdravnica, ki sta 
otroka začela oživljati, a na 
žalost je bila pomoč že pre-
pozna. Kriminalisti so ugo-
tovili, da je tuja krivda izklju-
čena. 

K R i n i N A L 

BLED 

Izginil audi 

Neznani storilec je v sredo 
popoldne na Bledu ukradel 
osebn i avtomobi l Aud i A 5 
4.2 , pro izveden leta 1 9 9 8 , 
srebrne barve in z registrsko 
številko KR N9-190, srebrne 
barve. Mater ialna škoda 
znaša pet tisoč evrov. 

KRANJ 

Vlomil v avto 

Neznan i storilec je v torek 

zvečer vlomil v osebni avto-

mobil in si prilastil žensko 

torbico z denarnico in oseb-

nimi dokumenti. Lastnico je 

oškodoval za približno 2 5 0 
evrov. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
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Gorenjski župani so se odločili za sofinanciranje delovanja in upravljanja Regionalne razvojne agencije 
Gorenjska in Regionalnega razvojnega sveta. 

Vsaj srečko moramo kup 
Svet regije oziroma svet županov finančno podprl razvoj Gorenjske. 

BOSTJAN BOGATAJ 

Gorenjski 
župani so 

tokrat 
vendarle 

stopili skupaj, 
kar ni pogost 

pojav, 
ali se bodo 

iz zadovoljnih 
obrazov po 
torkovi seji 

izcimili tudi 
zadovoljni 

Gorenjci 
pa bo potrebno 

počakati. 

Regionalna razvojna agen-
cija Gorenjska, ki jo danes še 
sestavljajo trije ločeni subjek-
ti BSC Kranj, Ragor Jesenice 
in Sora Škofja Loka, so obči-
nam predlagali povišanje 
sredstev iz občinskih blagajn 
za delovanje agendje in raz-
vojnega sveta. Povišanje je 
večje vsaj dvakrat ali trikrat, 
zato so župani na svetu regije 
(zbor vseh gorenjskih župa-
nov) pred dvema tednoma 
povzdignili glas in podvomili 
o zmožnosti in potrebi po 
takšnem dvigu sredstev. 
Mnogi župani in občinski 
svetniki se tudi sprašujejo, 
zakaj se razvojne agencije ne 
povežejo in delujejo usklaje-
no. "O povezovanju razvoj-
nih agendj že tečejo, in sicer 
v smeri močne agendje z več 
poslovnimi enotami in več-
člansko upravo," odgovarja 
Rok Šimenc iz Razvojne 
agendje Sora. Skupna agen-
dja je pomembna tudi zato, 
ker se vlada ne želi pogovarja-
ti s tremi, ampak z enim, kre-
dibilnim sogovornikom. 

"V dobrem letu dni smo v 
regijo pripeljali veliko več 
sredstev za razvojne projekte, 
kot jih je imela Gorenjska v 
preteklem obdobju, kar pa 
hkrati pomeni več dela na 
organizadjskem področju in 
pripravi projektov. Temu bo 
sledilo še kandidiranje pro-
jektov za državne in evropske 
vire, da bomo razvojni denar 
tudi dobili," o upravičenosti 
povišanja sredstev pravi di-
rektor BSC Kranj Bogo Fili-
pič. Agendje so skupaj od ob-
čin želele pridobiti okoli 
433.000 evrov ali j)0 starem 
okoli 100 milijonov tolarjev. 

Za delovanje agencij in 
razvojnega sveta 

Lani je agendja v imenu 
razvojnega preboja Gorenj-
ske pripravila 90 sej različnih 
odborov in na mesec vknjiži-
la po milijon tolarjev stro-
škov. Angažirali so več sto 
ljudi, ki so delovali prostovolj-

no in pripravili razvojni pro-
gram. "Začrtani projekti so 
zahtevni, vendar življenjski. 
Univerzo na Gorenjskem 
bomo imeli, tehnološke par-
ke tudi, campus bo pri nas 
nastal in tudi ostal, brez do-
brih projektnih menedžerjev, 
ki imajo svojo ceno, pa nam 
to ne bo uspelo," pravi FiLpič. 

Predsednik sveta regije Da-
mijan Feme, župan Mestne 
občine Kranj, pravi, da so si 
župani na prejšnji seji posta-
vili vprašanje financiranja re-
gionalne razvojne agencije 
oziroma njeno delovanje v 
smeri vodenja regionalnega 
razvojnega programa. "Od-
govor o smiselnosti razvojne 
agendje je bil enoten. Ne gre 
za agendjo ali ne, saj vidimo 
smisel v sodelovanju, potreb-
no pa se je bilo dogovoriti o 
ključu financiranja, saj se ne 
moremo kar čez noč odločiti 
za precejšnje zvišanje sred-
stev. Kljub vsemu smo dose-
gli dogovor," pravi Perne. 
"Vsota sofinanciranja je veli-
ko večja kot lani, vprašanje pa 
je, ali vse, kar agendje ponu-
jajo, tudi potrebujemo. Do-
bro je, da smo dosegli kom-
promis, s katerim bomo lah-
ko izvedli regionalni razvojni 
program, vendar bodo tudi 
agendje morale varčevati," je 
po seji sveta regije povedal 
škofjeloški župan Igor Draks-
ler. Župani gorenjskih občin 
so se sicer strinjali, da bo po-
trebno prispevati za finand-
ranje strokovnjakov, saj je 
pred njimi sedemletno obdo-
bje, v katerem bo Gorenjska 
še lahko znatno sofinancirala 
projekte iz evropskih skladov. 

Oklestili predlog 
financiranja 

Župani so razvojnim agen-
djam prvotni znesek zbili za 
približno 20 odstotkov, to je 
na približno 360.000 evrov. 
"Vedeti moramo, da sta prvi 
dve leti ključni za izpolnje-
vanje zastavljenih načrtov 
v regionalnem razvojnem 
programu Gorenjska 2007 • 
2013, saj velja načelo, da kdor 

Ali je Univerza na Gorenjskem v interesu vseh Gorenjcev? V agenciji so prepričani da je. 

prvi pride, prvi melje," trdijo 
v agenciji. Drugi projektom 
agencije nasprotujejo z mne-
njem, da je to delo bodočih 
pokrajin, ki naj bi bile usta-
novljene leta 2008. "To drži 
ali pa tudi ne, saj bi ob čaka-
nju na pokrajine veliko za-
mudili," odgovarjajo v agen-
dji. Tržiškemu županu Boru-
tu Sajovicu se zdi ponudba 
agendj relativno ugodna: 
"Pri razvijanju Gorenjske 
moramo sodelovati vse obči-
ne, ki potrebujejo močno re-
gionalno razvojno agencijo. 
Zataknilo se je le pri finand-
ranju, kjer smo sredstva naj-
prej oklestili za petino, pre-
ostali del pa bomo financirali 
v dveh delih. Prvih 50 odstot-
kov smo predvideli kot ne-
kakšno članarino, drugo pol-
ovico pa bomo delili po klju-
ču, koliko bo posamezna ob-
čina dobila. Rečeno po doma-
če: če želiš nekaj zadeti, mo-
raš vsaj srečko kupiti." 

Kako zagotoviti denar? 

"V preteklem letu so v 
agendji s pripravo razvojnega 
programa opravili veliko dela, 
ki je bilo do sedaj prostovolj-
no, odslej pa gre zares in ga je 
jx)trebno profesionalizirati in 
ovrednotiti. Seveda pa župani 
pričakujemo, da bomo iz tega 
naslova veliko sredstev dobili 

tudi nazaj skozi razvoj celotne 
Gorenjske," pravi kranjski žu-
pan Peme. V večini občin so v 
tem času že obravnavali prve 
osnutke proračunov, ki novih, 
zajetnejših postavk za delova-
nje regionalne razvojne agen-
cije in razvojnega sveta še 
nimajo vključenih. "Osnutki 
proračunov so pripravljeni in 
bodo višje postavke za agend-
jo predstavljale določen pro-
blem, vendar bo moral vsak 
župan odgovorno zastaviti 
svoj glas pred svetniki in za-
gotoviti višji znesek/' pravi 
Damijan Peme, njegov kole-
ga, tižiški župan Borut Sajo-
vic pa meni, da so vsi župani 
že zagotovili nekaj sredstev 
za razvojne namene, več pa 
jih bodo z rebalansom: "Sred-
stva bo zagotovila tudi občina 
Tržič, Čeprav je brez dvoma 
najbolj zadolžena gorenjska 
občina. Glede na pretekle iz-
kušnje, ko smo že namenjali 
denar za podobne projekte, 
pa lahko trdim, da je ponudba 
Regionalne razvojne agendje 
Gorenjska ugodna." 

Reorganizacija dela 

"Zmanjšanje sredstev bo za 
agendjo pomenilo reorgani-
zadjo dela in izbiro prioritet, 
ki jih je potrebno nujno pokri-
ti, na drugi strani pa zmanjša-
nje aktivnosti na nekaterih 

drugih področjih," o potrditvi 
sredstev v zmanjšanem obse-
gu pravi Bogo Filipič. Leto 
2007 bo prelomno za pripra-
vo projektov, ki bodo priprav-
ljeni do faze pred izvedbo. Ti 
projekti so izredno dragi, saj 
je potrebno pripraviti dva tipa 
dokumentadje, t. i. investidj-
ski in izvedbeni del. Slednji je 
stvar inženirske organizadje, 
investidjski del in organizad-
ja dela pa je na strani agend-
je. "Projekt prenove Prešerno-
vega gledališča stane od 150 
do 2 0 0 milijonov tolarjev, 
sama investidja pa je vredna 
okoli dve milijardi tolarjev. To 
je vzorec tudi za druge projek-
te, kjer velja, da stroški pripra-
ve dokumentov segajo od pet 
do deset odstotkov vrednosti 
investidje," visoke vložke raz-
loži FiLpič. 

Gorenjski župani so tokrat 
vendarle stopili skupaj, kar 
ni pogost pojav (spomnimo 
se projekta centralnega regij-
skega odlagališča in Urejanja 
povodja Save), ali se bodo iz 
zadovoljnih obrazov po tor-
kovi seji izcimili tudi zado-
voljni Gorenjd pa bo potreb-
no še počakati. Vedeti mora-
mo, da se je seje sveta regije 
udeležilo 12 od 19 županov. 
Bili so sklepčni, vendar se 
lahko tretjina, ki je ni bilo, 
premisli in postavi finandra-
nje pod vprašaj. 
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P L A N I C A Razgledi 

"Ko bom imel otroke, upam, da bom prišel v Planico in pokazal: Tu sem jaz skakal in tu je moj osebni rekord. Ne 
da bom rekel: Vidiš, sine, tu je bila pa skakalnica, kjer smo včasih skakali!" 

Vidiš, sine, tu smo včasili skal<a 
U R Š A P E T E R N E L 

In kakšni so 
konkretni 

interesi 
Ratečanov? Po 

Erlahovih 
besedah oddaja 

v dolgoročni 
najem, denimo 
za petdeset let, 

za večino 
lastnikov 

pomeni do 
konca življenja. 

Seveda bi zato 
radi iztržili čim 

več, Erlah 
najboljšo 

možnost vidi v 
javni dražbi 

oziroma 
licitaciji, na 

kateri bi 
zemljišča dobil 

v najem tisti, 
ki bo lastnikom 

ponudil 
čim več. 

s temi besedami je upa-
nje, da bo Planica vendarle 
dočakala boljše čase, pona-
zoril smučarski skakalec 
Jernej Damjan ob predsta-
vitvi projekta Nordijski cen-
ter Planica. Po večletni kal-
variji, propadanju in breziz-
hodnih sporih se zdi. da bo 
država s projektom zdaj 
stvari vendarle postavila na 
pravo mesto. Nordijski cen-
ter Planica je uvrstila med 
prednostne državne razvoj-
ne projekte za obdobje 
2007 - 2023, zanj pa naj bi 
v prihodnjih letih namenili 
skoraj sto milijonov evrov. 
Po načrtih naj bi Planico 
uredili kot sodoben nordij-
ski športni center, ki bo ži-
vel pozimi in poleti. V prvi 
vrsti naj bi obnovili skakal-
nice: letalnico, staro Bloud-
kovo velikanko in male ska-
kalnice za trening, nekatere 
naj bi prekrili tudi s plastič-
no maso oziroma kerami-
ko, tako da bi omogočale 
treninge in tekme prek ce-
lega leta. Poskrbeli naj bi 
tudi za osvetlitev in zasne-
ževanje. 

V načrtu je tudi gradnja 
tekaškega stadiona in spre-
mljevalnega objekta za te-
kaške proge, žičnic, atlet-
skega in nogometnega sta-
diona, kolesarskih in spre-
hajalnih poti. Načrtujejo 
celo ureditev parka kultur-
ne dediščine in informacij-
skega prostora. Tako naj bi 
Planica živela vse leto, na-
menjena pa naj bi ne bila le 
vrhunskim tekmovalcem, 
ampak tudi drugim športni-
kom za treninge, pa tudi re-
kreativcem in drugim obis-
kovalcem. 

Kje bodo vzeli denar 

Projekt je vreden blizu 
sto milijonov evrov. del 
sredstev (15 milijonov ev-
rov) naj bi prispevala drža-
va, del (40 milijonov) ev-
ropski strukturni skladi, del 
(40 milijonov evrov) pa za-
sebni partnerji. Projekt naj 
bi speljali prek javno-zaseb-
nega partnerstva, tako se 
država že pogovarja z za-
sebnimi vlagatelji, ki so za-
interesirani za vlaganje v 
Planico. Ob centru naj bi se 
namreč razvijala dopolnilna ^ 
turistična ponudba, deni- 1 
mo hotelska, gostinska, | 
morda celo igralniška. Med ^ 
potencialnimi vlagatelji se S 

že od samega začetka ome-
nja Hit, d. d., ki je bil že do-
slej največji vlagatelj v in-
frastrukturo v Kranjski 
Gori. Predsednik uprave 
Niko Trošt je že ob prvi 
predstavitvi projekta zago-
tovil, da Hit želi sodelovati v 
projektu z dopolnilno po-
nudbo, denimo hotelsko, 
gostinsko ... O konkretnih 
številkah še ni želel govori-
ti, je pa poudaril, da je iz tu-
ristične ponudbe Kranjske 
Gore, Planice in okolice tre-
ba iztržiti bistveno več kot 
doslej. "V hotelsko-turis-
tičnem delu moramo priti 
do iztržka krat dva!" 

Kaj pa lastniki zemljišč 

Pri uresničitvi projekta 
zelo piomembno vlogo igra-
jo lastniki zemljišč v Plani-
ci. Po nekaterih podatkih 
naj bi bilo okrog osemdeset 
lastnikov (večina je poveza-
na v kmetijsko skupnost, 
nekaj je individualnih), del 
zemljišč pa je tudi v lasti 
Občine Kranjska Gora. Prav 
dogovarjanje s tako številni-
mi lastniki je ena najbolj 
občutljivih točk projekta, 
česar se dobro zavedajo tudi 
na vladi. Zato se je minister 
za šolstvo in šport dr. Milan 
Zver že pred predstavitvijo 

projekta širši javnosti sestal 
z lastniki in jim zagotovil, 
da bodo v vse projekte 
vključeni kot partner in kot 
sogovornik. "Ves čas so 

nosti, od odkupa do najema 
zemljišč, glede na anketo, 
ki so jo opravili med lastni-
ki, pa naj bi se večina nagi-
bala k oddaji zemljišč v dol-

V prvi vrsti naj bi obnovili skakalnice: letalnico, 
staro Bloudkovo velikanko in majhne skakalni-
ce za trening, nekatere naj bi prekrili tudi s 
plastično maso oziroma keramiko, tako da bi 
omogočale treninge in tekme prek celega leta. 
Poskrbeli naj bi tudi za osvetlitev in zasneževa-
nje. v načrtu je tudi gradnja tekaškega stadiona 
in spremljevalnega objekta za tekaške proge, 
žičnic, atletskega in nogometnega stadiona, 
kolesarskih in sprehajalnih poti. Načrtujejo 
celo ureditev parka kulturne dediščine in infor-
macijskega prostora z gostinskim lokalom. 

samo obljubljali, pa nismo 
nobene stvari dol^ili. Zdaj 
pa kaže, da bo bolje," je 
optimizem po takratnem 
sestanku z ministrom izra-
zil eden od lastnikov. Tudi v 
zadnjih dveh mesecih se je 
predstavnik ministrstva Si-
mon Starček že nekajkrat 
srečal z njimi, nazadnje v 
začetku tega meseca. Kot 
smo izvedeli, je vlada Rate-
čanom ponudila več mož-

goročni najem. Kot je v zve-
zi s tem v imenu skupine 
lastnikov povedal domačin 
iz Rateč Jurij Erlah, se s 
projektom, kot jim je bi! 
predstavljen, strinjajo. "Gre 
za politično-gospodarski 
projekt dolgoročnega zna-
čaja. Zanj bo treba najti po-
litično soglasje, hkrati pa bo 
treba zadovoljiti interese 
udeležencev," je poudaril 
Erlah. In kakšni so konkret-

ni interesi Ratečanov? Po 
Erlahovih besedah oddaja v 
dolgoročni najem, denimo 
za petdeset let, za večino 
lastaikov pomeni do konca 
življenja. Seveda bi zato 
radi iztržili čim več. Erlah 
najboljšo možnost vidi v 
javni dražbi oziroma licita-
ciji. na kateri bi zemljišča 
dobil v najem tisti, ki bo 
lastnikom ponudil čim več. 
"Ceno naj določi trg," je 
menil sobesednik. Sicer pa 
po njegovem mnenju veči-
na Ratečanov razmišlja po 
načelu: "Najprej štalca, po-
tem kravca". Povedano dni-
gače, za uspešno uresniči-
tev projekta bo država naj-
prej morala pridobiti zem-
ljišča, jih komunalno opre-
miti ter pridobiti vsa po-
trebna soglasja. "Enako, kot 
če gre nekdo zidat hišo ..." 
Sicer pa po Erlahovih bese-
dah domačini ne bodo ovi-
rali razvoja Planice. Pa ven-
darle - Ratečani so znani po 
trmoglavosti in težavnem 
dogovarjanju. "Če ima ne-
kdo čiste namene, brez pri-
kritili goljufij, z nami ni no-
benih problemov!" je zatr-
dil sobesednik. "Če bo pro-
jekt temeljil na perspektiv-
nem gospodarjenju, ga bo 
vsak racionalen človek pod-
prl," je še dodal. 



POGOVOR Razgledi 

Minister za zdravje Andrej Bručan je bil v zadnjih mesedh eden najbolj izpostavljenih ministrov: očitali so mu 
pretirano privatizacijo zdravstva zaradi podeljevanja koncesij, dolge čakalne dobe v zdravstvu in še marsikaj. O tem 
in aktualni zakonodaji, ki jo pripravlja njegovo ministrstvo, je odgovarjal tudi za Gorenjski glas. 

Sem Drivrženec avneaa zdravstva 

Pri čakalnih 
dobah ne gre 

toliko za 
pomanjkanje 

zdravnikov 
(v Ljubljani ali 

Mariboru jih 
manjka zelo 

malo, čakalne 
dobe pa 

vendarle 
obstajajo) 

ali denarja, 
temveč bolj za 
organizacijske 

probleme, 
za slabo 

organizacijo. 

A N D R E ) B R U Č A N , DR. 

DANICA ZAVRL ZLEBIR 

Vaši nasprotniki vam med 
drugim očitajo nekontrolira-
no podeljevanje koncesij. 
Kako to pojasnjujete? 

"Podeljevanje koncesij je 
popolnoma kontrolirano, pri 
tem je uveljavljena vsa veljav-
na zakonodaja, koncesije se 
podeljujejo v tem mandatu 
na enak način, kot se to dela 
od leta 1992 naprej. Ti očitki 
so neupravičeni, celo lažnivi. 
Število koncesij ni nič večje, 
kot je bilo v prejšnjih letih, 
pravila so enaka, se je pa v 14 
letih marsikaj spremenilo. 
Ugotovili smo, da je treba 
spremeniti in modernizirati 
zakonodajo in v tem okviru je 
tudi pripravljen sedanji pred-
log zakona o podeljevanju 
koncesij in o delovanju svo-
bodnih zdravnikov speciali-
stov. lasno je, da mora biti 
pred tem znana mreža zlasti 
na primarni ravni, ta je v pri-
pravi in je pogoj, da zakon 
sploh zaživi. Naj ponovim, da 
gre za zelo kontrolirano po-
deljevanje koncesij, za kar ob-
stajajo pogoji že sedaj. V dru-
gi fezi mora bili za program 
podpisana posebna pogodba 
z zdravstveno zavarovalnico. 
Ta program f)a dobi koncesi-
onar na podlagi razpisa, ki ga 
zavarovalnica razpiše. Na pri-
marni ravni koncesije pode-
ljujejo občine, mi le potrjuje-
mo njihove odločitve, na se-
kundami ravni pa jih minis-
trstvo." 

Kakšno je razmerje med za-
sebnim in javnim zdrav-
stvom po vseh podeljenih 
koncesijah? 

"Zasebno zdravstvo, ki ga 
mi uvajamo na podlagi kon-
cesij, je tudi javno zdravstvo. 
Zato je tudi ime gibanja za 
ohranitev javnega zdravstva 
neutemeljeno, imenovati bi 
se moralo gibanje proti kon-
cesijam. Tudi sam sem pri-
staš javnega zdravstva, ne 
podpiram koncesionarskega 
dela, vendar ga ne želim tudi 
ovirati pri njegovem razvoju 
in možnosti, ki jih daje. Te pa 
so velike: gre za varčevanje, 
večjo prijaznost, večjo do-
stopnost, skrajšanje čakanja 
bolnikov, investicije v to 
zdravstvo ne gredo iz javnega 
denarja. V zadnjem obdobju 
so zasebniki v svojo dejav-
nost vložili okoli 14 milijard 
tolarjev, kar je prihranek za 
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državni proračun. Tudi oči-
tek prej omenjenega gibanja, 
da s koncesijami želimo raz-
slojevati in da gre za sodalno 
diferenciacijo prebivalstva, 
ne drži, saj se financiranje 
prav nič ne spreminja, paci-
enti ne plačujejo storitev 
zdravnikom." 

Je odhajanje zdravnikov v za-
sebno prakso res razl(^, da je 
zdravstvo manj dostopno, da 
se čakalne vrste daljšajo? 

"To je smešno, ti očitki so 
najmanj slabohotni. Čakalne 
dobe so se skrajšale na dobo, 
kakršne še ni bilo, pacientov 
nam celo v nekaterih dejav-
nostih začenja zmanjkovati. 
Čakalne dobe smo praktično 
zmanjšali za vse posege na 
take vrednosti, da so pod ev-
ropskim povprečjem. Če 
omenimo le čakanje na srčno 
operacijo, ki je prej trajalo 
eno leto, sedaj nanjo padenti 
čakajo en mesec." 

Čakalnih dob torej ne vidite 
več kot problem? Kje še ob-
stajajo? 

"Na štirinajstih področjih, 
kjer smo čakabe dobe ves 
čas spremljali, smo jih razen 
ortopedije povsod skrajšali. 
To velja za magnetno reso-
nanco, operadjo sive mrene, 
operadjo kile, povsod gre za 
mnogokratnik skrajšanja. 
Drži pa, da so v nekaterih 
specialističnih ambulantah, 
pri nekaterih posameznih 
spedalnostih, pri nekaterih 
zdravnikih v nekaterih krajih 
še dolge čakalne vrste. Če ne-
kdo želi priti do točno določe-
nega kardiologa v Ljubljani, 
bo čakal določeno obdobje, 
ker ima ta kardiolog zaradi 
določenih razlogov zelo zase-
den svoj umik Lahko pa po-
išče specialista iste stroke v 
istem kraju ali pa v drugem, 
kjer čakalne dobe ni. Do kon-
ca februarja bomo pripravili 
celoten pregled čakalnih vrst 
v posameznih spedalističnih 
ambulantah v Sloveniji, da se 
bo vedelo, kje so specialisti 
hitreje dosegljivi, ljudje pa se 
bodo lahko odločali, ali čakati 
ali pa v okvim javnega siste-
ma poiskati drugo ambulan-
to in spedaUsta. Pri čakakiih 
dobah smo naredili veliko, 
res pa je, da smo za to imeli 
možnosti in tudi ljudi. Imeli 
smo pravi pristop, ljudi smo 
za dodaten posel tudi plačali, 
česar prej ni bilo, zato tudi 

Minister za zdravje Andrej Bručan /fo«;co-azd 

uspeha ni bilo in prej so se 
čakalne dobe ves čas daljšale. 
Spomnimo se le let 2003 in 
2004, ko je bilo treba na srč-
no operadjo čakati štirinajst 
mesecev. Danes se v prime-
m, da ne gre za nujen p>oseg, 
čaka največ en mesec, v pri-
mem nujnosti pa se poseg 
opravi takoj. To pa je že dose-
žek. Pri čakalnih dobah ne 
gre toliko za pomanjkanje 
zdravnikov (v Ljubljani ali 
Mariboru jih manjka zelo 
malo, čakalne dobe pa ven-
darle obstajajo) ali denarja, 
temveč bolj za organizadjske 
probleme, za slabo organiza-
djo." 

v vašem ministrstvu priprav-
ljate zakon, ki bo povsem 
omejil kajenje v javnih pros-
torih. 

"Predlog tega zakona je bil 
dobro sprejet med prebivald. 
Dogovarjali smo se tudi z 
obrtno in gospodarsko zbor-
nico ter drugimi, ki so imeli 
pomisleke v zvezi z zako-
nom, češ da se bo zmanjšal 
promet v lokalili. S popolno 
prepovedjo kajenja na delo-
vnih mestih želimo zaščititi 
predvsem zaposlene, ki mo-
rajo sedaj na delovnem me-
stu dihati tobačni dim. Želi-
mo pa tudi zmanjšati število 
kadilcev med mladimi, ki se v 
Sloveniji povečuje, in med 
kadild nasploh, Id se od leta 
1996 zmanjšuje že po prejš-
njem zakonu. Če kdo to za-
meri, potem ne razmišlja do-
bronamerno. Sicer pa gre za 
evropsko tendenco. Pred 

kratkim je evropski komisar 
za zdravstvo priporočil vsem 
državam Evropske unije, naj 
take zakone sprejmejo. Je pa 
to tudi posledica sestanka mi-
nistrov za zdravje v Parizu, 
kjer smo se zmenili, da bomo 
sledili Irski, ki je prva v Ev-
ropski uniji uvedla te spre-
membe in dosegla, da se je 
število kadilcev zmanjšalo za 
pet odstotkov, promet v pu-
bih pa se zavoljo tega ni nič 
zmanjšal, celo povečal se je." 

Drugi pa je zakon o zdrav-
stvenem varstvu in zavarova-
nju, pri katerem so vam ljud-
je zamerili, da bi bila bolni-
ška nadomestila adrenalin-
skih športnikov pri poškod-
bah nižja? 

"Spet gre za napačno razu-
mevanje ljudi, ki ne želijo do-
bro stvarem. Razlagali so, kot 
da sem proti rekreativnemu 
športu (in ravno mene, ki 
sem od nekdaj rekreativni 
športnik). Nasprotno. Prika-
zati želijo, kot da bomo vse 
rekreativne dejavnosti obra-
vnavali v skupini, kjer naj bi 
se zmanjšal odstotek za bol-
niške v primem poškodb. Že 
od začetka je bilo govora le o 
ekstremnih športih in zato 
sedaj ne uporabljamo več iz-
raza adrenalinski šport, ki ga 
je res težko definirati. Gre za 
ekstremne športe (in ne vr-
hunske), ki jih bomo oprede-
lili v posebnem pravilniku že 
pred sprejetjem zakona. Pri 
klasifikadji teh športov pa bo 
zapisano, kje in kdaj se je tre-
ba posebej zavarovati. Če gre 

nekdo smučat zunaj urejenih 
smučarskih prog in izzivat 
nevarnost (ko sem tudi sam 
to storil v Švid in se poškodo-
val, so me najprej vprašali, ali 
sem zavarovan), je to izziva-
nje in zanj ne bomo plačevali 
reševanja iz javne zdravstve-
ne blagajne, če pride do po-
škodbe. Zato je treba to do-
datno zavarovati, a ne v okvi-
m zdravstvenega, pač pa ko-
mercialnega zavarovanja. 
Enako velja za alkoholizirane 
povzročitelje prometnih ne-
sreč. Tam je stvar enaka, le 
tega ne vem, katera zavaro-
valnica bo hotela zavarovati 
nekoga za tveganje, da bo pi-
jan povzročil nesrečo." 

Ta čas veliko govorimo o cep-
ljenja zoper raka na mater-
ničnem vratu, ki je še plačlji-
vo, nekatere občine pa so se 
odločile cepljenje financirati. 
Ali obstaja možnost, da to po-
stane nacionalni projekt in 
bo to pokrivalo zdravstveno 
zavarovanje ali proračun? 

"Treba je razčistiti na stro-
kovni ravni, dejansko so stva-
ri še zelo nejasne. Tu je še več 
vprašanj: vimsi se spreminja-
jo, vseh virusov nimamo zaje-
tih, le eno skupino imamo za-
jeto. Strokovna skupina pri 
Inštitutu za varovanje zdravja 
pripravlja odgovore na taka 
vprašanja, kar je potrebno za 
odločanje Ministrstva za 
zdravje o uvedbi rutinskega 
cepljenja proti HPV. Nobena 
di&va v Evropi zaenkrat še ni 
uvedla plačevanja vseh zain-
teresiranih iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. 
Najprej je treba urediti stro-
kovne kriterije, potem razis-
kati finančne možnosti (po 
nekaterih izračunih bi bilo za 
zagon programa potrebnih 
10 milijard tolarjev). Vključe-
vanje novega cepljenja v redni 
program, za katerega so sred-
stva zagotovljena iz sredstev 
obveznega zdravstvenega za-
varovanja poteka po postop-
ku, ki vključuje obravnavo 
strokovnega predloga na 
Zdravstvenem svetu. Če se bo 
izkazalo, da je to strokovno 
smiselno, bo treba ta denar 
zagotoviti. Kar se sedaj dela 
po občinah, mislim, da je pre-
uranjeno in ne bo nič zamu-
jenega, če se še malo počaka 
na jasne strokovne kriterije. 
Če bodo občine kasneje sode-
lovale pri tem projektu, pa 
bomo zelo zadovoljni." 
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Na kulturni dan 8. februarja nas je nepričakovano zapustil umetniški fotograf, dolgoletni predsednik Fotokluba 
Janez Puhar Kranj, biospeleolog, publicist, prevajalec, mojster fotografije, artist Mednarodne zveze za fotografsko 
umetnost. Marko Aljančič. Njegova fotografska pot, čeprav je bila daljša od pol stoletja, je bila prekinjena sredi 
mnogih, z žarom začetih in še nedokončanih projektov, tudi fotografskih. 

Marko Aljančič (1933-2007) 

Njegova 
fotografska 

pot je bila 
prekinjena 

sredi mnogih, 
z žarom začetih 

in še 
nedokončanih 
projektov, tudi 

fotografskih. 

VASIA DOBERLET, 

FOTOGRAFSKO DRUŠTVO 

JANEZ PUHAR KRANJ 

Marko Aljanfič je začel foto-
grafirati leta 1954, ko se je pri-
družil kranjskim fotografom. 
Vedcrat je bil tudi predsednik 
Fotokluba, nazadnje v obdo-
bju od leta 1993 do 200 i . 
Organizatorsko je bil dejaven 
tudi zunaj fotokluba. V letu 
1970 je bil pobudnik in so-
ustanovitelj Kabineta sloven-
ske fotografije, ki Še danes de-
luje v okviru Gorenjskega 
muzeja. Fotografskega dru-
štva Janez Puhar Kranj in Fo-
tografske zveze Slovenije. 
Vključeval se je praktično v 
vse projekte, ki jih je organizi-
ral Kabinet. Za mnoge od teh 
je bil celo pobudnik. Zadnja 
dva taka projekta sta bila v le-
tih 2004 in 2005. Veliko vo-
lje, organizacijskih sposobno-
sti in dela je takrat vložil v iz-
dajo monografije Janeza Ma-
renčiča, leto pozneje pa še v 
razstavo in izdajo knjige s fo-
tografijami iz zbirke Kabineta 
slovenske fotografije. S svojo 
veliko širino je bil tudi eden 
od pomembnih tvorcev tradi-

cionalnega fotografskega do-
godka v Sloveniji, bienalne 
razstave Pokrajina. Bil je ves 
čas vezni člen med Kabine-
tom slovenske fotografije. Go-
renjskim muzejem in Foto-
grafskim društvom Janez Pu-
har. Šestnajst bienalnih raz-
stav Pokrajina povzdiguje ug-
led kranjske fotografije. Prav 
ta razstava je tudi po njegovi 
zaslugi postala ena najpo-
membnejšili v Sloveniji 

Njegova poklicna poveza-
nost z naravo in s Prirodoslov-
nim društvom Slovenije, orga-
nizacijske sposobnosti ter foto-
grafela žilica so botrovali orga-
nizaciji več letnih razstav nara-
voslovne fotografije (NF '71 
NF '77). 

Bil je tudi pubUdst. Pisal je 
eseje o znanih fotografih in o 
zgodovini kranjske fotografi-
je. Prevajal je tudi fotografske 
knjige (Velika hij iga o foto-
grafiji 1979, ABC fotografije 
1990). 

Poleg tega, da je bil soured-
nik pri večini publikacij Kabi-
neta slovenske fotografije, je 
sourednikoval tudi pri izdaji 
monografije članov Fotograf-
skega društva Janez Puhar, 

"Izzivi" in pri izdaji vseh raz-
stavnih katalogov Fotograf-
skega društva Janez Puhar. 
Vsem publikacijam je s svo-
jim širokim vedenjem, delom 
in idejami doprinesel veliko 
koristnega. 

Ob vsem organizacijskem 
delu je vsa ta leta pridno foto-
grafiral in pošiljal slike na do-
mače in na tuje razstave. Do-
bil je veliko nagrad in pohval. 
Kljub svojim organizacijskim 
sposobnostim in svojemu 
ustvarjalnemu fotografiranju 
je bil skromen in ni razmišljal 
o svoji osebni potrditvi, saj je 
bil okoli 30 let kandidat moj-
ster fotografije. Sele na prigo-
varjanje članov dmštva se je 
odločil in oddal vlogo na Foto-
grafsko zvezo Slovenije za po-
delitev naslova Mojster f o t c ^ -
fije, ki ga je brez zapletov dobil 
v letu 2004. Lani, mnogo pre-
pozno, je tudi prejel naslov arti-
sta pri Mednarodni zvezi za fo-
tografsko umetnost (AFIAP). 

Fotografi iz našega in tudi 
iz drugih fotografskih društev 
ga bomo močno pogrešali. 

v naših srdh je bil in bo os-
tal za vedno naš zelo drago-
cen prijatelj. 
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ROBERT GUŠTIN 

Doma u vtičnico priključite 
električni podaljšek. V podalj-
šek nato vključite radio, televi-
zijski sprejemnik in luč. Vse 
deluje, vse te naprave dobijo 
elektriko, ki jo potrebujejo za 
svoje delovanje. Do električne 
vtičnice vodi ena sama žica po 
kateri se pretaka elektrika, s po-
daljškom pa se pretoči tudi na 
vse druge porabnike. V stano-
vanju imate običajno električ-
no omarico, v kateri so varoval-
ke. Iz omarice peljejo žice elek-
trični tok dc vseh vtičnic v sta-
novanju. Običajno pa je nekje 
v bližini vašega bivanja tudi 
transformatorska postaja, iz 
katere vodijo električni vodniki 
do useh hiš in stanovanj. Elek-
trika je povsod in vsem se zdi 
normalno, da jo imamo. Kako 
pa Je Z računalniškim omrež-
jem? To se vam vsem zdi že 
bolj zapleteno, a princip delo-
vanja je povsem enak kot pri 
elektriki. 

Na koncu računalniškega 
omrežja je uporabnik s svojim 
računalnikom, kol je to v pri-
meru elektrike luč. Računalnik 
mora imeti vgrajeno mrežno 
kartico, v katero lahko priklju-
čimo mrežni kabel. Če gremo 
po poti mrežnega kabla, pride-
mo do mrežne vtičnice v zidu, 
p katero je speljan signal raču-
nalniškega omrežja. Pravimo 
mu informacijski signal. Do tu 

je fse povsem enako kot pri 
elektriki. Več mrežnih vtičnic 
se povezuje v mrežni razdeli-
lec, ki opravlja junkcijo podalj-
ška. Do njega vodi le ena žica, 
ki se nato razdeli na več delov, 
ki signal razpošlje do posamez-
nih mrežnih vtičnic. Mrežni 
razdelilec poznamo tudi pod 
imenom "HUB" ali 
"SWITCH". Predstavljajte si 
pisarne v službi, kjer je v vsaki 
pisarni vsaj en računalnik. Ra-
čunalniki so priključeni v 
mrežne vtičnice. Signal do teh 

računalnikov se razpošlje pre-
ko mrežnih razdelilcev. Če je 
teh razdelilcev več, se združu-

jejo v koncentratoiju ali vozliš-
ču. Pri elektriki je to električna 
omarica. Več električnih oma-
ric oziroma vozlišč pa se lahko 
znova povezuje v centralno 
vozlišče. Sistem je zelo podo-
ben električnemu. Po vodnikih 
pač potuje informacijski signal, 
ki nas, za razliko od električne-
ga signala, ne rriore stresti. 

Računalniško omrežje ima 
še nekaj dodatnih komponent. 
Najprej je tu strežnik ali an-
gleško "server", ki omogoča de-
lovanje računalniškega omrež-

ja, določa nivoje pravic upora-
be in nadzira delovanje celo-
tnega sistema. Na strežnik je 
običajno priključena še var-
nostna bariera, ki jo poznamo 
pod imenom požarni zid, an-
gleško "jiretvall". Ta prepreču-
je napade virusov, vdore in skr-
bi za varnost v omrežju. Kot 

končni člen pa je tu še usmer-
nik ali angleško "router", ki kr-
mili promet oziroma pot infor-
macijskega signala. Omogoča 
nam dostop do intemeta, tako 
da vsak posamezni računal-
nik ne potrebuje lastnega mo-
dema. Navzven je računalni-
ško omrežje razvejano podo-
bno kot električno, kjer vlogo 
transformatoija opravljajo oja-
čevalci signala. 

Računalniško omrežje nam 
prinaša mnogo prihrankov. 
Ker vsak posatnezen računal-
nik ne potrebuje modema, to-
rej odpadejo stroški za to. Ker 
lahko preko računalniškega 
omrežja več uporabnikov ti-
ska na en tiskalnik, ne potre-
bujemo toliko tiskalnikov. Ker 
se podatki v računalniških 
omrežjih arhivirajo oziroma 
se dnevno izdelujejo varnostne 
kopije podatkov ali angleško 
"backup", so podatki zavaro-
vani pred izgubo ali unič-

enjem. Nenazadnje pa si po 
takem omrežju lahko izme-
njujemo podatke in datoteke, 
tako da ni potrebne papirne 
dokumentacije ali pošiljanja 
po elektronski pošli. 

Računalniška omrežja po-
gosto potekajo po enakih poteh 
kot električna omrežja. Sta 
pač dve žici, ko po eni potuje 
električni, po drugi pa infor-
macijski signal. Dandanes je v 
novogradnjah enako po-
membno razvejati električno 
kot tudi računalniško omrež-
je. Elektrika in informacija 
mora priti v vsak prostor, saj 
lahko le tako živimo v sodo-
bnem svetu in z njim. Dostop-
nost do informacij je ključ za 
uspešno delo in življenje. Ra-
čunalniška omrežja nam ga le 
omogočajo, na nas pa je, da 
znamo te informacije koristno 
in pravilno uporabiti. Tega 
računalniki še zlepa ne bodo 
počeli namesto nas. 
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M I H A N A G U Č 

Odgovor na uprašanje, ali je 
na Gorenjskem še kaj pusta, 
dobimo v teh dneh. Sporočilo o 
tem. kako je bilo s pustnimi 
rečmi stcle^e nazaj, pa najde-
mo pri Manici Koman (v knji-
žici Na Corenščem je fletno, 
1^28). "V predpustnem času je 
Gorenjec zelo vzdržen in tre-
zen. On ne vesdjači tako, ka-
kor je navada zlasti po mestih. 
Pleše le, če gre za ženitnino, 
drugače pa sl^ muziko po go-
renjskih gostilnah bolj poredko. 
Pač pa je pustni dan ves nje-
gov. " S pustnim dnem misli se-
veda na pustni torek. 

"Gospodinje se na pustni to-
rek postavijo s tem, da nacvro 
lepo rumenih krofov in tako-
zvanih 'Jlancatov' (v Vižmar-
jih jim pravimo 'hlancati'). 
Fantje pa se po kosilu napravi-

jo v pestre 'maškare' in z god-
cem na čelu (kije tudi maski-
ran), korakajo po vasi od hiše 
do hiše in pobirajo fiancate v 

za (o pripravljen koš, ki ga nos 
maškara, ki je opravljena tako, 
kakor so na Miklavžev večer 
parkeljni. Pred tem 'košatjem 
imajo zlasti otroci velik strah 
kajti 'košar' ima nalogo razga 
njati otroke, katerih se cela gru 
ča drvi za maškarami. Po onih 
hišah, kjer so že odrasla dekle 
ta, zaplešejo maškare z njimi 
par poskočnic, seveda če to do-
volijo starši." Tudi otroci imajo 
svoje pustno veselje. "O mraku 
pa napoči veliko veselje za otro-
ke. Saj so pa tudi v ta namen 
že dva dni pobirali po gozdu 
suho vejevje in tudi iz domačih 
drvarnic je izginila marsikaka 
butara, samo da je bil doli na 
'gmajni' veiji kup. Halo, zdaj 
pa skupaj in 'pusta žgat'! Vsi 
otroci so oboroženi z brezovimi 
metlami, v katerih so potaknje-
ni oblanci. Ko zazvoni Ave, so 
že vsi pri kupu in med tem. ko 
eden užge grmado, zažgo vsi 
drugi svoje metle in med glas-

Sodobna pustna kuliserija 

nim vriskanjem tekajo okrog 
grmade z 'bakljami'. Čim več-
ja je grmada, tem dalje traja 
rajanje. Šele ko je kup suhljadi 
popolnoma upepeljen, se od-
pravijo otroci vsi hripavi do-
mov." 

Čez vse je bil pustni Jinale. 
"Doma je pa potem večerja. 

kakršne ni nikoli v letu. Naj-
prej pride na mizo juha z gove-
dino, potem svinjska pečenka z 
zeljem, prekajena svinjina, klo-
base, kroji, jiancati in liter ali. 
če je številnejša rodbina tudi 
dva litra vina. Po večerji pa gre 
gospodar, gospodinja in - ra-
zun malih otrok - vsa družina 

v bližnjo gostilno, kjer se že od 
popoldne glasi harmonika in 
morda še kako drugo trobilo. 
Starejši ljudje posedajo k mi-
zam, mladina pa pleše, raja, 
vriska ter bije s petami ob tla. 
Saj je nocoj to veselje dovoljeno 
in tega jim ne krati najbolj strog 
oče oziroma gospodar. 'Da bo 
debela repa in korenje, mora 
biti na pustni večer norenje,' 
pravi gorenjski pregowr in to je 
vzrok, da se na pustni večer celo 
marsikateri starejši par zasuče 
po podu. To rajanje traja do 
pobu)či. Potem se pa vzdignejo 
in se odpravijo domov, kajti na-
počil je sveti postni čas, ki ga 
Gorenjec še vedno z spodob-
nos^o uvažuje. Le nekateri mla-
di nepridipravi ostanejo črez 
noC v gostilni." Po pustu torej 
pride post, a to je že druga zgod-
ba. To pisanje naj služi pred-
1'sem za primeijavo med poslo-
vanjem nekoč in danes. Razlika 

je več kot očitna. 



U S O D E Razgledi 

ženska z zlatim srcem 

Anaelca 
Za mnoge je 

bila sreča že to, 
če so imeli 
streho nad 

glavo, blazino, 
kamor so 

položili trudno 
glavo in kos 

kruha... 

M I L E N A M I K I A V Č I Č 

Srečali sva se v Centru 
slepih, kjer se že več kot de-
set let tkejo niti njenega 
življenja. Prej pa je živela 
pod Svetim Jakobom. Pa ne 
ves čas. Pred tem se je, nič 
kaj srečno, poročila na 
Svetje. 

Smilil se mi je, je dejala 
Angelca. 

Ampak to je že druga 
zgodba, ki pride na vrsto 
bolj proti koncu... 

Ko je bila stara štirinajst 
let, je učitelj stopil k nje-
nim staršem in jim predla-
gal, naj dajo Angelco v šole. 
Ker je pametna, da bo še 
kaj iz nje, je dejal. 

Doma so bili zelo verni in 
Angelca je upala, da bo lah-
ko šla k uršulinkam v Skof-
jo Loko. Toda že v nekaj 
mesecih se je izkazalo, da 
je upala zaman.. . 

Starejši sestri sta imeli 
prednost, Angelca pa je 
morala ostati doma za de-
klo in pomagati mami. 

Ni bila srečna. Vedela je, 
da ji je priložnost, da bi do-
kazala, česa je zmožna, za 

vedno splavala po vodi. De-
lala je marljivo, vendar ne s 
srcem. Bila je otožna, ved-
no bolj se ji je zdelo, da ji 
nekaj manjka. 

Da jo je življenje prikraj-
šalo za nekaj lepega. 

Potem ko je še videla, da 
zakon tudi sestri ni prine-
sel sreče, se je odločila, da 
se sama ne bo nikoli poro-
čila. 

Žal je tako, da ljudje ob-
račamo, Bog pa obrne. 
Zbolel je oče in umrl, star 
komaj dobrih šestdeset let. 
Brat je prevzel kmetijo, 
vendar se je vseskozi čutilo, 
da ni pravega gospodarja 
pri hiši. 

Po osmih letih brezplod-
nega garanja se je Angelca 
odločila, da gre k nunam v 
Ljubljano, od tam pa v Me-
kinje. 

"Spominjam se sestre 
Vincencije, zelo rada me je 
imela. Švester mi je rekla. 
Pomagaj pri delih na vrtu, 
so mi rekli. Bila sem prid-
na, trudila sem se, vendar 
me potem niso obdržali, 
ker nisem bUa dovolj moč-
na za težaško delo. 

Sredi maja je bilo, nare-
dilo se je nenavadno vroče 
popoldne, jaz pa sem bila 
premočena od štihanja. Ko 
je zazvonilo k šmarnicam, 
sem odhitela v cerkev in 
sedla k oknu, kjer me je 
prepihalo. Prehladila sem 
se, nobenega apetita ni-
sem imela več, vendar sem 
še naprej delala. Postala 
sem zelo slabotna. To so 
opazile tudi nune, ki so 
me odpeljale k zdravniku. 
Ta je zmajal z glavo in 
kratko rekel, da ne smem 
več opravljati težkih del. 

Žalostna in potrta sem 
se vrnila domov, kjer sem 
se starala nadaljnjih osem 
let." 

Z bodočim možem se je 
poznala že prej. Ko je bil 
oče še živ, je pri njih celo 
eno leto služil. 

"Vedela sem, da je tr-
mast in da ni rad ubogal. 
Šel se je učit k nekemu mi-
zarju. Občasno se je še vra-
čal, ker je bratu pomagal 
pri zidanju. Toliko časa se 
je motovilil okoli mene, da 
sem se ga usmilila in pri-
volila v poroko. 57 let sva 

bila skupaj. Rodili so se 
trije otroci. Naredil je tudi 
hišo, vendar sva se vselila 
v na pol zgrajeno, ker je 
prej zmanjkalo denarja. 

V zakonu nisem bila 
srečna. Je že tako usojeno. 
Če ni ljubezni, je pekel. To 
so občutili tudi otroci, saj 
je najprej šel od hiše sin, 
za njim še hčerka. Srednja 
hči mi je umrla ..." 

Angelca za trenutek ob-
molkne. Oči se ji zasolzijo 
in drobne dlani, ki jih drži 
sklenjene v naročju, ji za-
drhtijo. 

Angelca je nenadoma 
morala v bolnišnico, ni šlo 
drugače. Slo je za njeno 
življenje. 

Otroci so ostali sami 
doma, hčerka je imela le 15 
mesecev. 

Angelčina sestra je ime-
la že s svojo družino pre-
več dela, tako da ni imela 
časa še za koga drugega. 
Otrok, ki ga nihče ni previ-
jal in skrbel zanj, se je pre-
hladil. 

"Ko sem se vrnila iz bol-
nišnice, sem takoj videla, 
da je nekaj narobe. Odnes-

la sem jo k zdravniku, ki ji 
je dal injekcijo. To bo po-
magalo, je rekel. Vendar ni 
opazil, da se je delček igle 
odlomil ... in pozneje pov-
zročil otrokovo smrt zaradi 
zastrupitve ..." 

Angelca je bila stara že 
88 let, ko je prišla v dom. 
Vendar je bila še zmeraj 
pri močeh, pripravljena, 
da postori še kaj dobrega 
za druge. 

Kar nekaj časa je bila za 
spremljevalko prijateljici, 
ki je bila slepa. 

Šest let ji je bilo še pose-
bej lepo. Bila je v samski 
sobi, žal so jo potem prese-
lili v dvoposteljno sobo. 

" Z leti sem postala zelo 
suha, komaj 40 kilogra-
mov tehtam, hrana mi ško-
duje, najbolj pa prepih. S 
sostanovalko se nikakor ne 
ujameva, ona težko prena-
ša, če je okno v sobi zapr-
to, jaz pa ne maram, da je 
odprto," je potarnala An-
gelca. 

Najbolj jo držita pokonci 
kruh in čaj. Kave nikoli ne 
pije. Ne ve, zakaj ji ne pri-
ja. . . 
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J O Ž E KOŠMIEK 

Devetega februarja leta 
1945 so Nemci, domnevno 
zaradi izdaje, odkrili parti-
zanski bunker pri Arihovi 
peči pod Bleščečo planino na 
koroški strani Kepe ali po ko-
roško Jepe nad Šentjakobom 
in pobili večino partizanov in 
aktivistov. Le šest se jih je re-
šilo. Med njimi je bil tudi ak-
tivist Osvobodilne fronte za 
Koroško Bogdan Mohor -
Ston iz Kranja. Natanko 62 
let po dogodku, v petek, 9. fe-
bruarja, je Slovenska pro-
svetna zveza v polni dvorani 
župnišča v Šentjakobu pred-
stavila ponatis Stonove knji-
ge Luna, v kateri kot nepo-
sredni udeleženec obuja spo-
mine na svoja koroška parti-
zanska leta in na tragedijo 
pod Arihovo pe^o (zanj je to 
svetla stran Lune) in na veli-
ko, nerazumljivo krivico po 
vojni, ko je bil na procesu zo-
per domnevne informbiro-
jevce obsojen na ječo v Bile-
či. Ta zgodba pa je temna 

stran Stonove Lune. Partizan 
Ston se je vrnil med Korošce, 
bi lahko dejali za srečanje. 

Številni Šentjakobčani so 
vedeli za dogodek pod Ariho-
vo pečjo, vendar niso hoteli 
ali upali govoriti, je povedal 
na petkovi predstavitvi knji-
ge koroški režiser in igralec 
Marjan Štikar. Bogdan Mo-
hor - Ston v njej piše o števil-
nih koroških tovariših, prija-
teljih in domačinih v Rožu, v 
Podjuni, na Zilji ali na Gu-
rah, s katerimi je delil upor-
niška leta. Teh, kot pravi, ni 
bilo malo. Stopali so po poti 
upora za boljši jutri in med 
vojno tvegali smrt in izgnan-
stvo, po vojni pa težke zapor-
ne kazni, kar se je nekaterim 
tudi pripetilo. "Luna je le 
malo večja kresnička, ki se je 
utrnila iz teme pozabe. Moja 
največja zahvala gre vam, ču-
dovitim koroškim ljudem, 
ker brez vas teh kresničk ne 
bi bilo in ne bi imele komu 
svetiti. O temni strani Lune 

pa se še, vedno sprašujem, 
kako je bilo to mogoče. Jaz 
pa sem tudi na temni strani 
Lune ostal tak bandit, kot 
sem bil v partizanih in kakrš-
nega in kakršnega me je 
marsikdo od vas poznal," je 
dejal 82-letni Bogdan Mohor 
- Ston. 

Vsebina srečanja, ki se ga 
je udeležilo nekaj sto ljudi 
vseh starosti, je bila partizan-
ska, uporniška. To ni motilo 
župnika Jurija Bucha, da je 
dovolil prireditev v dvorani 
župnišča. Predstavitev Sto-
nove knjige je bUa združena 
s koncertom ansambla Zuf 
de Žur iz Gorice v Italiji, ki je 
posnel zgoščenko z imenom 
Partigiani/Partizani, in jo 
namenil vsem borcem za 
svobodo. Pesmi so italijan-
ske, slovenske, furlanske in 
judovske, ime ansambla pa 
je sestavljeno iz ftirlanske be-
sede "Zuf ' (zmes, zmešnja-
va) in slovenske slengovske 
besede "žur" (zabava, veseli-

Bogdan Mohor - Ston (s šopkom) s sinom Mitjem 
na predstavitvi knjige v Šentjakobu. Ob njem dolgoletni 
predsednik Slovenskega planinskega društva iz Celovca 
Ljubo Urbajs. 

ca). Gost večera je bil Vlado 
Kreslui, ki je nastop sklenil z 
italijansko pesmijo Partizan 
in slovensko Rož, Podjuna, 
Zilja... 

Spomin na tragedijo parti-
zanov pod Bleščečo planino 
ohranja tudi vsakoletni po-
hod k Arihovi peči. Letošnji 
bo v nedeljo, 4. marca. 
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Cena knjige je 16 , 70 E U R (4.000.00 SITL 

bralcem Gorenjskega glasa pa priznamo 20% popust, 

zato stane le 13 .35 E U R (3.200,00 SIT). 

Svoj izvod knjige lahko kupite na Gorenjskem glasu. 

Zoisova 1 v Kranju ali jo naročite po telefonu: 04/201 42 41 

od 7. do 15. ure ali po efošti: narocnine@g-glas.si. 

Občina Preddvor 
Dvorski trg 10, Preddvor 

otjvešča, da bo danes, v petek. 16. februarja 2007, v uradnem 
listu RS in na zavodu zaposlovanje RS objavljen javni natečaj 
za uradnižko delovno nrteslo. 

Višji referent za gospodarske javne službe 
v občinski upravi (m/ž). 

Rok za prijavo začne teči z dnem objave v Uradnem listu RS. 

To obvestite ne velja kot uradna objava javnega natečaja. 

Zamenjajte doni 
; za svoj dom. 

Gorenjski Glas 

KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO 
Lancovo 30. 4240 Radovljica 

Tel.: 04/531 41 55 . 041/324 049 
e-pošta: kstancovo@siol.net 

RAZP I S 
za oskrbnika planšarskega doma na Goški ravni 

Krajevna skupnost Lancovo išče oskrbnika planšarskega doma 
na Goški ravni za dobo štirih (4> let z možnostjo podaljšanja. 

Zainteresirani ponudniki naj pošljejo program oskrbe in ponud-
be na Krajevno skupnost Lancovo, Lancovo 30 , 4 2 4 0 Ra-
dovljica ali na elektronski naslov: remecgrega@mail386.com 
v roku 10 dni od objave razpisa. 

Po opravljenih razgovorih s kandidati, vas bomo obvestili o izbi-
ri. Izbrani oskrbnik bo prevzel oskrtx) planšarskega doma na 
Goški ravni dne 1. aprila 2007. 

Svet KS Lancovo 

Hotel Krim Bled 

Zaposli: 

1. KUHARJE/ICE 

Hotel K r im 

• IV. ali V. stopnja ustrezne izobrazbe (gostinska šola) 
• sposobnosti samostojnega in teamskega dela 
• komunikacijske sposobnosti 

2. NATAKARJE-ICE 
• IV. ali V. stopnja gostinske ali druge smeri izobrazbe 
• sposobnosti samostojnega in teamskega dela 
• komunikacijske sposobnosti 
• pasivno znanje tujih jezikov - ang, nem. ita. 

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas. z enomesečnim 
poskusnim delom. Nudimo urejene delovne razmere, stimulativno 
plačilo in strokovno izpopolnjevanje v dejavnosti. 

Vaše ponudbe pričakujemo v osmih dneh po objavi na naslov: 

HOTEL KRIM BLED. d.o.o. 
Ljubljanska cesta 7. 4260 Bled 

® Rodio Trigiciv 
G o r e n j s k a 96 MHz 
R A D I O Z A r a d o v e d n e 

Še vedno je čas za letno naročnino^'! 

*vicljučno z marcem 2007 

Gorenjski Glas 
Infb: 04/201 4 2 41 vsak dan od 7. do 15. ure 

GG 
WWW.CORENJSKIGLAS.SI 
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Z ugodnim stanovanjskim kreditom 
lahko prej odidete na svoje. 
v Deželni banki Slovenije d d vas pričakujemo z najugodnejšim 
stanovanjskim kreditom - tudi za vas! Se posebej ugodno 
ponudbo smo pripravili za mlade družine. Prednosti kredita 
so nizke obrestne mere in daljša doba odplačevanja, ki jo lahko 
prilagodite svojim zmožnostim in jo raztegnete celo do 30 let. 
Kredit vam nudimo v vseh 88 enotah banke po Sloveniji. 

DEŽELNA B A N K A SLOVENIJE 

vedno blizu 

P£ Gorenjska 
PosIoviUnici: Kranj • Skofja Loka. 

BUgajaiika mesta: Naklo • Lcscc • Srednja vas v Bohinju • Cerklje 
• Šenčur • Gorenju vas • Truta • Cĉ njica. 

DB.S FON 
(((>080 17 5 5 ) DBSNET www.dbs.si 

V I N T E R S P O R T 
RAZPRODAJNE CENE SMO OBDRŽALI 

2 0 W OdflUj, MU| 
SUPER PORAZPRODAJNE CENE 

izbranih smuči in smučarskih čevljev 

PofHKftM Urijji a teb»dne toiefiuf v Mlogi prod«>iln WTH»POffT od I. <kj 28. febiudfja 2007 PopmJi» n* M̂ Kf̂ K-

Recite "DA!" varni prihodnosti. 

k o n z e r v a t i v n a u r a v n o t e ž e n a d inamična 

Izberite 
naložbeni 
paket po svoji 
nneri! 

F O N D P O L I C A 

Odlo£jtev je odslej bolj enostavr^at Ob sHIenltvi 2ivljenjskega 
zavarovanja vam ne bo več potrebno ubirati med Številnimi 
Investicijsitimi skladi, ampak boste izbrali med tremi 
naložbenimi paketi FONDPOLICE in VitaFond zavarovanja: 
konzervativnim, uravnoteženim ali dInamiCnIm. 
Vsakega izmed njih sestavlja optimalni nabor vef 
inve$tH:ijsWh skladov KO z različno naložbeno politiko. 

S FONDPOLICO in VitaFond zavarovanjem oplemenitite 
vrednost svojega premoženja in si hkrati zagotovite socialno 
varnost, strokovno usposobljeni upravljavci KD pa vsaj 
enkrat letno optimfrajo sestavo naložbenih paketov glede 
na tržne razmere in pričakovanja v prihodnosti. 
OblSeite nas In si izberite varneJSo prihodnost! 

Več informacij dobite na brezplačni telefonski Številki 
080 30 30 in na naslovu: www.slovenicd-zivljenje.si ter 
0801110 in na naslovu: www.adrlatlc'5l0venica.sl 

OSL0VENICAŽIVLJENJE ^ . I rnvsiOVMniU itid., {UfiKJ KO C ' 

V I T A F O N D 
Naložbeni paketi AdriaticSlovenica 

«d. • CtnCi S<>v«<n« KD GrtM> 

mailto:narocnine@g-glas.si
mailto:kstancovo@siol.net
mailto:remecgrega@mail386.com
http://WWW.CORENJSKIGLAS.SI
http://www.dbs.si
http://www.slovenicd-zivljenje.si
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ZGODOVINA Razgledi 

Janeza Drinovca z Okroglega so leta 1942 po krivem obdolžili izdaje partizanov v Okrogelski jami in ga leta 1943 
ustirelili. Njegova družina je bila zaznamovana z izdajstvom. Konec lanskega leta sta bila Drinovčevim vrnjena 
čast in dobro ime. 

zbrisan oreh Drinovčeveaa oče Ld 
JOŽE KOŠNJEK 

Člani Zveze 
borcev niso 

Vašega očeta 
aneza 

Drinovca nikoli 
uvrščali med 

izdajalce, 
saj kot tak ni 
opredeljen v 

nobeni 
publikaciji, ki 

opisuje 
medvojne 

dogodke na 
tem področju. 

v gozdu na Okroglem pri 
Naklem, blizu roba pečine, 
ki pada proti Savi, od leta 
1955 dalje stoji spomenik 
dvanajstim padlim in v Dragi 
ustreljenim partizanom II. 
bataljona Kokrškega odreda. 
Štirinajst se jih je 18. aprila 
1942 ušlo iz nemškega obro-
ča v Udinborštu. Skrili so se 
v jamo na vrhu pečine nad 
Savo. Dva sta bila ranjena. 
Eden od njiju je bil Stane Ža-
gar mlajši, sin narodnega he-
roja Staneta Žagarja. Bili so 
izdani. Nemci so jih 21. in 
22. aprila napadali in prepri-
čevali, naj se predajo. Parti-
zani so vztrajali in se odloči-
li, da si bodo pred prihodom 
Nemcev sami vzeli življenje. 
Ko so Nemci spustili v jamo 
plin, jih je osem naredilo sa-
momor, pet pa jih je plin 
omamil do nezavesti. Štiri so 
maja ustrelili v Dragi, pete-
mu, Janku Mlakarju pa je 
uspelo uiti, vendar je še iste-
ga leta padel v Udinborštu. 
Štirinajsti partizan Vladimir 
Peraič - Planin je preživel. 
Preden so Nemci začeli ob-
koljevati jamo, se je spustil k 
Savi po vodo. Tam se je skri-
val do odhoda Nemcev. Parti-
zani so za izdajo obtožili 
kmeta Janeza Drinovca z 

Okroglega, rojenega leta 
1906. Likvidirali so ga 8. 
marca 1943 v bližini gramo-
znice. 

Drinovčevi so bili prepriča-
ni, da njihov oče za partizane 
v jami sploh ni vedel in je bil 
ubit po nedolžnem. Tudi ne-
kateri na partizanski strani 
so vedeli, da Janez Drinovec 
ni bil izdajalec. Pokojni 
Franc Križnar je v svojih spo-
minih na narodnoosvobodil-
no borbo v Naklem in okolici 
zapisal, da je rotil partizane, 
naj ne ubijejo Drinovca, ker 
z izdajo nima nobene zveze. 
Drinovčeva likvidacija je bila 
zaradi tega nekaj časa odlo-
žena, potem pa izvršena, če-
prav naj bi bil takrat pravi iz-
dajalec že znan in julija 1942 
na Jelovici tudi likvidiran. 
Fante v jami je izdal Pavle 
Kem iz Zgornje Dobrave, 
ki je ranjenega Staneta Ža-
garja mlajšega, s katerim sta 
prijateljevala še iz otroških 
let, obiskal v jami in mu 
obljubil, da bo poskrbel za 
zdravnika, v resnici pa je 
njega in tovariše na Bledu 
naznanil Nemcem. 

Drinovčeve otroke Janeza, 
Ano, Marjana, Marijo in 
Francko je po vojni marsikdo 
gledal postrani. Zaznamova-
ni so bili kot otroci "narodne-
ga izdajalca" in imeli težave s 

službami. Za Francko in Ma-
rijo se je pri zaposlitvi zavzel 
že pokojni preživeli iz jame 
Vladimir Peraič - Planin, 
ki je bil prepričan, da njun 
oče ni bil izdajalec. Mami so 
vzeli volilno pravico, nekateri 
obiskovalci vsakoletnih pro-
slav pri spomeniku pa so 
sprva celo pljuvali v Drinov-
čevo hišo. 

"Očeta smo hoteli oprati 
krivde za dejanje, ki ga ni 
storil. Hvaležni smo zgodo-
vinarju Ivanu Križnarju in še 
nekaterim partizanom, ki so 
povedali resnico o izdajstvu. 
Kranjsko okrožno sodišče 
nam je lani svetovalo, naj 
'madež z očetovega imena 
spere borčevska organizaci-
ja'," je povedal Janez Drino-
vec. sin za izdajo okrivljene-
ga očeta. Decembra lani pa je 
Območno združenje borcev 
in udeležencev NOB Kranj 
sporočilo, da je izviSni odbor 
obravnaval tragični dogodek 
v času vojne vihre, katere žr-
tev je bil tudi Drinovčev oče: 
"Brez kakršnegakoli pomis-
leka so člani odbora ugotovi-
li, da je partizane iz Okrogel-
ske jame izdal Pavle Kern. 
v primeru Vašega očeta je 
šlo za tragično žrtev, ki jo 
je glede na čas, v katerem se 
je zgodila, moč razumeti, 
vendar istočasno tudi globo-

Janez Drinovec: "Resnice o očetu smo veseli, čeprav smo 
morali nad 60 let čakati nanjo. Zaradi gorja, ki nam je bilo 
povzročeno, bomo od države zahtevali odškodnino." 

ko obžalovati. Člani Zveze 
borcev niso Vašega očeta 
Janeza Drinovca nikoli uvrš-
čali med izdajalce, saj kot tak 
ni opredeljen v nobeni publi-
kaciji, ki opisuje medvojne 
dogodke na tem področju, 
v Monografiji kranjskega 

okrožja, ki bo izšla februarja 
2007, v kateri bo opisana 
tudi tragedija Okrogelske 
jame v vsej svoji razsežnosti, 
bo Vaš oče žrtev in ne izdaja-
lec," je sporočila Janezu Dri-
no vcu kranjska borčevska 
organizacija. 
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MARJETA SMOLNIKAR 

Stephen Casiraghi, ki ima 
za sabo uspešno kriminalno 
kariero (uspešno kriminalno 
kariero pravim zato, ker lah-
ko v sodobni slovenski družbi 
kljub kriminalu kot ozavešče-
nemu načinu življenja živi 
sredi nt^olžne in nič hudega 
sluteče družbe), je samo nekaj 
ur po predčasnem prihodu iz 
zapora ogrozil življenje devet-
najstletne študentke. Dragan 
Petrovec, strokovnjak s podro-
čja izvrševanja kazenskih 
sankcij, je v zvezi z njegovo 
preteklo in prihodnjo krimi-
nalno kariero izjavil: "Casi-
raghi je eden redkih psihopa-
tov, ki jim današnja stroka ni 
kos. Isto stvar bi naredil, ka-
dar koli bi prišel iz zapora. 
Takšne dogodke, ki se zgodijo 
vsakih deset ali petnajst let, je 

treba vzeti v zakup, ker je 
cena njihovega preprečevanja 
preprosto previsoka. To bi na-
mreč pomenilo, da bi morali 
imeti pristojni organi ves čas 
nadzor nad celotno slovensko 
populacijo in med njo odkri-
vati psihopate ter njihove na-
mere. To pa je nemogoče in 
tudi nedopustno. S tem ne bi 
bili več svobodna družba." 

Izjava strokovnjaka (če 
lahko nekomu, ki vrže puško 
v koruzo, sploh rečemo stro-
kovnjak) v zvezi z aktual-
nim psihopatskim dejanjem 

je skrajno cinična in zavaja-
joča. Sploh ne gre za to, da 
bi morali imeti zaradi psiho-
patov, ki so, kot trdi Dragan 
Petrovec, redki, pristojni 
organi pod nadzorom vso po-
pulacijo in med njo odkrivati 

psihopate ter njihove name-
re, pač pa za to, da psihopa-
ta, ki se je s svojo prvo žrtvijo 
razkrinkal sam, do konca 
njegovega življenja izločimo 
iz zdravega okolja. Z njegovo 
izločitvijo slovenska družba 
nikakor ne bi bila manj svo-
bodna, ampak bolj, saj se ji 
vsaj psihopatov ne bi bilo več 
treba bati. Pa čeprav "samo" 
na vsakih deset ali petnajst 
let. 

Sploh pa po mojem razu-
mevanju normalnega dušev-
nega stanja psihopati v slo-
venski družbi niso taka red-
kost, da bi jo morali iskati z 
lučjo. Če vzamemo, da je pet 
odstotkov slovenskih žensk 
pretepenih ali drugače ustra-
hovanih, to posledično pome-
ni, da je sorazmerno toliko 

moških psihopatov. Pri tem je 
zanimiv odziv slovenske poli-
tike in stroke na problem dru-
žinskih psihopatov. Natnesto 
da bi iz okolja izločili psiho-
pata, ponavadi izločijo žrtev. 
Se pravi, žensko z otroki za-
prejo v tako imenovano varno 
hišo z rešetkami, nasilneža 
pa pustijo C družinskem sta-
novanju oziroma v hiši. Lo^-
ka ni samo postavljena na 
glavo, pač pa je abotna. 

Psihopat je torej psihopat; 
za štirimi stenami ali na uli-
ci. Ker pozna stroka dve vrsti 
psihopatov - pri nekaterih 
prevzgoja pomaga, pri drugih 
ne - predlagam, da za tiste, ki 

jim ni pomoči in niso niti za 
v norišnico niti za v zapor, 
država zgradi hiše za varno 
družbeno okolje in vanje na-

seli psihopate, nevarne bodisi 
družinskemu bodisi družbe-
nemu okolju. 

Hočem reči, zadnji čas je, 
da politika in stroka nehata 
"preganjati" nedolžne žrtve, 
med katerimi je večina žensk 
in otrok. Na zadeve je treba 
začeti gledati z drugega zor-
nega kota in iz družbe izoli-
rati psihopate. V tem primeru 
ne bo cena za državo nič viš-

ja, človekove pravice in sploš-
na družbena svoboda pa nič 
manjša. Samo normalni in 
perspektivni bodo lažje in var-
neje živeli. In prav to potrebu-
je zdrava sodobna družba. 
Ne pa psihopata na svobodi, 
ki se mu lahko "utrga" danes, 
jutri ali čez tri leta in za zaj-
trk ubije deset nedolžnih dr-
žavljanov. 
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Slovenske regije v številkah 
V s e kaže n a to, d a G o r e n j s k a v mer i lu Sloveni je vse bolj zaostaja. Kupna m o č G o r e n j c e v je n a d 

s l o v e n s k i m povprečjem, m o č n o pa z a o s t a j a m o pri dodani vrednosti . 

Š T E F A N Ž A R G I 

Ljubljana - Čeprav je v teh 
dneh postalo izdelovanje ne-
katerih makroekonomskih 
analiz precej sporno početje 
in se v nekaterih ocenah očit-
no ne morejo poenotiti niti 
vladni analitiki, pa nastaja ob 
tem še vedno vrsta študij, ki 
proučuje različne vidike na-
šega ekonomskega vsakda-
na. V teh dneh smo iz Služ-
be za konjunkturo in eko-
nomsko politiko Gospodar-
ske zbornice Slovenije preje-
li analizo Gospodarjenje v re-
gijah v letih 2004-2005 in 
kupna moč regij, ki vsekakor 
ponuja zanimiv pogled na 
ekonomska dogajanja v drža-
vi. Analiza je nastala kot del 
projekta Regije, glavna poda-
tkovna osnova pa so Kazalni-
ki poslovanja GZS, ki jih si-
stematično pripravljajo na 
osnovi podatkov Agencije za 
javnopravne evidence in sto-

ritve (AJPES). Pri analizi so 
upoštevali standardno klasi-
fikacijo teritorialnih enot, po 
kateri je Slovenija razdeljena 
na 12 regij. 

Gorenjska peta 
v Sloveniji 

Če je bruto domači proiz-
vod (BDP) na prebivalca naj-
pogosteje uporabljeno meri-
lo razvitosti, se po analizah 
GZS kaže, da v Sloveniji le 
Osrednjeslovenska regija 
presega povprečje Evropske 
unije. Slovenija kot celota je 
v letu 2005 dosegla 81 od-
stotkov tega povprečja. Kljub 
naporom za zmanjšanje raz-
lik se te v zadnjih desetih le-
tih niso zmanjšale, pri čemer 
sta nad povprečjem Sloveni-
je le Osrednjeslovenska in 
Obalna regija. Razlike so se 
povečale z razmerja 1,75 : 1 
na 2,07 : 1, zaostale so štiri 
regije, med njimi tudi Go-

renjska, ki je zdrsnila z 89 
odstotkov v letu 1995 na 86 
odstotkov v letu 200G in je 
po razvitosti 5. regija v Slove-
niji. Izraženo v številkah, to 
pomeni, da je v letu 2004 
znašal povprečni BDP na 
prebivalca v Sloveniji 13.146 
evrov, na Gorenjskem pa 
11.321 evrov. 

Bolje pri kupni moči 

Nekoliko drugačna slika 
se kaže pri analizi kupne 
moči v regijah. Za oceno 
kupne moči so v GZS izbra-
li pet kazalcev, med kateri-
mi sta bruto plača na zapo-
slenega in dohodnina na 
prebivalca (poleg števila pre-
bivalcev, zaposlenosti in 
brezposelnosti) najpo-
membnejša. Ekonomska 
moč prebivalstva se pri tem 
kot nadpovprečni kažejo v 
Osrednjeslovenski regiji 
(119), Obalni (109), Sever-

noprimorski (108) in Go-
renjski regiji (102), Notranj-
sko-Kraška regija je na pov-
prečju, druge pa zaostajajo. 

Manj dodane vrednosti 

Tretji pomembni vidik je 
analiza kazalnikov gospodar-
jenja, pri čemer so kot najpo-
membnejše v GZS izbrali ce-
lomo gospodamost, dobičko-
nosnost prodaje, dobičko-
nosnost kapitala in dobičko-
nosnost sredstev. Po prvih 
dveh od naštetih kazalcev v 
koeficientu Gorenjska glede 
na Slovenijo zaostaja (zaseda 
6. mesto), medtem ko je pri 
slednjih dveh kazalnikih nad 
povprečjem Slovenije (peto 
mesto). Večjo skrb zbuja po-
datek, da je dodana vrednost 
na zaposlenega s 25.372 evri 
le 87 odstotkov slovenskega 
povprečja, kar Gorenjsko 
uvršča na 9. mesto med 12 
regijami v Sloveniji. 

Kartica Obrtnik je postala plačilna 
o b r t n a z b o r n i c a S loveni je je v sodelovanju z Banko Koper d o s e d a n j o č lansko in bonitetno kartico 
nadgradi la v plači lno. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Ljubljana - S simbolično 
medsebojno izmenjavo kar-
tic sta predsednik Obrtne 
zbornice Slovenije Miroslav 
Klun in Vojko Čok, predsed-
nik uprave Banke Koper, v 
torek najavila novo kartico 
Obrtnik, ki bo poslej postala 
plačilna. Kartica Obrtnik ima 
trilemo zgodovino in je bila 
doslej predvsem članska kar-
tica, ki je članom OZS sicer 
prinašala vrsto ugodnosti 
(obrtnik obrtniku, pri nabavi 
surovin in energije, dostop 
do storitev OZS), po enolet-
nih pripravah pa so zaključi-
li projekt nadgradnje kartice 
v pravo plačilno kartico. Pri-
pravili so celo dve varianti. 
Bančno poslovno plačilno 
kartico Obrtnik Activa/Visa 
Elektron, ki jo bodo brezplač-

Novo kartico Obrtnik Activa/Visa Elektron sta si simbolično 
izmenjala predsednik Obrtne zbornice Slovenije Miroslav 
Klun in Vojko Čok, predsednik uprave Banke Koper. 

no prejeli člani OZS, ki so 
komitenti Banke Koper ali 
bank članic sistema Activa, 
in prvo predplačilno kartico v 
Sloveniji za tiste člane OZS, 

ki so komitenti drugih bank. 
Značilnost predplačilne kar-
tice je, da lastnik namesto 
transakcijskega računa od-
pre kartični račun, kartico pa 

lahko uporablja le v okvirih 
sredstev, ki jih je prenesel na 
ta račun. 

Predsednik uprave Banke 
Koper je ob tej priožnosti po-
udaril, da je ta banka za izda-
jo kartic pri monetarnih ob-
lasteh pridobila vsa potrebna 
dovoljenja, posebno pozor-
nost pa so namenili varno-
sti. Nova kartica Obrtnik 
ima vso široko paleto plačil-
nih funkcij doma in v tujini, 
za lastnike bančno poslovne 
kartice pa so pripravili tudi 
več ugodnih paketov s po-
sebno bančno ponudbo. 
Razdeljevanje kartic bo pote-
kalo prek območnih obrtnih 
zbornic in bank v sistemu 
Activa, pri čemer pričakuje-
jo, da se bo okoli 30 tisoč čla-
nov odločilo za poslovno 
kartico, okoli 18 tisoč pa za 
predplačilno. 

Vsem, ki verjamete Galileii. 

M 

Vse naj naj! 
Kdor je ob ustanovitvi leta 1992 

KD Galileu zaupal svoje premoženje, 
ga je v petnajstih letih povečal za več kot 

(Pri prer,ičimu toiir.ifa/i zneskov vrednc^ti eiioic prcmožoija 
vzajcmm-ga skltulf v .-v« mio iipoitenili stidnji teiaj Banke Slovenije) 

KO Gaiileo. Kur Mro se vrti! 

I » MWim ufiravl,« KD Mvnimmti, OtulM 13 uprNvIfAn,« I ao.o. CvIeviM «vu 20«L gubujna. M mta tndm I vlagMdiim br«ipt«£no <ia vi)qo M udrlu dtule«. v rin̂ n̂ n« I lofuh in pti pogoaCMniti Miln*(|lfi ki ipt̂ icfiujo p(IUiMyM 
I U)«>« LI PMFTOM UPFAVLIANJ« VIJI|HIMG4 OIUD« FL>WI<NE tofi« tn e090«lttn> Hrlrwn' M obtsvllenl lU KiMntli ilrAnM M » Obui dOKOpn, (udi pfO«*M m IMftti CKMOf«« lei l«tno In pcMelno porofte 

RIEFEIMKU VMUATFH HM IMK4 WI«PC1|M PIINKO tua (90 wtt*>er<ev p<i»o«uo ter ir(n«(i« in 
I PAN̂ N«()I POROFIU IKMDII. RMIInraHi p(f(eu 00««i nno t̂ ovilo M oonot* y prlhodnod. (Mmuk vTMeoMi f(yK»P(an)(>Iei4« [)oume/nc9a vrji»rnnfli)j ihldOri ji t vvllkl ntt, oavlino M Mjnj« na )(gu yi»(J(v»wn pdĈjCM virtnoM mctt (iifmolBnia tenko IM(« 

aa MU. IM9 so tuot (KtfMMnl, donou unko vtljl nlfii kol v oniMoâ  Tokovi (KKMIkt v> docvnft ()«j4«(itM v £aiiiikift Dv(o. Dnrvnk. rin«ncc in vt<et u iir̂ uiu M uvfoti nl(«<ii «(04iii vlaoJt»(iev, ki tu ue#( /ntfifc (ifi**i.sno tenotnnl. vMopfll k((o1ki M KO GJMC« »(Aldniii* kkUd nckiican« »(uuure MMl(x inaidic 3 H. M te « CKmKfd vtijih viiid̂ a 
JlAliin v tkUOU I mtvKO OVVMVfM v vHMvÔ  [KitvUili ul>r»yl(*ni» 

KRANJ 

Družba Iskraemeco je kapitalsko ustrezna 

V ponedeljek se je sestal nadzorni svet družbe Iskraemeco In 
pregledal zunanje neodvisno mnenje o kapitalski ustreznosti 
družbe. Iz mnenja je razvidno, da je družba Iskraemeco po sta-
nju 31. decembra 2006 kapitalsko ustrezna tako z vidika Zako-
na o finančnem poslovanju podjetij kot tudi 2 vidika potrebne-
ga obratnega kapitala. Čeprav je družba kapitalsko ustrezna, 
pa je nadzorni svet upravi naložil, da nadaljuje začrtano sana-
cijo družbe in s tem izboljša poslovanje na vseh segmentih. 
Nadzorni svet je pregledal poglobljeno analizo stanja vseh ter-
jatev, analizo zalog in ocene bilanc za leto 2006, v dopolnitvah 
poslovnega načrta za 2007 pa se bodo v okviru kratkoročnih 
ukrepov za Izboljšanje poslovanja in preprečevanje nelikvidno-
sti (možnosti odprodaje nepotrebnega premoženja, pridobi-
vanja sredstev iz razpisov evropskih skladov, boljšega uprav-
ljanja terjatev ter zmanjševanja števila reklamacij) v Iskraeme-
co usmerili predvsem v pospešitev razvojnih procesov in še 
posebej v bolj ekonomično obračanje zalog. Š. Ž. 

NAKLO 

Povečali zmogljivosti 

V sredo so na Polici odprli nov obrat kranjskega podjetja 
Gradbinec za krivljenje železa. Kot je povedal direktor Zmago 
Geršak, so okrog 542 tisoč evrov vredno naložbo uresničili v 

pol leta. Sodobni stroji, ob katerih je med 22 zaposlenimi se-
dem novih, na lahki in težki liniji razrežejo ter ukrivijo šest ti-
soč ton železa na leto. S tem pokrivajo potrebe podjetij v sku-
pini Primorje, firme Gradiš na ljubljanskem območju in zuna-
njih naročnikov. Dušan Črnigoj iz ajdovskega Primorja je 
spomnil, da so na Gorenjsko prišli pred sedmimi leti, gradbe-
ništvo pa želijo še razširiti. Ob obeh direktorjih je trak na vra-
tih prerezal župan Občine Naklo |anez Štular S. S. 

ION d.d KronI 
mformocljo: 

04/2W)0-777, 
www.k>n4l 

potrošniški 
krediti doGiet 

NaS naročnik je uveljavljeno domače podjetje, 
generalni uvoznik in distributer za visoko 
kakovostno blagovno znaniko sanitarne opreme in 
higienskega potroSnega materiala. Zaradi širitve 
poslovanja vabijo v svoje vrsle samoiniciativne 
osebe za delovno mesto: 

PRODAJNI PREDSTAVNIK 
ZA GORENJSKO 

Izbrani kandidat bo zadolžen za prodajo izdelkov in 
z njimi povezanih storitev v svoji regiji. Podjetje 
nudi moŠnost stimulativnega nagrajevanja, produkt-
nega šolanja in službenega vozila. Obstaja tudi 
možnost pogodbenega sodelovanja (prodaja in lastna 
distribucija) s samostojnimi podjetniki ali dnižbami. 

Od kandidatov pričakujemo V. stopnjo izobrazbe, 
izrazilo prodajno-ciljno usmerjenost in željo po delu 
s strankami, dobre komunikacijske in pogajalske 
sposobnosti, osebno odgovornost ler vestnost. Potrebno 
je tudi osnovno znanje dela z računalnikom (MS 
OfHce) in vozniški izpit B-kat<^orije. 

Kandidate vljudno vabimo, da nam posredujejo 
svoje življenjepise na spodaj navedeni naslov ali po 
elektronski pošti enii.curk@profil.gi. 

Profil 
I. !»•• Ij^Ufaua. t.i » I U /..• $1 lit tt •», «•• 
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Na sejmu tudi razstava 
divjadi in rib 
CVETO Z A P L O T N I K 

Gornja Radgona • Na Po-
murskem sejmu v Gornji 
Radgoni se že pripravljajo 
na peti mednarodni sejem 
lovstva, ribištva, turizma in 
aktivnosti v naravi, ki bo od 
20. do 22. aprila. Poleg po-
nudbe opreme, pripomoč-
kov, obutve in oblačil za lov, 
ribolov in druge aktivnosti v 
naravi, ribiškega in lovnega 
turizma, lovskega orožja, 
streliva, terenskih vozil in 
drugega "blaga" bo tudi več 
strokovnih razstav in pred-
stavitev. Lovska zveza Slove-
nije bo ob stoletnici predsta-
vila divjad slovenskih goz-
dov, ribiška zveza ribe v slo-
venskih vodah in katalog 
rib, center za promocijo in 
pospeševanje športnega ri-
bolova in ribiškega turizma 
- Racoon krapa koi in afri-
škega soma, zavod za goz-

dove srnjad in lovišča s po-
sebnim namenom, planin-
ska zveza varovanje gorske 
narave, strelska zveza pa izo-
braževanje za šolanega 
športnega strelca ter pravil-
no rokovanje z orožjem. Ta-
borniki in skavti bodo vabili 
mlade k druženju v naravi, 
predstavila se bo zveza za 
sokolarstvo in zaščito ptic 
ujed, prireditelji pa so pova-
bili na sejem tudi morske 
športne ribiče, podvodne ri-
biče, potapljače, ribogojce, 
jamarje in rejce divjili živali. 
V času sejma bodo pripravi-
li tretjo državno razstavo 
psov lovskih pasem (s po-
sebno razstavo prinašalcev), 
mednarodno tekmo v agili-
tyju in tekmovanje v kuha-
nju lovskega golaža, ribje 
čorbe in gobove juhe. Obis-
kovalci sejma se bodo lahko 
pomerili tudi v streljanju z 
lasersko puško in z lokom. 

KRATKE N O V I C E 

ŠKOFJA LOKA 

M a r c a spet tržnica kmet i jsk ih pridelkov 

Razvojna agencija Sora bo marca že osmo leto zapored za-
čela prirejati Tržnice kmetijskih pridelkov in izdelkov, ki se 
bodo potem vrstile vse do konca leta. V Škof)! Loki bo vsako 
prvo soboto v mesecu, v Gorenji vasi vsako drugo ter v Že-
leznikih in Žireh vsako tretjo soboto v mesecu. Na tržnici 
bodo za nakup in za pokušanje na voljo izdelki blagovnih 
znamk Dedek )aka in Babica Jerca - Naravni izdelki iz škof-
jeloških hribov (pekovski izdelki iz krušne peči, sadni in 
mlečni izdelki ter dražgoški kruhki), izdelki z znakom kako-
vosti Dobrote slovenskih kmetij, med z oznako Slovenski 
med, izdelki domače in umetnostne obrti ter ekološki pri-
delki. Informacije o tržnicah, izdelkih ter o možnostih pro-
daje, popestritve dogajanja z glasbo in prikaza tradicional-
nih znanj na tržnicah dajejo v razvojni agenciji (tel. št.: 50 
60 225 ali e-pošta: kristlna.miklavclc@ra-sora.sl). C. Z. 

ČEŠNJICA, ŠKOFJA LOKA 

o raku dojk in materničnega vratu 

Društvo podeželskih žena Selške doline In kmetijska sveto-
valna služba vabita v ponedeljek ob pol štirih popoldne v za-
družni dom na Češnjici na predavanje o raku dojk in mater-
ničnega vratu. Predavala bo ginekologinja dr. Marjeta Pod-
lipnik iz Zdravstvenega doma Kranj, ki bo na modelu dojke 
tudi pokazala, kako se ženske lahko same pregledujejo. Ena-
ko predavanje, ki ga organizirata Društvo podeželskih žena 
Lubnik in kmetijska svetovalna služba, bo v torek ob 9. uri 
še v zadružnem domu na Trati pri Škofji Loki. C. Z. 

BREZJE 

O s o m a t s k i h cel icah in ž i v i n s k i h gnoj i l ih 

Kmetijska svetovalna služba vabi v torek ob pol desetih do-
poldne v Dom krajanov na Brezjah (v radovljiški občini) na 
predavanje o naravni negi živinskih gnojil (gnojevke, gnoja) 
in o tem, kako s prehrano znižati število somatskih celic. 
Predavala bosta Andrej Nose iz podjetja Adja-Catalitic-e in 
Anton Sovinšek iz Leka - veterine. C. Z. 

POLJANE 

Predavanje o vzdrževanju motorne žage 

Društvo podeželske mladine Škofja Loka In kmetijska sveto-
valna služba organizirata danes, v petek, ob osmih zvečer v 
zadružnem domu v Poljanah predavanje o vzdrževanju mo-
torne žage. Predaval bo Franc Mlklavčič, revirni gozdar in In-
štruktor iz krajevne enote zavoda za gozdove Poljane. C. Z. 

Zasuk V Stečaju JEM-a 
Okrožno sodišče v Kranju je sredi januarja na predlog družbe Bala Bled kot novega večinskega 
lastnika jeseniških mesnin ( JEM) začelo postopek prisilne poravnave v stečaju. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Jesenice - Zgodba o družbi 
JEM - Jeseniške mesnine, ki 
je pred leti zašla v velike fi-
nančne težave, dobiva novo 
poglavje. Po prisilni porav-
navi, ki ni bila uspešna, in 
uvedbi stečajnega postopka, 
je Okrožno sodišče v Kranju 
sredi letošnjega januarja za-
čelo postopek prisilne po-
ravnave v stečaju. Med po-
stopkom bo dolžnost upravi-
telja prisilne poravnave 
opravljal stečajni upravitelj 
Grega Erman, ki je povedal, 
da je sodišče začelo posto-
pek na predlog večinskega 
JEM-ovega lastnika, to je 
družbe Bala Bled. Predlog 
za poravnavo je podprl tudi 
upniški odbor, ki ga sestav-
ljajo KZ Naklo, KGZ Sava 
Lesce, KZ Stična, samostoj-
ni podjetnik Boštjan Tratnik 
z Jesenic, Norbert Marcher 
GmBH iz Beljaka, družba 
Hrib z Dobja pri Planini in 
predstavnik delavcev Drago 
Dermota. 

Namesto stečaja prisilna 
poravnava? 

"Če bo predlagatelj v roku 
predložil popoln načrt fi-
nančne reorganizacije pod-
jetja in ga bodo upniki na na-
roku tudi potrdili, se bo ste-
čajni postopek prenehal in 
JEM bo spet lahko posloval 
kot normalno podjetje, ven-
dar pa to nujno ne pomeni, 
da bo spet oživil celotno pro-
izvodnjo. Kakšni so točni na-
črti predlagatelja, ne vem, saj 

Kaj se bo v prihodnje dogajalo na lokaciji jeseniške klavnice, 
je odvisno od uspešnosti prisilne poravnave v stečaju in od 
načrtov večinskega lastnika )EM-a v stečaju, a skoraj 
zanesljivo je, da na Jesenicah ne bodo več klali goved, kot 
kaže arhivski posnetek. 

jih še ni predložil sodišču, 
vsekakor pa namerava oživiti 
vsaj del proizvodnje, kot je 
tudi zapisal v predlog za za-
četek prisilne poravnave v 
stečaju," je dejal Grega Er-
man. In kaj naj bi to pomeni-
lo za upnike? "To je težko 
predvideti, vsekakor pa so 
glavni upniki začetek postop-
ka podprli. V stečajnem po-
stopku ni bilo velikih izgle-
dov za poplačilo, po moji 
oceni bi bili redni upniki po-
plačani od 5- do lo-odstotno, 
odvisno od unovčenja nepre-

mičnine (klavnice s pripada-
jočim zemljiščem na Jeseni-
cah - op.p.), ki sem jo že dva-
krat prodajal z javnim zbira-
njem ponudb, a med kupci 
ni bilo odziva, saj naj bi bila 
po njihovi oceni cena previ-
soka." Predlagatelj prisilne 
poravnave, ki mora do sredi-
ne marca predložiti sodišču 
načrt finančne reorganizaci-
je JEM-a v stečaju, ocenjuje, 
da je s prisilno poravnavo 
večja možnost poplačila up-
nikov, kot bi bila v stečajnem 
postopku. 

Klanja ne bo več 

Bala Bled je postala večin-
ska lastnica JEM-a v stečaju 
z odkupom deleža od naj-
večjega lastnika, družbe 
Hrib z Dobja, in še od neka-
terih gorenjskih kmetijskih 
zadrug. V zadrugi Sava Les-
ce, ki je med zadrugami dru-
ga največja upnica, se po be-
sedah direktorja Emila Pe-
ternela za prodajo deleža 
niso odločili; prepričani pa 
so, da v jeseniški klavnici ne 
bodo nikoli več klali živine 
in predelovali mesa v izdel-
ke, tudi zato ne. ker so se 
tanetje že preusmerili v dru-
ge klavnice ali so opustili 
rejo živine. In kaj naj bi se 
dogajalo na jeseniški lokaci-
ji.' Kot nam je uspelo zvede-
ti, večinski lastniki JEM-a v 
stečaju razmišljajo pred-
vsem o dveh možnostih - o 
tem, da bi v obratu glede na 
vse večje povpraševanje po-
trošnikov izdelovali in paki-
rali na pol pripravljeno hra-
no iz belega in rdečega mesa 
ali zbirali, pripravljali in pro-
dajali ekološko pridelano 
hrano oz. organizirali ne-
kakšni zbirni center za eko-
loško hrano, kakršnega v 
Sloveniji še ni. Če bodo up-
niki podprii načrt fmančne 
reorganizacije in s tem tudi 
finančno sanacijo, naj bi na 
Jesenicah predvidoma že le-
tos začeli z delom dejavno-
sti, v nadaljevanju pa načrtu-
jejo vključitev strateškega 
partnerja in dokapitalizacijo 
ter tudi podporo državnih in 
evropskih sredstev. 

SLOVENJ GRADEC 

Prva l icitaci ja v isoko vrednega lesa v Sloveni j i 

Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline je v sodelovanju 
z nekaterimi ustanovami pripravilo prejšnji teden na letališ-
ču v Slovenj Gradcu prvo licitacijo visoko vrednega lesa v 
Sloveniji. 83 lastnikov gozdov je ponudilo 890 hlodov različ-
nih drevesnih vrst v skupni Izmeri 618 kubičnih metrov, 16 
kupcev pa je oddalo 1.369 ponudb za 771 hlodov. Najvišjo 
ceno, 1.371 evrov (328.546 tolarjev) za kubični meter, so do-
segli za hlod češnje. C. Z. 

NAKLO 

Rejci govedi na o b č n e m zboru društva 

Člani Govedorejskega društva Kranj-Tržič se bodo v pone-
deljek ob lo. url zbrali v gostilni in pivnici Marinšek v Na-
klem na občnem zboru. Najprej bodo prisluhnili predstavit-
vi o dodatkih za gnojevko podjetja Adja Catalitle-e In preda-
vanju o zgodovini kontrole prireje mleka na Gorenjskem, 
nato pa bodo obravnavali poročila o lanskem delu in poslo-
vanju društva ter program dela za letos. Občni zbor bodo 
sklenili s kosilom In družabnim srečanjem. C. Z. 

Za hlodovino A, B, C (i, II. III) klasa dol̂ e tudi več 
POSEBNA. UGODNOST: PLAČILO "̂ KOJ! 
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OGLASI, MALI OGLASI info@g-glas.si 

i skra - . , 
vzdrzevanje 

Podjetje Iskra Vzdrževanje, d. d., Kranj vabi k sodelovanju 

strojne mehanike (m/ž) 
za dela na področju mehanskega vzdrževanja, hidravlike 
in pnevmatike. 

Od kandidatov pričakujemo: 
• strokovno izobrazbo strojne smeri V. stopnje z enim le-

tom delovnih izkušenj ali IV. stopnje s tremi leti delovnih 
izkušenj. 

• zaželene so delovne izkušnje na področju strojnega 
vzdrževanja, hidravlike ali pnevmatike, 

• pasivno znanje angleškega oz. nemškega jezika. 
• osnovno računalniško znanje in izpit kategorije B. 
• samoiniciativnost, pripravljenost za nadaljnje izobraže-

vanje In strokovno usposabljanje. 

Izbrane kandidate bomo sprejeli v delovno razmerje za 
nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim delom. 
Kandidati naj pošljejo pisne prijave in dokazila na naslov: 
ISKRA Vzdrževanje, d. d.. Savska loka 4. 4000 Kranj. 
Prijave sprejemamo do 28. februarja 2007. 

Z HaHfi po doHvctja www.alpetour.sl 

TCG 
UNITECH 
L T H 

TCG UNITECH Lth-ol, d.o.o. 
Obrat Ljubljana 
Utostrojska 46 
1000 Ljubljana 

V obratu Ljubljana objavljamo prosta delovna mesta za 

• ORODJARJE (m/ž) 
Predvsem vabimo mlajše iskalce dela, ki imajo končano 
poklicno (KV orodjar) afi srednjo šolo (strojni tehnik). 

Prvo delovno razmene. ki ga bomo sklenili, bo za določen čas. 
s poskusno dobo. 

Ponudbe z ustreznimi dokazili in kratko osebno predstavitvijo 
sprejemamo sedem dni po objavi na naslovu: 

TCG UNITECH Uh-ol d.o.o., Kadrovska služba. 
Litostrojska 46,1000 Ljubljana 

LOTO 
Rezultati 13. kroga • 14. februarja 2007 

10,15.18, 22, 25, 29. 35 m2^ 

Lotko: 5. 1. 9. 8, 4, 4 
Predvideni sklad 14. kroga za Sedmico: 

235.000 EUR / 56.315.400 SIT 
Predvideni sklad 14. kroga za Lotko: 

163.000 EUR / 39.061.320 SIT 

OSMRTNICA 

Sporočamo žalostno vest, da nas je po hudi bolezni 
v 84. letu starosti zapustil naš dragi 

S T A N E B E R G I N C 
iz Frankovega naselja 76 v Škofji Loki 

Pogrebna maša bo jutri, v soboto, 17. februarja 2007, 
ob 14. uri na Suhi, pogreb pa uro kasneje 

na pokopališču v Lipici. Žara bo na dan pogreba 
od 8. ure naprej na tamkajšnjem pokopališču. 

Žalujoči: žena Jožica, hčerki Dušica in Darinka ter sin 
Damijan z družinami 

Škofja Loka, Lukovica, Šentjernej 

Pust pust« krivih ust > srečanje s Škoromati 17.2., Seneiki karneval 17.2. 

Lombaradija 27.4.-28.4., Cinque terre 23.6.*24.6., Bavarski gradovi 27.-28.4., 
Švica in Bodensko jezero 18.S.-20.5., Dunaj in Bratislava 26.5.*27.S., Sarajevo 
27.4.-29.4., Beograd 21.4.-22.4., Beograd in Djerdap 4.5.-6.5.. Beograd, 
Šumadija In Novi Sad 23.6.-25.6., Razkošja Provanse in Azume obale 27.4.-1.5., 
Meteora in klasična Grčija 1.6.-8.6., Pomladni klub v Rabcu n.S.-2l.5. 

KRANJ (H/20 13 220 ŠK. LOKA 04/51 70 305 
RADOVLJICA M/S3 20 445 TRŽIČ 04/59 71 350 
UUBUANA 01/23 08 SOS BLED 04/57 80 420 

/ \ ALPETOUR 

W W W . C O R E N J S K I C L A S . S l 

^^^S^GOSOLNA tJ^AmmJc 
^ f ^ R E S I A m a i A "Pri ložovcn" Begunje 

GALERIIA 
Sobota, 17. PUSTNO RAJANJE S "HIŠNIM ANSAMBLOM 
AVSENIK" ob 20. uri. Najboljše maske bodo nagrajene. 

Četrtek, 22. 2., VEČER S ERANUJEM ČERNETOM, 
ANSAMBLOM SIMONA GAJŠKA IN TRGOVO 
Petek, 23. 2., "WESTERN VEČER" Z VIŠJO STROKOVNO 
ŠOLO ZA GOSUNSTVO IN TUREEM BLED TER ANSAMBLOM 
"BLUEGRASSHOPPERSr 

Začetek prireditev ob 19. uri. 
Informacije in rezervacije na tel. št. 04/5333 402, 

fax. 04/5334164 ali e-pošti: avsenik@avsenik-sp.si 

i ^ l K D 
J»vin sklad Republflie Slovenije za iollurne <tejavno4ti 

Območna izposuvi KRANJ. 

SOBOTNA MATINEJA 

Gostuje; LuiKovno gtefl. »Jože Pengov« Ljubljana 

MALI 
RIBIČ 

Sobota, 17. februar 2007, ob 10. uri. 
v Prešernovem gledališču 

Gorenjski Glas csiv lllltsava T l f s COOD/V£*lf 

ITD NEPREMIČNINE, d.o.o. 
MAISTROV TRG 7. 

4000 KRAN) 
TEL: 04/23-81-120. 

04/23-66-670 AUJ 
041/7$5<296, 040/204-661, 

O4i/90<>009 
e-poSta: Hd.nepremicnine^siol.net 

PRODAMO STANOVANJA: 
Kranj • Zlato polje: garsonjera. 17 m i , 
V. nad., starost stavbo 4 0 let. notra-
njost stanovanja popolnoma obnov-
ljena leta 06, prehoden hodnik, takoj 
vseljiva, cena 58.420 EUR 
03-999-768 SIT). 
Kranj • Planina I: dvosobno. 65 mi, 
Xil. nad., obnovljeno leta 05, vsi pri-
ključki, ZK urejena, zelo lepo, vredno 
ogleda. ZK urejena, zelo lep razgled, 
stavba obnovljena • streha, vhod. dvi-
gala. vseljivo po dogovoru, cena 
1 1 1 4 1 7 EUR (26.699.969 SIT). 
Kranj • Planina I: dvosobno, 65 m2, 
pritličje, preurejeno, zelo dobra raz-
poreditev. vsi priključki, zelo urejen 
blok. ZK urejena, starost objekta 30 
let, vseljivo po dogovoru, cena 
110.582 EUR (26.499.870 SIT). 
Jesenice - Žirovnica: spodnja etaža 
starejSe hiie - trisobno. 7S mi, notra-
njost popolnoma obnovljeno leta 06. 
vsi priključki, z garažnim nadstre-
ikom, sončna lokacija, takoj vseljivo. 
cena 79 285 EUR (18.999.857 SIT). 

HISE PRODAMO 
Medvode • Rakovnik: lepa prostorna 
lahko dvoslanovanjska hiS<i. 200 rn2 
stan, površine, parcela 860 m2, zgra-
jena 1970. v naselju na hribčku z le-
pim razgledom, mirna sončna loka-
cija. primerna za večjo družino, vred-
na ogleda. Cena 2S8.000 EUR 
(69.016.320 SIT), 
PARCELE PRODAMO: 
^kofja Loka: Zazidljiva parcela 746 
m2. ravna, v bližini mesta, vsi pri-
ključki v bližini, možna gradnja več 
stanovanj. ZK urejena, cena za mi 
150 EUR (35.946 SIT). 
ODDAMO STANOVANJE: 
Kranj - mestno jedro: dvosobno s ka-
binetom, pritličje, popolnoma opre-
mljeno - nova oprema. Vsi priključki. 
Cena najema 4 0 0 EUR (95.856 SIT) 

stroSkl. VarSČina 4-mesečna naj-
emnina. Vseljivo aprila 07. 

www.itd-plus.si 

m P P R O J E K T 

Tel.: 04 20 43 200 
GSM: 031 511 111 

PRODAMO: 
KRANJ - VODOVODNI STOLP: 
dvosobno. 52.17 m2. 1. nad./4. ob-
novljeno 1. 99. vpisano v ZK, vsi 
priključki, opremljena kuhinja in 
kopalnica, odlična lokacija. Cena; 
100 .000 EUR (23.964.000 SIT). 
TRŽtC OKOLICA: dvoinpolsobno, 67 
m2 upor. površine, obnovljeno 1.03. 
vrt v uporabi, mirno okolje. Cena: 
82.000 EUR ( 19.650480 SIT). 
NA REUCI J I DUPgE - TRŽIČ: atrijs-
ka hiša 300 m2. pare. 574 m2, III. gr. 
faza. I. 04, moderno zasnovana, 
možnost obrti, odlična lokacija, 
ugodna cena. Cena: 145 .000 EUR 
(34.747-800 SIT). 
KRAN) - OKOLICA: samostojna hiša 
200 mz, pare. 350 mi. IV. gr. faza. 
K+P+M, lahko dvostanovanjska. v 
urejenem naselju, v bližini iole. vrt-
ca, lekarne. Cena: 179.000 EUR 
(42.895-560 SIT). 
SKOPJA LOKA • ZMINEC: samostoj-
na hiSa. novogradnja Iti pod. gr. 
faza, 250 m2. parcela 585 m2, 
nizkoenergijska, v naselju novih hiS. 
razgled. Cena: 154.398.26 EUR (37 
mio SIT). 
DVORJE PRI CERKLJAH: parcela 
looo m2, vsi priklj. ob pare., narejen 
idejno načrt, sončna lega, čudovit 
razgled. Cena: 100 EUR/mz (23.964 
SIT/mz). 
CERKLJE: parcela 640 mz. priklj. ob 
pare., zelo lepa, sončna, Cena: 1 30 
EUR/mz (31.153.2 SIT/ma). 
ZA ZNANE KUPCE NUJNO KUPIMO: 
V KRANJU ALI BLIŽNJI OKOLICI • 
garsonjero, eno-, dvo- in trisobno. 
NA RELACIJI KRANJ-SENCUR-
CERKLJE • stanovanje v nižjem nad-
stropju. do 83.500 EUR (20.009.940 
SIT). 
PREDDVOR - eno- ali dvosobno. 
MANjSO KMETIJO na Gorenjskem 
CELOTNO PONUDBO NEPREMl-
ČNIN NAJDETE NA NASI SPLETNI 
STRANI 

www.nip-projekt.si 

SUET 
NEPREMIČN INE 

REAL ESTATE 

SVET R E d.o.o. 
Enot A ktuni 
NAiOMjtVA uUc* 12 
4 0 0 0 KnAMj 
T<l . :04 /2ai l000 
Fm.:04/2026-4>« 

Emsil: krani(g>svet-nepremičnine.si 
http://www.svet-nepremičn>ne.si 

STANOVANJA prodamo 
KRANJ - nova stanovanja v poslovno 
sUnovanjskem objektu v bližini vodo-
vodnega stolpa, od 41 m2 do 94,10 mz. 
Stanovanja bodo zgrajena do julija 
2007. Cene: od 1.698,58 EUR/m2 
(407.047,00 SIT) do 2X>\o^7 EUR/m2 
(481.88^00 SIT). 
KRANJ • Pbnina I: dvosobno. 63.1 m2 s 
kletjo. 1.1978.4/7 nad., zastekljen bal-
kon. nova kopalnica, Z lega, ZK, vseljrvo 
aprila. Cena: 104.330 EUR (25 mio SIT). 
KRANJ • Kebetova: garsonjera 25.54 mz, 
2. nadstrof^ 1.1966. s o n ^ , brez bal-
kona, ZK. Cena: 59.673 EUR {14,3 mio 
sn). 
KRANJ - Koroška c : 41 mz v hi$i. adap-
tirano 1.2005, lastni vhod. t-2, drvarnica, 
klel, vredno ogleda. CK na olje. Cena: 
78.868 EUR (18.9 mio SIT). 
KRANJ - Cosposvetska: enosobno, 41.9 
m2.2. nad.. 1.2005. CK -plin. opr^nlje-
no. balkon, velika klet. miren okolii. 
lastno parkirišče. ZK. Cena: 89.000 
EUR (21.3 mio SIT). 
KRANJ • nebotičnik: Stirisobno. 8 7 4 
m2,7. /12,1.1964. prostorno, klima, kra-
sen razgled, potrebno obnove. Cena: 
119.000 EUR (28,5 mio SIT). Možen do-
kup garaže za 9.700,00 EUR (2.3 mio 
SFT). 
KRANJ • Planina II: 89.50 mz stanovanj-
ske površine -<- 4.13 m2 kleti. 7. nad-
stropje, trisobno stanovanje, balkon, 
vpisano v ZK. Cena: 116.842 EUR (28 
mio srr). 
KRANJ • Soriijevo n.: dvosobno. 54,13 
mz. 7. nad., dvigalo, balkon, dobra loka-
cija, 1.1972, prazno. Cena: 102.237 EUR 
(24,5 mio SIT). 
KRANJ • Planina 11: dvosobno. 69,26 
m2. 5./7, prijetno stanovanje, vzhodna 
stran, 1.19^. velik balkon. Cena: no.583 
EUR (26.5 mio SIT). 
KRANJ - Planina tlL* dvosobno, 63.6 mz, 
dobra razporeditev. 1./7 nad., I. 1986. 
delno prenovljeno, ZK v postopku. 
Cena:: 106410 EUR (25.5 mio SIT). 
PREDDVOR • Bela: enosobno, 41.55 
m2,1.1983, pridig, prazno in takoj vse-
ljivo. Cena: 83.500 EUR (20 mio SIT). 
TRŽIČ • center 68 mz, dvoinpolsobno. 1. 
2002, V mansardi enonadstropoe poslov-
no stanovanjske hiše. Delno opremljeno. 
CK. mestni plin, KATV. Tz. ZK urejena. 
Cena: 93432 EUR (224 mio SIT). 
HISE prodamo 
PODRECA: enota dvojčka, 3. PCF. I. 
2006, K+P+N, cca. 150 m2 površine In 
330 m2 parcele, ob gozdu. 5 km iz Kra-
nja proti Ljubljani. Cena: 1 ^ . 0 0 0 EUR 
(39.5 mio SIT). 
KRANJ: 1/2 hiše. kar predstavlja trisobno. 
86,08 r7i2. 44,34 m2 garaže in kleti, 215 
m2 parcele. L1978. K+N+M. adaptirano, 
CK • olje. lahko opremljeno. ZK vse k)če-
00. Cena: 147.300 EUR (35,3 mk) SIT). 

SENCUR: 182 m2, v zahodnem delu na-
selja so naprodaj tri lične enodružinske 
hiše. zgrajene do 3. podaljšane faze. 
Hiše so podkletene, klasično grajerie. z 
dobrim izkoristkom prostora in zaseb-
nostjo posameznih enot. Iz dnevne 
sobe imajo izhod na zelenico, vsaka 
hiša in^ tudi balkon In nadstrešek za 
dva avtomobila. Parcele merijo 293.306 
oz. 372 m2. Cena: 180.000 EUR (43 mio 
SIT). Kupd ne plačajo provizije. 
POSLOVNI PROSTOR prodamo 
KRANJ - Planina III: 84 mz, pritlii^, I. 
1985, lahko za različne dejavnosti. ZK v 
postopku, inventar po dogovoru, Cena: 
125.188 EUR (30 mio SIT). 

www.s vet-nepremični ne.s i 

novotudnjc, nepremknin« 

ven um.. 
Brilof 43, 4000 Kranj 
ld./fax: 04/234-30-50 
ftm: 051/684-777 
c^poto: Iidija|g>venum4i 

PRODAJA 
Sp. Bitnje, hiša. 200 m2 stan. pov., L1970, 
680 m2 parcele, 2004 delfK) obnovljena, 
cena: 183.608.75 EUR (44.000.000.00 SfT). 

Loka, Crenc, 500 mz. zazidljiva par-
cela. sondna, ravna. el. in voda v bližini. 
Cena: 1Z5 EUR/mz (29.955.00 Sfr/mz), 
Zg. Bitnje, prodamo hišo. cca. 172 mz 
stan. površine. Z70 mz zemljišča, 1.1999. 
brez fasade, izdelano 1. nadstr.Cena: 
171.089,97 EUR (41.000.000.00 SfT). I 
Ško^ Loka, Podlubnik. dvosobno stano- | 
vanje z balkonom, I. 76.1. nad., 62 mz, j 
CK. delno obnovljeno, mirna okolica. 
Cena: 108496.08 EUR (z6.ooo.ooo.oo i 
Srf). Vredno ogleda. 

www.venum.s 

Mlinska uL 1. Maribor. PE Tržič, 
Ste Marie Aux MInes 9/a 

Telefon: 592 59 49, 030/30 20 11 

STANOVANJA PRODAMO 
TRŽIČ • Ravne, enosobno, 45.50 mz, 
VP/4. li. 1986. Cena: 60.924.72 EUR 
(14,6 mio SIT). 
KRANJ • ^orlijevo naselje, dvosobno, 
54,13 m2, VH./9, l.i. l.i. 1971. Cena: 
101.000 EUR (24.203.64 srf) . 
KRANJ • Zlato p o ^ spodaj, dvosobno, 
53,21 mz. I,/4. l.i. 19(57. obnovljeno 1.2001. 
opremljeno, razgled na šmarjetno goro. 
Cena: 87.600 EUR (20992464 SfT). 
KRANJ • Pbnina I, dvos<4>no. 70.26 m2, 
III./4,11.1974, vzdrževano, odprt pogled. 
Cena: 102.236.69 EUR (24.5 mk) SIT). 
KRANJ • Planina I, dvosobno, 63.10 m2. 
IV./7, l.i. 1978. delno obnovljeno, 
vzdrževano. Cena: 104.300 EUR 
(24.994̂ 5 srr). 
TRŽIČ • mesto, dvoinpolsobno. 67 m2. 
II. nad., obn. 1. 2000, takoj vseljivo. 
Cena; 64680.35 EUR (15.5 "lio SIT). 
LESCE • trisobno. 60 mz v mansardi 
stanovanjske vile, obno^jeno v celoti 1. 
2002. terasa 18 mz, vrt nadstrešek za avto. 
Cena: 110.582.54 EUR (26,5 mio SIT). 
TRŽIČ - trisobno, dvoetažno. 74,85 mz. 
i-t-M. terasa v skali, obnovljeno v celoti I. 
2005. Cena; 85.54$ EUR (20.5 mio SIT) 
TRŽIČ - Pot na Zali Rovt, trisobno, 
dvoetažno, 87,05 m2, VP in I. nad. l.i. 
1947, obnovljeno. Cena: 73.026.20 EUR 
(17,5 mio SIT). 
HISE PRODAMO 
BISTRICA PRI TRŽIČU - stan. hiša, 
montažna, v naselju več montažnih 
hiS,ii3 mz bkv. površine, parcela cca. 
400 m2, l.i. 1960, skoraj v celoti ob-
novljena I. 2006, vseljiva takoj. Cena: 
160.657.65 EUR (38.5 mio SIT). 
RADOVLJICA -ccfiter, dvostanovanjska 
hiša, cca. 3 0 0 mz površine v treh 
etažah, parcela 896 m2. l.i. 1965. ob-
novljena 1.1995. Cena: 404.773,83 EUR 
(97 mio SIT). 
KOKRICA PRI KRANJU - dvosUn. hi^. 
160 m2 biv. pov., parcela 524 mz. l.i. 
1957. obnovljena, urejeno naselje, reg-
istriran postavni prostor. Cena: 179450 
EUR {43003.398 SIT). 
PREDDVOR PRI KRANJU - dvostan. hiša. 
120 m2 (2 X 2SS), parcela 600 mz, opreml-
jena, L prenove 2001, garaža, lepa k>kaaja. 
Cena; 180.000 EUR (43135.200 Sfl). 
PARCELE PRODAMO 
LANCOVO • 3 zazidljive parcele. 676 
mz. 679 m2 in 1.050 m2. Cena: 90 
EUR/m2 (21.567.6 $rr/m2). 
ZALOG PRI CERKLJAH - zazidljiva 
parcela, na kateri stoji bivalna brunarica. 
530 mz, ravna, sončna. Cena; 69.688 
EUR (16.7 mio SIT). 
PODNART • zazidljiva parcela, 1.14Z 
mz. ravna, sončna, pravokotne oblike 
Cena: 70 EUR/mz (16.774.8 Srr/m2). 

BEHSn 
CA-NI. d.0.0.. P.E. Mlakarjeva ulica 107 

(OPC Šenčur). 4208 Šenčur 
tel: 04/25-17'99. fax; 04/26-17-198 

e-pošta; lnfo<g>nepremicnine-gani.si 

STANOVANJE 
RADOVLJKIA - PREŠERNOVA UUOV, 
na mimi lokaciji prodamo trisobno sta-
novanje v Iznieri 72,94 m2, objekt star 
17 let. visoko pritličje/3, funkcionalna 
razporeditev. WC - kjčen od kopalnice, 
zaprt balkon, z.k. urejeno. CK. vsi pn-
ključld. prevzem možen takoj CENA" 
n6.841.9z EUR (28.000.000.00 SfT) 
KRANJ - STARO MESTNO JEDRO, pro-
dana kompletno opremljeno mansard-
no. enosobno stanovanje v dveh etažah. 
43,69 mz. adaptirano 1990. brez balkona, 
vsi priključki, CK, vseljivo takoj. CENA 
73.026.20 EUR (17.500,000,00 SIT). 
KRANJ - ŽUPANČIČEVA UL, prodamo 
enosobno stanovanje. 34.30 mz. v kom-
pletu adaptirarro 200$. visoko pritličje/3., 
v cek«! opremljeno, vsi priključki, ogreva-
nje - električni radiatorji, možno^ prikkv 
pa na zemeljskt plin, vseljivo takoj. CENA 
75.112,66 EUR (18.000.000,00 SIT). 
DRULOVKA, na robu naselja prodamo 
zelo lepo enosobno stanovanje, 43,60 
mz, zgrajeno teu 2004. pritličje/z. opre-
mljena kuhinja z jedilnico, predsoba m ko-
palnica z WC-jem. balkon, vsi priključki, 
CK - plin, vselfivo po dogovoru. CENA 
87214,15 EUR {zo.900.000,00 SIT). 
PARCELE 

ŠKOFJA LOKA • CRENC, ob glavni cesti 
$k. Loka - Kranj prodamo 550 mz zazid-
ljive parcele, elektrika m v ^ a na robu 
parcele, urejen dovoz, potrebna parce-
lacija. prevzem po dogovoru CENA 
125.00 EUR/mz (29.955.00 Srr/ma). 
KUPIMO . 
Na različnih lokacijah, nujno kupimo t 
več različnih nepremičnin za nam že [( 
mane kupce. Aktualna p^udba neprc-
mičnin na: vAvw.nepfemicnine-ganl.si f; 

www.nepremicnine«gani.s 

mailto:info@g-glas.si
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n d o m p l a n 
rtnf>ha za inžanirtAS. noptomiMno. 
uftaniiotn in «nof90tJh0. d.d. 

^ • H kran«. ble<weisov3 U 

tel.: 041/647-433 

ieL:20 68 700 
STANOVANjE PRODAMO 
Kran), Vodovodni stolp • dvosobno. III. 
nadstr.. v Izmeri 56,54 mi. leto izgradnje 
J959. CK. tetefon, cena 95-977̂ 9 EUR (23 
nnio Sft). vseljivo po dogovom. 
Kranj, Pbnina III, dvosobno. 1. nadstr. v 
izmen 63,6 m2. leto tzgr. 1986. delno 
prenovljeno (tlaki) 2002. ccna 106409.61 
EUR (25.5 mio SIT). 
Kranj. Planina III - Slirisobno, III. nadstr.. v 
tzmcri 90 ms, leto izgr. 1985. prenovljeno 
2003. cena »4^62.19 EUR (33.9 mio SIT). 
Bled, alpski bloki, dvosobno 4- k, II. 
nadstf,, v izmeri 72 mz. I. izgr. 19S9. 
cena 169.200.79 EUR (40.6 mio SIT). 
Bled, alpski bioki. dvosobno. II. nadstr.. 
v izmen 53 mz, I. izgr. 19S9. cena 
\11.300.00 EUR (26.7 mio SIT). 
Bistrka pri Trži6j • garson|era, i. nadstr, v 
izmeri 17.79 cgr- >973. delno obnovl-
jeno 2003, cena 37.556.33 EUR (9 mk> SIT). 
Kranj, Planina I, dvosobno, IV. nadstr. v 
izmeri 63.10 m2.1. izgr. 1978. kopalnica ob-
novljena 2006. CK. tetefon, vseljivo apnl 
2007. cena 107.000.00 EUR (25.3 mio SIT). 
Kranj, Planina, tnsobno, It. nadstr. v 
izmeri 94,8 mz. 1. izgrad. 1938, klasično 
ogrevanje, lelef., potrebno obnove, 
cena 105.992,32 EUR (254 mio SIT). 
Triid, mestno jedro, 6 dvosobnih starvovanj 
v trinadstfopni hi5i velikosti od 54,50 m2 • 
83.00 m2, leto izff. 1957, v celoti prenovlje-
na leta 2000 (tlaki, ir̂ stalacije. kopalnica, 
CK. tetefon, dvigate) balkona ni, cena 1350 
EUR/m2 ^23.514.00 SlT/m2). vpisana v 
ZK, vseljiva Ukoj. 

STANOVANJE V HiSl - PRODAMO 
Poljanska dolina • cca. 10 km od Ško^e Loke 
prodamo v pritličju enonadstropne hiSe 
trisobno stanovanje v izmeri 104 mz z 
garažo in vrtom v cmeri 404 m2, trto 12̂ . 
1974, samostojni vhod. vsi priključki k)^i . 
cena 112.669.00 EUR (27 mio SIT). 
HISE-PRODAMO 
Bližina Cerkdj na Gorenjskem, pritlič-
na. tlorisa 12 X11 m2 na parceli velikosti 
572 mz, I. izgradnje 1992, cena 
162.744.11 EUR 09 mio SIT). 
Kranj z okoKco (5 km), dvonadstropna. 
podUetena z gar^o. stanovanj, pov^ine 
380 m2. možnost poslovnega prostora 
80 mz z uporabnim dovoljenjem, na 
parceli velikosti 7'2 m2. Itfto Izgrad. »982, 
cena 317143.00 EUR (76.000.148,52 SIT). 
Kranj, Visoko, visoko pritlična velikosti 
380 mz na parceli velikosti 712 mz, lahko 
dvosunovanjska. 80 m2 poslovnega 
prostora. I. izgrad, 1982. cena 317.143,00 
EUR (76.000.148.52 SIT). 
Kranj, Kokrica, visokopritlična velikosti 
160 m2 na parceli velikosti 524 mz. del-
no obnovljena okna, fasada In insta-
lacije, I. izgrad. 1956. cena 179435.00 
EUR (42.999.80340 SIT), 
Gorenjska • B^nje, dvonadstropna, ve-
likosti 730 mz, na parceli velikosti 2370 mz, 
zgrajena leto 1894. leto prenove 2003. opre-
ma: ADSU CK. kabelski mtemet. klima, več 
telefonov, balkon, garaža, terasa, več 
parkirnih mest urejena zemljiška knjiga -
brv̂ i letni dvorec z vsem sodobnim u d ^ 
jem na atraktivni bkacijt. v bKžini dostop na 
avtocesto, primemo tako za stanovanjsko 
namembnmt kot za poskrvno. zdravilstvo, 
zdravstvo, sanatorij Cena 1.500.000.00 
EUR (359460.000.00 srr). 
POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO 
Kranj, Stražiščc, visoko pritličje, v izmeri 
209 m2. leto izgradnje 1974, delno ob-
novljena 2002, lastno parkirišče 30 mz. 
za trgovino ali podobno dejavnost, 
cena 133.533.63 EUR (32 mio SfT), 
POSLOVNI PROSTOR • ODDAMO V 
NA(EM: 

Bližina ceste Kran) • Ško^ Loka v Izmen 
skupno 125 mz. od tega 40 mz v pritličju 
in 85 mz v nadstropju, samostojen vhod, 
tlaki keramika, uporabno dovoljenje za tr-
govtno(možnost tudi za pisarne). I. Iz-
grad. 1960. obnovljeno I. 2000. cena 8,5 
EUR/mz (2.036.94 SIT/m2) + stroiki. 
skladiščni prostori • proizvodne hale -
PRODAMO • NAjEM 
Stegne pri LjgbTjani, velikosti 600 mz. 
leto izgradnje 1975. ccna 427.724.92 
EUR (102.5 možnost tudi na-
jema - cena 4.172.92 EUR mesečno + 
stroJki (1 mio sit stroški). 
PARCELA-PRODAMO 
Kranj, Rupa • zazidljiva v izmerj 657 mz, 
cena 85.544.98 EUR (20.5 mio SIT). 
Bfdina Škdje Loke, zazidljiva, v izmen 746 
mz. cena in.900.00 EUR (263 mio SIT) 
lavomtški Rovt nad jesenicami, v izmeri 759 
mz. na parcefi elektrika in telefbn. sončna, 
dostop z javne ceste, geodetsko odnnefjena. 
cebtna zazidljiva. 6 km od avtoceste, cena 

37.556.53 EUR (9 mio srr). 
Loka • Poljanska dolina (Gorenja 

vas) v izmeri 764 m2, lepa, sončna, 
cena 43.816.00 EUR (10.5 mio SIT). 
PARCEU ZA VIKEND - PRODAMO: 
Palovke • Bistnca nad Tržičem. v izmeri 
1.097 m2. cena 27.466.19 EUR 
(6.^2.000.00 SIT) 
Gorenjska, Srednja vas nad Goričami v 
izmeri 403 m2. cena 37-556.33 EUR (9 
mto SIT), posebej doplačilo za že pri-
dobljeno gradbeno dovoljenje za 
postavitev brunarice v višini 8.300 EUR 
(1.989,012.00 SIT). 

gekkoprojekts 
ncpre-ničnine { 

Bntof 79A. 4000 KfOTj g 
inft̂ ncp̂ Ockkjsfvojckt.st s 

wvvv».9ekkopr̂ ekt.si ^ 

04 2341 999 j 
031 67 40 33 i 

PRODAMO STANOVANIA 
KRANJ • CENTER: nova stanovanja v 
popolnoma obnovljeni meščanski hiši 
v centm mesta. 
- 2-sobno 52^3 mz. pritličje. Cena: 
98.07541 EUR (23.502.791,25 StT). 
- 3-sobno duplex 96,25 mz. 1. nadstrop-
je in mansarda. Cena: 165.331,42 EUR 
(39.620.02148 SIT). 
KRANI - PUNINAI : dvosobno, 61 mz. 
1.1978, nadstropje 4/7 . delno opremlje-
no, balkon, lep razgled, mima lokacija, 
vsa infrastruktura. Cena; 105.0C50 EUR 
(25.162.200.00 SfT). 
KRANJ: dvosobno, 54 mz. I. 1989. nad-
stropje z/4, ck. vseljivo maja 2007. 
100.000 EUR (23.964.000.00 SIT). 
JESENICE: tris^no, 85 m2,1.1950. nad-
stropje P/2, prenovljeno, opremljeno, 
vsa infrastruktura. Cena: 82.000 EUR 
(19.650480.00 SIT). 
STANOVANJA KUP IMa 
KRANJ IN OKOUCA: 2a znanke stran-
ke iščemo več stanovanjskih er>ot različ-
nih velikosti in cer>ovnih razredov. 
VEČNA: 

w w w . g e k k o p r o j e k t . s i 

alpdomualpdom.sl 
Tel.. 04 537 45 DO 
www.slpdom 51 ^iPDom 

fllpdom inženirirffl d d Radovljica 
Cankarjeva uka 1 

Radovljica. SLO 

GRADNJA ZA TRG 
POSREDOVANJE 
VPISVZEMUlŠKO KNJIGO 
INŽENIRING 
UPRAVUANJE IN VZDRŽEVANJE 
ENERGEHKA 

STANOVANJA PRODAMO 
BLED. Alpska, garsonjera, 17,1 mz. I. 
1981, 4. nad., soba. kopalnica -«- vvc. 
balkon, klet, oprema. Cena: 62.593.89 
EUR (15.000.000 SIT) 
RADOVgiCA: PreSemova. dvosobno, 
59.54 mz. pritličje, 1.1995, kuhinja. 2 
sobi. kopalnica -t-wc, klet Cena: 98.064 
EUR (23.500.000 Sf^. 
BEGUNJE; dvosobno. 60.69 I. 
1987.4- "ad.. kuhinja, 2 sobi. kopalnica 
+ wc, balkon, klet, nadstrešn^ca. Cena: 
95-977.3 EUR (23.000.000 SfT). 
RADOVLJICA: Gradnikova. dvosobno. 
61,05 L 1973 .4 nad., kuhinĵ , 2 sobi. 
kopalnica 4- wc. loža. klet. takoj vseljivo. 
Cena: 98.000.000 EUR (23484720 SIT). 
RADOVLJICA Prešernova, tnsobno. 
67.29 m2.3. nad, L1987. kuhinja, 3 sobe. 
kopalnica + wc. balkon, klet, shramba. 
Cena: 112.669 EUR (27.000.000 SIT). 
RADOVLJICA: Prešernova, dvoinpolsob-
no, 72.94 m2.1.1990, pritrt^, kuhinja. 3 
sobe, kopalnica, vk, balkon, klel Cena: 
116.842 EUR (28.000.000 SIT). 
RADOVLJICA: Prešernova, trisobno, 
79,89 mz. 2. nad.. 1.1988, kuhinja. 3 
sobe. kopalnica. wc. balkon, klet. Cena: 
133.533.63 EUR (32.000.000 SIT). 
KRANJ: štirisobno, 94.08 m2, obnova 
05. streha * žlebovi 06.1. nad., dnevna 
-t- kuhinja. 3 sobe, kopalnica, wc, shram-
ba. balkon, klet, drvarnica. Ccna: 
137.706,56 EUR (33.000.000 SfT). 
POSLOVNI PROSTOR PRODAMO 
RADOVLJICA: Kranjska, 24,79 m2. 
prltil^e, pisarna, klet, 1.1961. mime de-
javnosti. Cena: 31.296,94 EUR 
(7.500.000 SIT), davek plača kupec. 
POSLOVNE PROSTORE ODDAMO 
MOSTE pri Žirovnid: mansarda cca. 320 
mz, 12-67 obnova 05. v celoti aH 
posannemo, mirne dejavnosti. Cena: 8 EUR 
(1.917 SIT)/m2 mesec * stroib + ddv. 
MEDVODE: Zbiljska. 176 mz, I. 1960. 
pntliQe: 2 pisarni, »nitarije, 3 skladišča, 
klet: delavnkia. 2 skladišča, garaža, razi. 
dejavnosti, v celoti. Cena: 1 .500 EUR 
(359460 Srr)/mesec -t- stroSki. 
KUPIMO PARCELE 

Na Gorenjskem kupimo več zazidljivih 
parcel za stanovanjsko gradnjo. 
KUPIMO / NAJAMEMO STANOVANJA 
Za znane stranke kupimo in najamemo 
več garsonjer, eno in dvosobnih 
stanovanj na področju od Radovljice do 
Jesenic Bleda in Bohinja. 

w w w . a l p d o m . $ 
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n e p r e m i č n i n s k a « 

d r u ž b a I 
Zcvnikova ul. n , Kranj, P£ Stritarjeva ul 

K/anj. lel.. 041/347 323.04/2362 890 

Hl^E PRODAMO 
TRBOJE, samostojna, lahko tudi dvo-
dnjžlnska, let. 198). 240 m2 biv. prosto-
ra + K-fM-t-veČja garaža, adaptirana 
1996, ravna parcela 588 mz. Možna 
menjava za stanovanje ali manjšo hISo 
v okolici Kranja. Ccna: 202.387 EUR 
(48,5 mio SIT). 
STANOVANJE PRODAMO 
KRANJ, Planina I, enosobno (predelano 
v enoinpolsobno), 33 mz. 1.1979, adap-
tirano 2001. 2. nad./7. Vseljivo po do-
govoru. Cena: 74.278 EUR (17,8 mio 
SIT). 
VISOKO, prodamo dve dvosobni 
stanovanji (1. in 2. nadstropje), adapti-
rani in izdelani 2001 (vsako po 82 m2) 
v IV. gr. hai. vsakemu pripada garažni 
prostor v pritličju in shramba v kleti, ter 
polovični delež na skupnih površinah 
(dvorišče, pralnica, kurilnica ipd.). 
Cena: 100.116 EUR (23.992.000 Sl^, 
KRANJ, Planina I, dvosobno 64 mz, 11. 
nadstr., let. 1973. adaptirano 2004. 
sonČrK) in unsjeno. prodamo za 100.150 
EUR (24 mio SIT) ali zamenjamo za 
enosobno stanovanje. 
POSESTI PRODAMO 
POLJANSKA DOLINA, prodamo 
kmetijsko posest v skupni velikosti 
48486 m2 (gozd, pašnik, travnik. 144 
mz stavbišč^). Urejen dostop Iz glavrie 
ceste. Cena: 1,5 EUR/mz (359.5 
Srr/m2). 

e - p o š t a : l o m a n ^ v o l j a . n e t 

GRADBEHIŠTVO - nEPREmičninE 
GRAD-NEP, d. 0 . 0 . 

Parmova $ 3 , 1 0 0 0 LJUBLJANA 
tel.: 0i/420-40K>3 

041/710 226, g. Draigo 
e>pošta: gradnep (g) sioi.net 

STANOVANJE PRODAMO: 
KRANJ - Planina I: dvosobno. 65 m2, 
nad. 4./7,1.1978, cena loo.ooo EUR 
(23-964 000 SIT). 
KRANJ • Ivanina II: enoinpolsobno. 
57 m2, nad. 6 ./7 . 1 . 1976. cena 89.717 
EUR (21.500.000 SIT). 
KRANJ • Zl. polje: dvosobno, 54 m2. 
nad. 4./5. I. 1962. cena 83.416 EUR 
(19.990.000 SIT). 
SK- LOKA • Trata: dvoinpolsobno, 72 
mz. nad. 8-/9 . 1 . 1986, cena 105.000 
EUR (25.162.200 SIT). 
HISE PRODAMO: 
KRANJ • Bitnje, samostojna - atrijska 
2 0 0 mz. 846 m2 parcela. I. 1976. 
cena 245.000 EUR (58.7n.800 SIT). 
KRANJ - Bitnje, samostojna (K+P+N) 
170 m2.746 m2 parcela. 1.1974. cena 
175.263 EUR (42.000.000 SIT). 
BLED - okolica, samostojna (K-t-P-fN) 
155 mz, 800 m2 parcela. I, 1968. cena 
280.000 EUR (67.099.200 SIT). 

w w w . g r a d - n e p . s i 

W W W . C O R E N J S K I C L A S . S I 

FESST, d. o. o., 
nepremičninska 
družba. 
StrHarjeva ulica 5. 
Kranj. 
Telefon: 236 73 73 

Fax 2 3 6 7 3 7 0 
E-po5ta: 
info^fissstsi 
Internet: 
wwv\ .̂fesst.sl 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ - Sorirjevo naselje: dvoinpolsob-
no stanovanje. 64.13 mz, I. izgradnje 
1968. pritličje, cena 1 12 .000,00 EUR 
(26.839.680.00 SIT). 
KRAN) - PLANINA 1:2+dvosobno stano-
vanje, 89.90 m2, pritličje, I. izg. 1975. ccna 
116^41,92 EUR (28.000.000,00 SIT), 
KRANJ • Sorlijevo naselje: dvosobno 
stanovanje, 52 m2.1. izgradnje 1972, VII. 
nad., cena 101 .000,00 EUR 
(24203.640.00 SIT). 
SKOFJA LOKA: garsonjera. 31.55 mz. I. 
izgradnje 1981. 1./4 nad, cena 
75.112,67.00 EUR (18.000.000.00 SIT). 
TRŽIČ: garsonjera. 17,79 ' izgrad-
nje 1973.1./V nad., cena 37550.00 EUR 
(8.9^^82 SIT). 

w w w . f e s s t . s i 

N E P R E M I Č N I N E 
Maistrov trg 12.4000 Kranj 
Tel. 04/Z0Z13 53,20Z 25 66 

GSM 051/320 700, Email: Infi:>®k3-kcrn.s 

K(KERN 
POSLOVNI PROSTORI: 
Oddamo: 
KRANJ: mestno jedro. 2 pisami 16 in 20 
m2, souporaba W C in čajne kuhinje, v I. 
nad., obnova 2002. pnmemo za mime 
dejavnosti (odvetnik, servisi, storitve), 
tudi za stanovanje, cena - 1 0 EUR/mz 
(2.39640 Srr/ntt). 

KRANJ • Manina: poslovni prostor v 
samostojnem objektu 54 m2 in 76 mz, 
v pritličju, primerno za mimo de-
javnost. staro 22 let, cena - 8 EUR/mz 
(1.917.00 Srr/m2). 
Prodamo: ^ 
KRANJ, Ptanirta • pisame s Čajno kuhin-
jo in VVC v vel. 83.94 obnovljeno 
2003. pritličje, vsi priključki, lahko z 
opremo, možnost parkirišč, cena • 
134500 EUR (32,2 mio SIT). 
KRANJ: skladiščno-proizvodne pros-
tore v izmeri 120 mz ali ve^e 170 m2, v 
tovarniškem objektu z dostopom za 
dostavo, starost 50 let, cena « 450 
EUR/mz (107.838.0050). 
HISE: 
Prodamo: 
HRASTJE-stan hiša vel. 180 mz (K. P in 
M), samostojna, zgrajena 1.1990. 435 
mz zemljišča, na robu naselja, cena: 
T75.500 EUR (42.0 mio SIT). 
BLEJSKA DOBRAVA: 150 let stara 
kmečka hiša. 150 mz v eni etaži, parcela 
1.240 m2. ni kleti, sončna lokacija z raz-
gledom. cena «150.000 EUR (35.9 mio 
SIT). 

BESNICA: 30 let staro hiŠo na parceli 
960 mz, hiša ima klet, pritličje, nad-
stropje in podstreho, vsaka etaža 90 
m2. ločena je garaža 15 mz In manjša 
bojnarica, cena - 200.300 EUR (48.0 
mio SIT). 
LJUBNO: enodružinska stan. hiša iz 
zgrajena leta 1990, klet - 50 mz, pritlič-
je = 78 mz In mansarda » 70 mz. 
balkoni, poleg hiša je vrtna uta z Žarom, 
parcela « 533 m2, cena = 196.127 EUR 
(47.0 mio sn). 
DRULOVKA: stan. hiša stara 45 tet, 
pnmema tudi za dvodružinsko hišo. 
stan, površina 270 mz, velikost parcele 
1 .000 mz, cena « 229.510 EUR (55.0 
mio SIT). 
SENCUR: stan. hiša. letnik 60. uporab-
ne površine 200 mz, obnova v letu 
2004. izdelana klet, pritli^e in mansar-
da. parcela 900 m2, cena -187.781 EUR 
(45.0 mio SIT). 
MEDVODE (Svetje): hiša-dvojček na 
razgledni lokaciji, letnik 77, adaptacija 
2003 (streha, okna, vhodna in garažna 
vrata), stan. površina 230 mz, parcela 
353 m2. cena - 270.000 EUR (64,7 mio 
SIT), 
^KOrjA LOKA: poslovno stan. hiša. let-
nik 99. uporabne površine 480 m2, v 
celoti izdelana. Izhod na teraso v 
pritličju, ločen vhod za stanovanje, dvo-
jna garaža, s spodnjem delu hiše 
postavni, cena « 392.Z55 EUR (94.0 mio 
SIT). 
ZEMgiŠČA: 
Prodamo: 
Baše^: stav. parcelo 1550 mz z leseno 
brunarico ob potočku, po 75 EUR/m2 
(17.973.00 SIT/mz). 

Bitnje: stav. parcelo 723 mz', sončna 
lokacija, po 120 EUR/mz (28.756,cx) 
SIT/m2). 
Britof • Vogc: stavb, parcela 717 mz, s 
plačanim komunalnim prispevkom, 
cena » 180 EUR/mz (43.135,00 
SIT/mz). 
Brrtof - Voge: stavb, parcela 540 m2. 
cena - 140 EUR/m2 {33.549.00 
SrT/m2), 
Goiiče stavb, parcelo za stan. hišo 998 
mzpo95 EUR/mz (22.765.00 Sn"/m2). 
Tržič • bTižina: stavb, parcelo 900 m2. 
po 80 EUR/mz (19.171.00 Srr/m2). 
STANOVANJA: 
Prodamo: 
JESENICE: enosobno. 32,62 m2, letnik 
8$, obnova 200$ (okna. vrata, ometi in 
tlaki), etažna lastnina, cena - 41 .600 
EUR (9,9 mio SIT). 
KRANJ, Drubvka: dvosobno. 68,10 m2 
v 2. nad., letnik 1989, cena - 95.000 
EUR (22.77 mio SIT). 
KRANJ, Planina I: dvosobno. 60 m2 v 9. 
nad., letnik 75. cena « 93-890 EUR 
(22,50 mio SI^, 
KRANJ, Mestno jedro: duplex dvosob-
no + K 68.71 m2. 2. nad. in mansarda. 
tudi del podstrehe in klet, obnova zooi 
in 2004 cena - 103.070 EUR (24,7 mio 
SIT). 

KRANJ, Mestno jedro: trisobno. 95,80 
mz, 3. nad., obnova 1979, cena -
125.180 EUR (30.0 mio SIT). 
KRANJ, Zbto po^ trisobno. 79.6 m2 vvv 
sokem pntlt̂ u. nizek blok, obnova Z003. 
cena » 1 0 6 4 0 9 EUR (25.5 mk) SIT). 
KRANJ, Zlato polje: dvosobno. 61 mz in 
klet 4 mz v pritličju starejše hiše, ob-
novljeno 2001. cena = 60.000 EUR 
(144 mio SIT). 

rww .k3*kern.s 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

ŠK. LOKA Frankovo nas. I S S , 40 m2 
+ atrij, nizek blok, mima okolica, sonč-
na lega, veliko zelenja, vpisan v ZK, 
cena 78.800 EUR (18.8 mio SfT). 
031/751-284 7000M9 

DVOSOBNO stanovanje v Podlubnlku. 
cena 92.000 EUR (22,047.000 SIT), 
oz. po dogovoru. 9 031/762-548 

7001093 

TR I SOBNO stanovanje v škoiji Loki 
(Partizanska). 1./3 nadstropje. 76 m2, 
cena 120.000 EUR (28.756.800 
srn. «031/688-714 7001166 

ŠTIRISOBNO. Planina I. 94 m2. 5/6 
nad., urejeno, opremljena kuhinja in je-
dilnica. vpisano v ZK. cena 139.000 
SIT ( 33.310.000 S m . « 
041/365425 ;ooioso 

KUPIM 

S T A R E J Š E stanovanje, lahko potreb-
no obnove, do 70 m2. plačilo gotovi-
na, brez posrednikov, lokacija Kranj ali 
okolica. 9 031/302-367 7001191 

ODDAM 

GARSONJERO v Kranju. « 031/442-
086 7001 i«o 

ENOSOBNO, delno opremljeno stano-
vanje v šoflijevem naseki, cena 200 EUR 
(47.928 SIT) in stroški, enoletno predpla-
člk). Ponu t^ pod PRfTlJČJE roo»?34 

Novogradnja v Radovljici 

NAJAMEM 

DVOSOBNO, opremljeno stanovanje 
na Primskovem. z vrtom in parkirnim 
prostorom. 9 031/647-823 rooiMO 

P O S T E L J E za spanje vaših delavcev, v 
okolici Preddvora. 9 041/670-379 

7001063 

ŠTIRISOBNO stanovanje v Kropi, naj-
emnina 300 EUR (71.892 SIT) + pred-
pl. • varščina. 9 041/323-153 

700}? I6 

HIŠE 

PRODAM 

HIŠO Bistrica pri Tržiču, vet. 220 m2. 
parcela 400 m2. v celoti obnovljena, 
lepa sončna lega. cona 160.657,85 
EUR (38.499.999 SIT). 9 041/707-
2 0 1 7000099 

Ško^ Loka, Frankovo naselje 
poleg PoŠte, samostc^na stav-
ba mz z vsemi pritiklinami 
za mirno dejavnost prodamo. 
Td. 041/704 510 

HIŠO na lepi mirni lokaciji v okolici Kra-
nja, 9 031/510-760 /001078 

HIŠO Železniki okolica v III. gr. fazi. no-
vogradnja 2004. na sončni parceli ob 
robu gozda, priključki urejeni. 9 
031/372-238 7oon98 

KONEC MARCA bomo začeli za grad-
njo stanovanjskih dvojčkov, zgrajene 
do III. podaljšane faze na Hafnarjevem 
naselju v Šk. Loki, 051/388-822 

STANOVANJSKA ENOTA Drulovka • 
Kranj, 3. podaljšana gradbena faza. 
051/388-822 700ni2 

STANOVANJSKA ENOTA Podreča pri 
Medvodah. 3. podaljšana gradbena 
faza, 051/388-822 

STARE J ŠO HIŠO. 178 m2 biv. površi-
ne na parceli 920 m2. lepa lokacija, 
12 km iz Kranja. 9 041/209-0(56 

7001217 

KUPIM 

VRHNJ I DEL -1. nadstropje hiše v Kra-
nju ali okolici, lahko uredimo delitev, 
vpis v ZK in inštalacije, brez posredni-
kov. 9 031/302-367 

7001182 

V 30. dneh prodamo 
vašo nepremičnino 

04/23 44 080,041/626 58% 
041/366 896,041/734198 

24ur/dan 
nepremi€nine^rast.s;t 

HIŠO v okolici Kranja za družino oz. 
delavce. « 041/45-88-43 roooess 

VIKENDI, APARTMAJI 
PRODAM 

TERME OUMIA - AOUALUNA. tesen poč. 
apartma 30 m2 in 18 m2ogr. atr^, opren^ 
za 5 oseb, KIV. tetefon, prodam dk menjam 
za os. «izio do 20.000 eur (4,8 mk) SIT), ta-
kojšen prevzem 041/366^3 TOOICOI 

POSESTI 
PRODAM 

LEPA. zazidljiva parcela v Škofji Loki. 
na območju KO Stara Loka. 051/388-
822 7001 Ul 

V NAKLEM prodam čudovito parcelo, 
z gradbenim dovoljenjem za gradnjo 
stanovanjskega dvojčka 051 /388-822 

7001MO 

ZAZIDUlVO PARCELO, Šk Loka - Sv 
Duh. 500 m2. cena 130 EUR/m2. oz. 
31.200 SfT/m2. 9 051/681-104700iiw 

GOZD v Kmii, 6312 m2 K.O. 2g. gor-
je. S 04/580-12-18 7001153 

GOZD na Pokljuki 20717 m2 K.O. Zg. 
Gorje. 9 04/580-12-18 rooiiM 

KUPIM 

KMETIJSKO zemljišče v občini Rad^ljča. 
dobro pfeao. 9 031/727035 ;oot)3.-

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

UTECEN GOSTINSKI LOKAL v Škof-
ji Loki. resne ponudbe na. 9 
051/388-822 Toonu 

GARAŽE 
ODDAM 

GARAŽO oz. jo prodam, poleg Pošte 
Kranj. 9 04/253-15-02 70012« 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

CfTROeN fiX. I. 93. 148.000 km bel. 
ohranjen, še registriran. 9 041 /369-
004 7ooiowj 

Cr rRO iN 031.4 SX. 1.03.41.000 km 1. 
lastnica, cena 7300 EUR{1.750.000 SfT). 
«041/784-140 /COI106 

CITROEN EVASION 2.0 enoprosto-
rec. I. 98 bencin, bel. klima, možna 
menjava. 9 041 /37-88-03 700120? 

SAXO 1.0. I. 00, 82.000 km srebrn. 
1. lastnica, cena 2450 EUR (587.118 
Sm. 9 040/530-588 rooi?^ 

DAEWOO NUBIRA II, I. 99 kovinsko 
zlata, klima, druga lastnica. 8 
041/350-367 7001077 

FIAT CINOUECENTO. I. 95. 114.000 
km bele barve. 9 04/232-44-10. 
041/774-443 700121© 

FIAT UNO. I. 98 dobro ohranjen. 9 
031/346-820 7001220 

8nuovPrapro|n>k10.4207NaUo 
PE KramkA ccola 2?. 4202 NaUo 

P R O D A J A IN M O N T A Ž A : 
• pnevmatike in platišča. 
- amortizerji D»omcxr. hitri servis vozil 
- avtooptika. vse za podvozje vozil, 
- izpušni sistemi, katalizatorji / 
Tel. 0*125 76 0S2 ^ ^ ^ 
Htlp://www,<iggantar.5» 

FORD ESCORT 1.6. 16V karavan. 1, 
95/96. 190.000 km reg. 2/08, klima, 
vsa oprema. 9 040/285-748 700117& 

HVUNOAI Combi Grace 100. registri-
ran do 1/2008. 040/624-078 ?OOO9M 

POLO, I. 95 v zek> dobrem stanju. 9 
031/268-382 7i»n2s 

MERCEDES 180 C klasic. I. 99. 55.000 
km srebrne barve, vsa oprema, 4 letne 
nove gume. reg. 10/07, cena po dogow> 
nj. «031/43a677 rooiioe 

ASTRA 1.6 16V karavan, I. 98/99 kli-
ma, ABS in vsa ostala oprema, servis-
na knjiga, 9 041/338-918 /oonet 

OPEL ASTRA 1.4 GL. I. 95 klima, CZ. 
ES , servo. lepo ohranjen. 9 
041/232-505 700 i ?n 

OPEL ASTRA 1.6. 1. 93. 126.000 km 
dobro ohranjena. 2. lastnik, 8 
040/431-634 700118« 

PEUGEOT 306.1. 99 1. lastnik, reg. do 
2/08. zJato aimene barvo, z vso dodatno 
opremo, cen 3300 EUR (791.000 STR. 9 
04/5957-419 ToonaB 

RENAULT CUO, I. 99 1. lastnik, serv. 
knjiga. 5 vrat, modre barve, lepo ohra-
njen. 9 040/474-949 7001102 

RENAULT LAGUNA 1.9 DO. 1.02 kOT. zla-
te baA«, lepo ohranjena. 8 041/227-338 

mailto:info@g-glas.si
http://www.gekkoprojekt.si
http://www.slpdom
mailto:matioglasi@g-gIas.si
http://www.g0renjskiglds.si
http://www.grad-nep.si
http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
http://www.fesst.si
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SEAT IBIZA. I. 93 reg. do 3/07. cena 
150 EUR (35.946 SIT). « 040/859-
453 7001(64 

ŠKODO FEUCIO. I. 96. 115.000 km. 
«040/839-964 rooius 

VW GOLF IV. 1.4. 16V. I. 99. 78.000 
km svetto siva barva, bencinski motor. 
3 vrata, klima, 2x alr bag. ABS. nastav-
ljiv volan. cena 5.000 EUR(1.198.200 
s m . « 041/277-912 

ŠKODO FEUCIO. I. 95 dobro ohranje-
no. Glinje 12. « 031/456-689 

K U P I M 

OSEBNI AVTO. 1.00 ̂  nove .̂ 5 kfimo. [G-
sen kupec. 9 031 /307-057 /ooizae 

AVTO od I. 00 dalje - Clio, Punto. 
Pok). P 206 ali podobno. « 041 /725-
225 700)241 

PEUGEOT 206 do, mazda 323 F ali dru-
go manjše, cena cca. 4000 EUR 
(958.560 Sm. « 031/300-275 rcotoo 

K U P I M GLASBILA 

DRUGA VOZILA 
P R O D A M 

KAMP PRIKOLICO Adnja 380. I. 80. 
brezhibna, cena 700 EUR (167.748 
SIT). « 040/354-208 Tootioe 

POČITNIŠKO PRIKOLICO. 9 
04/231-24-52 roou59 

K U P I M 

STAREJŠE, tovorno vozilo z dvigalom 
Hijab, 9 041/831-569 7001151 

MOTORNA KOLESA 
P R O D A M 

PONY EXPRES, I. 71 dobro ohranjen, 
9 041/608-779 7oo«i26 

K U P I M 

MOPED Tomos, Ponyexpre$ ali drug 
star motor, lahko nevozen ali nekom-
pleten. 9 041/681-058 7001002 

AVTODELI IN OPREMA 
P R O D A M 

4 NOVE pnevmatike 185/65 R15 Vi-
kmg M/S. 9 031/871-809 roonn 

MALO rabljene, letne pnevmatike 
Semperit 4 kom. dim. 185/65R14. 
ugodno. 9 04/592-35-00 

PLATIŠČA, kovinska z letnimi gumami 
Sava efekta (Clio) 155/70R13. cena 
60 EUR (14.378 SIT). 9 051/435-
699 7001203 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
K U P I M 

POŠKODOVANO VOZILO tudi totalka 
- ponujam najved. takojšen odkup, pre-
voz. 031 /770-833 7oooe29 

TEHNIKA 
Ml KDO PODARI še uporaben video 
p(ayor ali vkieorekorder. 9 040/222-
942. zveder 700J083 

P R O D A M 

MALO RABUEN. še v garanciji mobil-
ni telefon. Nokia 1100, baterija traja 7 
dni. « 041 /950^60 rooiore 

P O D A R I M 

PISALNI stroj in pony kolo. 9 
031/671-991 7oo»?2t 

STROJI 
IN ORODJA 
P R O D A M 

CNC dolgostružrv avtomat Maler ML260Y 
s FMB pdniicem letni« 2001. Tomos R 10 
s po in l^ lEMO. Irxiex A25 in sboj za 
valanje navojev WMW 12,5, 9 041/672-
043 70011« 

MIZARSKE stroje, odlično ohranjene, 
izdelane v Italiji. 9 04/533-14-23 
ôotoeo 

MIZARSKO tračno brusilko 3 m z od-
sesovanjem in poravnalko - debelinko 
SCM 35 cm. 9 041/679-377 7001200 

MOTORNO ŽAGO Husqvama profesi-
onal 395XP. model 58. nova. 870 
EUR (208.486 SO). 9 040/648-337 
roouo3 

NOVO mizarsko delovno mizo. 9 
04/531-80-88 7001143 

POKONČNO žago za razrez ivemih 
ptošč Holzher z avt. pomikom, kupim 
kombinirko. «031/638-753 

7001147 

Šn/ALMI STROJ S ^ - eiekirični v kov-
čku. ugo<*)o. «040/223-703 

70twi» 

šTIRINITNI overtock in ovčjo volno ter 
žganje. « 04/572-52-51 TOOU« 

MIZARSKI, mizni rezkar z vozičkom, 
novejši. « 041/810-529 rooio74 

RABLJEN mešalec za beton. « 
04/255-14-57 7001062 

P R O D A M 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
P R O D A M 

10 KOM aluminijastih, novih plošč 
2000x1000x2 mm. ugodno, « 04/ 
25-31-759. 041/315-619 700>te7 

170 novih, rezljanih desk za ograjo, 
vel. 950x110x18 mm. « 031/607-
872 7001UI 

2m3suhii.bon7.tideskdeb. 18mm.cena 
po dogo^fu, «041/677-544 7oeii» 

BAKRENE PLOŠČE za žlebove in 
obrobe dimnikov dim. 200x100 cm. 
deb. 0,55 cm, « 04/514-73-22, 
041/503-329 70011» 

DESKE colarice in špirovce. 9 
04/20-41-182. 031/582-296 rooizai 

SUHE hrastove plohe in predsetvenik 
Gorenc 2 m. « 041/812-096 7001179 

K U P I M 

ODKUPIM stare hrastove stebre od 
gospodarskih poslopij, kmečkih podov 
ipd. « 041/689-628 70011M 

ODKUPUJEMO smrekovo hlodovino, 
plačilo takoj, žaga Verea. d.0.0.. « 
04/25-51-209. 041/665-360 70003»9 

STREŠNO opeko, robnike, korita, tra-
janka Dravograd. « 031/334-874 

7001222 

STAVBNO POHIŠTVO 
P R O D A M 

GARAŽNA vratna krila 120x205, 
nova, « 031/213-166 7001327 

NOTRANJA vrata, gladka, lužen hrast 
z odprtino 100x50. nova 30% ceneje. 
«041/386-855 700t0?3 

KURIVO 
P R O D A M 

BUKOVA drva. « 04/533-05-41, Vin-
ko 7001088 

BUKOVA polena 5 m3. 
426 

040/577-
70011&S 

BUTARE za krušno peč. « 031/475-
254 7001214 

DRVA metrska ali razžagana, bukova, 
mešana In brezova, možnost dostave. 
«040/338-719 7ooo«S6 

LESENE brikete za kurjavo, ugodno, 
04/53-31-648, 040/88-74-25 70ooojfi 

LESNE bfikete za kurjavo, ugodno,. « 
04/53-31-648. 040/88-74-25 700062« 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
P R O D A M 

DOBRO ohrar>ieno pohištvo za dnevno 
sobo. ugodno. « 041/424-768 rooices 

DVOSED, trosed. raztegljiva v težišče. 
Vredna ogleda, ugodno. « 040/333-
865 7001237 

KOPALNIŠKO opremo, komplet s pi-
pami, za simbolično ceno. « 
031/330-516 7oonM 

ORTOPEDSKA jogija 90x190 cm. « 
04/58-63-466 rooi20i 

P O D A R I M 

STAREJŠO kuhinjsko kredenco. « 
04/25-61-655 7001095 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

NOV vgradni hladilnik z zamrzovalni-
kom. «04/20-26-316 70010M 

PRALNI in sušilni stroj Gorenje. « 
041/878-494 700»&6 

ŠTEDILNIK s pečico na drva, še ne-
rabljen. Alfa. š. 90 cm, cena 150 EUR 
(35.946 sm. « 031/223-028 700.07? 

ŠTEDILNIK, kiperbusch, nerabljen.« 
04/25-36-222 700108S 

ZAMRZOVALNO omaro in hladilno vi-
trino, «041/576-666 700»208 

OSTALO 

PHILIPS ojačevalec 60 W + 2 zvočni-
ka In moško narodno nošo. srajca in 2 
tetovnika rdeč in čm. « 040/890-519 

700109« 

SRIDK) VOCAUST. n̂ >rava za veogla&-
no petje, odHčna. vebko možnosti, ohra-
njen, ugodno, « 041/589-989 fooi204 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
P R O D A M 

SMUČARSKE ČeVUE No(dka, hranjeni 
na suhem, št. 40-41, zelo udoben not če-
wll.«031/32W26 700ns2 

NOVO MIZO za biljard, 
724 

031/206-
/001194 

TURIZEM 
NA KRKU oddam opremi apartma. « 
0590/12-905,041/390422 TOOIO" 

OTROŠKA 
OPREMA 
P R O D A M 

OTROŠKI jogi, 120x60 cm. gugalnik 
oz. ležalnik za dojenčka, zraven poda-
rim stajico, « 040/652-460 7001079 

OTROŠKI, kombiniran voziček, modre 
barve z rjavimi okraski. « 051/351-
828 7001100 

K U P I M 

LEPO ohranjen otroški avtosedež od 9 
do 18 kg, « 040/373-113 /001059 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
P R O D A M 

MALE nemške ovčarje brez rodovnika, 
ugodno. « 04/510-37-70, 031/810-
5 4 9 7001128 

MLADIČKE, pasme Cavalier King 
Charles Spaniel z rodovnikom, ceplie-
ni. prijazni in igrivi čakajo na nove la^-
nike. Za podn^bnejše informacije pokli-
čite. « 041/614-246, Pavle 7oouo7 

KANARČKE, samce in samice. « 
04/232-45-39 70010S& 

P O D A R I M 

MLADE psičke, mešanke, stare 3 me-
sece. «031/479-980 wi206 

PSA mešanca, starega eno teto. cep-
ljen. « 04/51-33-055, 041/381-915 

700t104 

DVE prijazni mucki, eden je mucek, « 
04/25-03-220 70oio6e 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
P R O D A M 

FREZO CMI šir. 40 cm. nova. cena 200 EUR 
(47928 Sm. « 041/978^31 7COii77 

KULTIVATOR G. Muta. okrogli priklop, 
ze. freza. obračalnik, izkopalnik krom-
pirja. «04/58-80-124 /OOIQ«9 

NAKLADALEC Riko, tip. TV 24, kon-
strukcija Deutz 40 in krompir. « 
04/259-12-10 7wmx 

PAJEK SIP 3,5 m in frezo za zemljo za 
traktor TV. 95 cm, priktop na 4 vijake. 
« 031/771-255 70011»; 

PUHALNIK Grič. kuRivator za TV. eno-
bozdn plug, « 031 /456^37 7ooii9) 

SAMONAKLADALNO prikolco SIP 20, hi-
dravbčNdv ,̂ «041/220685 Toou&r 

SNEŽNO rolbo za motokultivator Go-
renje, okrogli priključek, « 04/574-
70-60, zvečer 7ooii3s 

STROJ za pranje krompirja, repe in 
korenja, dobro ohranjen, « 041/894-
455 /0010S8 

SUŠILNO za seno z ventilatorjem, trav-
niško brano, vile za gnoj za manjši trak-
tor, «040/629-327 70011«« 

TRAKTOR Štore 402. široka kabina, I. 
82. «041/666-270 7ooio«4 

TRAKTOR Same delfino 4x4, « 
041/705-177 7001230 

TROSI LEG 4 t. Tehnostroj, lepo ohra-
njen, «04/57-41-749 700i070 

PRIDELKI 
P R O D A M P R O D A M 

STIKALNO URO TKM 8, « 031/809-
122 7001JI3 

DOMAČI med. cvetfečn, gozski... hfcaše 1. 
Pnedduor.« 04/25^1-856 7000075 

JABOLKA zimska, sorte melrose in 
idared. « 04/25-03-133. 031/475-
157 7000906 

JEČMEN za kmio. «041/886-714 70012« 

KRMNI krompir. «041/756-781 TOOIUO 

KROMPIR dezirB. leditni. « 051/391-
828 700105? 

KROMPIR pnmeren za sajenje, pšeni-
co. oves. drva - hrast, gaber, češnja z 
dostavo, « 041/760-801 roonsa 

SILAŽNE bale tor predsetvenik šir. 
220 cm in cepilec drv na sveder. « 
041/278-562 7001099 

UGODNA ponudba jabolk različnih 
sort. Prosen. Strahinj 10. « 04/257-
11-03 7oon&8 

VEČJO količino sena. sJlažne koruze, 
krmnega ječmena in pšenice. « 
01/83-23-581.041/606-616 7OO«OM 

ZA DOLOČEN ČAS dobrte ekološko 
pridelano kravje mleko. « 04/510-18-
74 700U32 

VZREJNE ŽIVALI 
P R O D A M 

ANGLO ARABKO. staro 6 mesecev alt 
menjam za klavnega žrebeta ter brejo 
angloarabko. «041/443-331 700117» 

BURSKEGA kozla in kozo z mladičem. 
«04/595-60-50 7oon74 

Č8 mlado kra^. težka 600 kg. 12Imleka, 
U9CXlno.« 041/51&667 70o«7e 

ČB BIKCA, starega 10 dni. « 
041/753-542 r00i06t 

ČB BIKCA starega 10 dni, « 
031/871-659 7001136 

ČB BIKCA, starega 14 dni, « 
04/533-01-76 700«97 

ČB BIKCA starega 14 dni, « 
041/335-818 70012M 

ČB TELICO staro 8 mesecev. « 
041/516-692 700112» 

DVE ZAJKUt za pleme ali zakol, stan 
7 mes. In rjavega nemškega lisca, « 
040/122-007 7001150 

JAGNJETA za zakol ali nadaljnjo rejo. 
« 041/548-038 700n34 

KRAVO simentalko za meso in lelico 
simentalko brejo 8 do 9 mesecev. « 
04/59-58-336 70011«0 

KRAVO simentalko. brejo v 8. mese-
cu. « 04/51 -20-364 too\ 102 

KRAVO ctko s teletom in bika 250 kg 
ter suha metrska drva. « 031/554-
900 700»?09 

KRAVO simentalko, brejo, primerno za 
dojiljo, « 040/722-809 7001229 

KRAVO s teletom ali 8 mesecev brejo 
telico. « 041/612-263 7ooi?44 

MLADO <MX> za pleme, dve jagr^, stari 3 
iTOSece.« 04/530-77-77 /001223 

PAŠNE breje telice sim. in kravo sim.. 
drugič brejo ter ovce z jagenjčki. « 
04/58-62-484. 040/886-208 ^»»26 

PRAŠIČE 40^0 kg, jed. krompr, diva, pu-
hainik T ^ , t r o ^ min. gnoja, nakbda)-
ko, « 041 /378-937 7OWOB2 

PRAŠIČE težke 130 kg afi svinjske poklice 
- ugodno. « 041/905557 7001207 

PRAŠIČE različno težke in pripeljem 
na dom, « 041/724-144 7cx)i243 

PREPEUČJA jajčka, prepelje, zajce 
In piščance. « 040/834-563 7001071 

RJAVE jarkice v začetku nesnosli, Sta-
nonik. Log 9. Šk. Uka, « 04/51-85-
546. 041/694-285 7001000 

TELICO simentalko. brejo 9 mes. in 
betonske rešetk« za govedo. « 
04/595-82-63 /oonot 

TEUČKO simentalko. staro 14 dni, « 
04/25-36-334 7ooio«e 

TELIČKO, belgijsko plavo. staro on te-
den, «031/417-221 7001173 

TELIČKO simentalko, ležka 250 kg. 
«031/255001 700123? 

ZAJCA, samca za zakol aH rejo In ku-
pim harmoniko, uglasitev CFB, « 
04/252-16-26 7001066 

ZAJCE stare dva mes.. veU^ pasme nem-
ški 6sec. skupaj celo gnezdo 8 kom. ugod-
no. «040/97&622 70oioeo 

ZAJCE za pleme, nemški lisec, « 
040/562-959 7001219 

ŽREBiČKO. staro 6 mes.. angk) arab-
ko, «041/443-330 700i09< 

K U P I M 

BIKCA ali teličko simentalca. starega 
do 10 dni. « 041/503-623 rooiOM 

BIKCA simenlalca. starega 14 dni. « 
04/512-28-77,041/461-557 70č»u9 

BIKCA mesne pasme do 200 kg. « 
041/608-642 7oou7o 

LD 
IJtKiska ( nitc-r/9 
šurp 11A4 

4220 ŠLoO« 
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M«H.iuAt.o(]at<»lia.vl 

Univenca na Primorskem 
FAKULTETA ZA 
MANAGEMENT KOPER 
razpisuje v Škofji Loki 

1. leinik izrednega visokosoLskega 
strokovnega študijskega programa 
MANAGEMENT; kandidalom 
univerzitetni Študij, ki zanj izpolnjujejo 
vpisni pogoj, priporočamo, da se vpišejo 
v visokošolski strokovni program, ker se 
bodo pO zaključenem 2. letniku lahko 
prepisali na univerzitetni program. 
Vpis je možen tudi v 2. in 3. letnik 
- pokličite in pošljemo vam 
informativno brošuro. 

INFORMATIVNI DAN 
bo v petek. 2. marca, ob 17. uri. 
v prostorih Ljudske univerze. 
Partizanska 1, Škofja Loka 
(bivša vojašnica). 
Informacije: 04/506-13-70,506-13-03 

www.lu-skoijaloka.si 
www.fm-kp.si 

TELIČKO simentalko. staro 14 dni. « 
04/533.32-84 700.2i0 

VISOKO brejo telico ali mlado kravo si-
mentalko ali holštajn z dobrim pore-
klom, «031/476-633 7ooi?25 

Z A M E N J A M 

TEUČKO simentalko. staro dva mes. 
za bikca simentalca. « 04/25-22-
610. 041/229-159 rooioo? 

OSTALO 
P R O D A M 

FIŽOLOVKE. tate. ponte. možna do-
stava. « 04/518-80-63, 041/446-
510 7001312 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
N U D I M 

IŠČEMO dekfeza Strežbo v popoldanskem 
času, Kamaa. d.o.o., C. na Brdo 30, K . « 
031/618-760,041/369051 n»«»i 

IŠČEMO študentko za delo v strežbi. 
Leja d.o.o.. L Hrovata 4c. Kranj. « 
041/751-220 7001145 

IŠČEMO ŠTUDENTKO za delo v 
strežbi, dvakrat tedensko, od 8 do 15 
ure, PIzzeri/a Palermo. Frankovo nase-
lje 67, 4220 Škofia Loka, « 
041/535-833 «0073a3 

OSEBO za deto - pomoč v strežbi za-
poslimo takoj. Rizzerija Sraka, Mošnje 
41. Radovljica. « 031/302-221, Bo-
jan 7001061 

ZAPOSLIMO natakarja ali natakarico. 
Stare - Hribar Mateja s.p., Koroška c. 
59, Kranj, « 04/236-13-02 rooun 

ZAPOSLIMO še enega picopeka. Pi-
cerija Pod gradom. Koroška cesta 26. 
Tržič, « 031/571-781 7001239 

TRANSPORTNO podjetje zaposli av-
toelektričarja in skladiščnika viličansta 
z izkušnjami ter pomožnega delavca. 
Ažman d.o.o. Lesce. Tržaška ulica 1. 
Lesce. « 041/444-422 7oo«?oe 

ZAPOSLIM.voznika C in E kat. za vož-
nje po Evropi. AGRO MOBIL d.o.o.. 
Letališka 37, Šenčur. « 041/698-
385 700117« 

ZAPOSUMO voznka B kat. s svofm voz)-
lom za razvoz hrane na obn)oč}u Ško^ 
Loke. Mateja, d.o.o.. Franke^ nas.. Šk. 
Loka,« 041/393^5 rooitao 

ECP. d. 0.0., Peske 42,1236 Trzin, 
tel.: 01/562 05 87 
zaposli: 

SKLADIŠČNIKA 

-VIUČARISTAIRI/Ž) V Tržiču 

Pogoj: zaključena osnovna šola, 
izpit za vičaija vozniški izprt katego-
r ^ B, za fizično dek) sposobne kan-
(fidate. zaželeno je poznavanje dela z 
nevarnimi snovmi (kemata^ami). 
Nudimo: redno plačih), dolgoročno 
zaposlitev, urejeno delovno okolje. 

Medluffl, loj).Zatir8znica53c. 
4274 Žirovnica, tel.: 04/58&50-20 

Objavlja prosta delovna mesta: 

l.offsat tiskar, m/ž 

2. komercialist m/ž 

Pričakujemo: 
1.setfTK)stojno opravljanje 
tiskarskaidel; 
2. t r ^ tiskarskih storitev. Stim-
ulativno plačilo. Od kancfidata se 
pričakujejo komunSfadjske veščine, 
samoiniciativnost, dinamtčrtosl 

Redna zaposStev aS mtSnost pogod-
benega sodetovanja Pisne ponudbe 
p o š ^ do 26. februarja 2007. 

v TRGOVINI z živ« 220os£mo p r o d a j z 
nĵ mani tremi leti del. ekusenj. lasten pre-
voz. komunikativnost, urejer^ in poš-
tenost, na Sr. Dobra« pri Kropi. Dušanka 
Gogaia s.p., Dovje 108, Mojstrana. « 
041/790-785 rooi« 

ZA DELO v strežbi 2avx>slmo natakaija • na-
takarico. BENZ d.o.o.. Glavna cesta 43, 
Naklo, «051/312-440 rooo«7e 

ZAPOSLIM kuharja za nedoločen čas. 
Gostilna Pr' Birt. Golob Marija s.p,. 
Praprotno 17, Selca. « 04/514-12-
56.041/32e^19 7001007 

ZAPOSUMO pkx>peka v redno dek}vno 
fazmerje, Pteer^ Sî ester, Cesta talcev 41, 
Kranj.« 040/307-404 roooo» 

TAKOJ zaposlimo štiri zastopnike, po-
leg osnovne plače možnost še dodat-
ne letne stimulacije 5.600 EUR 
(1.341.984 s m . Posredništvo Zdene 
Brovč s.p., VIrmaše 170, škofja Loka. 
«040/304-270 ;oood7fl 

V REDNO delovno razmene spcejmentra 
prodaje^ za delo na terenu. Pogoj la-

sten prewz in zaželene izkušnje. N& M. 
NinaPečrtk. kd. Podbrezje 128, NakJo.« 
04/53-29^9,041/80&037 

700tn6 

ZA NEDOLOČEN ČAS zaposlimo za-
stopnike in vodje skupin za terensko 
prodajo novih artiklov za varovanje 
zdravja, najboljši pogrni in uvajanje v 
delo. Sinkopa. d.o.o,. Žirovnica 87. « 
041/793-367. 040/666-345 

7000689 

POTREBUJEMO pomoč pri oddajanju 
turističnih sob v poletni sezoni. Pred-
nost imajo mlajše upokojenke, po-
membneje pa so poštenost, vestnost 
in prijaznost. Ponudbe na Vila Gorerv 
ka, Želeškac. 9. 4260 Bled 

7001187 

IŠČEMO osebo za popravilo lasul] In 
dodaianje las. R Potencial d.o.o., Ko-
m^nskega 1. Kranj. vvww,lasni.sfsle-
mi.com. « 031/302-367, 031/444-
868 

Po(t«Oe»(>rDav<odn|o«ivî *nnno TrJMkacMUi 1?4. mi LMitana.Si»i«n)a M' 01̂200 49 30.9S7 3} «6. 01/42 » M3. ?S 71 464 awwmdm.M. »-mail mJm^m^H 
Iščemo prevoznika za zbime prevoze na relaciji 

Ljubljana-Gorenjska ix ali 2x na teden. 
Nosilnost kamiona do 5 ton. nakladalna dolžina min. 6,2 m. 

Informacije: Urban Zupančič, tel.: 386 {o)i 200 49 41, 
fax: 386 o{i) 423 26 93, e-pošta: urban.zupancic@mdm.si 

mailto:info@g-glas.si
http://www.lu-skoijaloka.si
http://www.fm-kp.si
mailto:urban.zupancic@mdm.si
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NASTAVUALCA 0(txlii na strehi za predo-
lave plasbke zaposimo. izob. 34etna sbiDjna 
ali stnDjni tehniK. dve leti dei. izkuseru na pre-
delavi plastike in menjavi orodij. Košan. d.0.0., l-losta7.Ško^Loka TOOIKM 

POGODBENO zaposlimo frizerko za 
obdelavo lasnih sistemov. Minimalno 3 
leta izkušenj s striženjem moških in 
iensk. Fi Potencial d.0.0.. Komenske-
ga 1. Kranj. wvvw.tasnt-S(Stemi.com. 9 
031/444^68.031/302-367 roonn 

ZAPOSLIM delavca za predelava lesa 
na iagi in izdelavi paJet. OD po dogo-
voru. Ogrinc Milan s,p. SP Brnik 62. 
Cerklie. 9 041/654-880 roooiio 

ZAPOSLIM kovinarja z znanjem pro-
gramiranja CNC stružnic. Pisne proš-
nje: Ropret d.o.o.. Hotemaže 47a, 
4205 Preddvor rootJ6» 

ZAPOSUMO staš6čaoa. zažeter« delovne 
ekušnie. Kra^ mignon d.o.o.. Gasilska c. 
39. Šenčur. « 04/281-77-77 «x07w 

ZAPOSLIMO avtomehan»ka. pisne 
prošnje na naslov; AG GANTAR d.o.o., 
Ul. Bratov Praprotnik 10. Naklo 7000«» 

ZAPOSUMO sefVtsGfja visokottačr»̂  apa-
f3k}v Karcher s pokJicno oz. siedrijo tehnid-
no izobrazbo. Gitas d.o.o., Zg. Bitnje 1. 
4209 Žabnica. 0 4 / 2 3 1 r o o i W 2 

ZAPOSUMO takoj vestnega in z^iesl^ 
ga delavca s poklicno db srednjo šok), za 
dkocn̂ ensko de(o delo v proQ\odnji, z rnoz-
nostjo hrtrega napnxk)vanja. MEMO AS 
d.o.o., P£ Kidričeva 43 b. Šk. Loka. « 
04/51-1^400 TOOiOM 

ZAPOSLIMO šivajo ali delavko, ki ima 
veselie do šivanja za polni delovni čas. 
Navtika tekstil, d.o.o.. Zabreznica 12a. 
Žirovnica. 9 041/411-507 7ooiti7 

I Š Č E M 

PREVAJANJE in inštrukcije iz angle-
škega jezika ter matematike za 08 in 
SS šole. S- 031/323-235 /OOMM 

IŠČEM DELO kot varuška na mojem 
domu. 9 0590/23-846 ;ooiua 

IŠČEM DELO voznika C kat eli CTE 
kat.. 9 041/622-138 /ooioir 

DUO ROLO išče delo na obletnicah, 
porokah z zabavno in narodno glasbo, 
9 041/224-907 ?00M4e 

IŠČEM DELO igranje na raznih zaba-
vah z narodno glasbo. 9 04/252-71-
39,031/582-457 7ooiow 

IŠČEM DELO pomoč, nega in družba 
starejšim. 9 040/333-865 700)238 

ONE MAN BAND ai duo, išče zaposlitev, 
granie na obletnicah, ohcetti in ostalh za-
bavah. 9 031/59&-163 Toooesb 

POSLOVNI STIKI 

STORITVE 

KREDITI 
Do 7 let, na osebni dohodek ali 

pokojnino, do 50 % obremenitve. 
Krediti na osnovi vozila, ter leasingi 

za vozila stara do 10 leL 
MOŽNOST ODPLAČILA 

NA POLOŽNICE, PRIDEMO 
TUDI NA DOM! 

NUMERO UNO Robert Kukovec 
Mlinska uL 22, Maribor 
Teb 02/252-4i-26, 

mob: 041/750560,041/331-991 

Ali potrebujete? 
•kovinske nadstreške 

•stopnice 
•balkonske ograje 

•drsna vrata 
• reklamne panoje 

•kovinske cevne palete 
• izdelke po naročilu 

Ključavničarska dela 
- kvalitetne storitve 

Pokličite nos in nam 
zaupape Vaše skrbi. 

v vzdrževanje 

Prodaja: 
Tel.: 04 237 55 70.04 237 55 08 

Fax: + 386 4 237 55 64 
prodaja(§)iskra-vzd.si 

NUDIM 

ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč, 
ciovoz. poli, parkirišč, poiag. robnikov, 
pralnih plošč. izd. betonskih in kamni-
tih škarp. Adrovic &Co. d.n.o., Jelov-
škova 10. Kamnik. 9 01/839-46-14. 
041/680-751 70otij« 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter 
S.P.. Senično 7. Knže. tel.: 59-55-170. 
041/733-709; žaluzije. rotoji. rolete, la-
melne zavese, plise zavese, komamiki. 
nwkize. vvww.astenks.net rooo«3e 

BELJENJE in glaienje notranjih povr-
šin. t>arvan)e napušcev in fasad, deko-
rativni ometi in opleski. antiglivični pre-
mazi. Pavec Ivo s.p.. Podbrezje 179, 
Nakto. 9 031 /39-29-09 7MMO 

BYTRYQI BENE IN OSTALI d.n.o. 
Slruževo 7. Kranj, izvaja vsa gradbena 
dela. notranje omete, fasade, adapta-
cije, urejanje in tlakovanje dvorišč, z 
vašim ali našim materialom, škarpe s 
kamenjem in betonom. 9 041/661-
838 ?oooM« 

BYTYQ1 SKALA d.n.o. Stnjževo 3a. 
Kranj, izvajamo dela od temeljev do 
strehe, notranje omete, fasade, adap-
tacije. kamnite škarpe. urejanje in tla-
kovanje dvorišč, z našim ali vašim ma-
terialom. 9 041/222-741 

60n2l0 

BYTYQI, OČE IN SIN. d.n.o.. Struže-
vo 3a. Kranj vam nudi vsa gradbena 
dela. notranji ometi, fasade, adaptaci-
je. novogradnje, hitro in poceni.. 9 
041/593-492 7»owe 

GRADBENIK REXHO d.n.o. Adergas 
13. Cerklje, izvaja od temeljev do stre-
he. notranji ometi, vse vrste fasad, 
kamnite škarpe. adaptacije, urejanje in 
tlakovanje dvorišč. 9 041/589-996 

700004̂  

IZDELAVA PODSTREŠNIH STANO-
VANJ po sistemu Knauf. montaža 
strešnih oken Velux in polaganje lami-
natov. izd. brunaric in nadstreškov. 
Mesec Damjan s.p.. Jazbine 3. Polja-
ne. 9 041/765-842 

70000» 

NUDIM vsa gradbena dela. notranji 
ometi, vse vrste fasad, adaptacije. r>o-
vogradnje. tlakovanje dvorišč, kvalitet-
no. hitro in poceni. Gradbeno podjetje 
Kranj d.o.o., Zupanova 6, Šenčur, 9 
051/354-039 7000997 

PRENAVUAMO HIŠE in Stanovanja v 
Kranju In okolici - rezervirajte svoj ter-
min. Megamatri*. d.o.o.. Staretova ul. 
39, Kranj, «041/570-957 

70005M 

RTV SERVIS Šinko Marko s.p.. C. na 
Klanec 53, Kranj. pop. TV, video. ma-
lih gos. aparatov, 9 04/233-11-99 

70007&7 

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnila do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup. 10 let garancije. SE & MA. 
d.o.o.. Eksierjeva 6. Kamnik 01/83-
15-057.041/694-229 roooMo 

I Š Č E M 

IZVAJALCA za predelavo kletnega 
prostora v kopalnico, menjava oken. 
obloga sten. 9 04/233-16-22 

IZOBRAŽEVANJE 
NUDIM 

PLESNI TEČAJI - UGODNE CENE. 
standardni, latino in svving plesi za vse 
generacije. Vabljeni v Studio Tango. 
Britol 316, Kranj. « 041/820-486. 
vAVw.sludiotango.com Tooorir 

ZASEBNI STIKI 
ŽENITNA POSREDOVALNICA ZA-
UPANJE posreduje za poštene zveze, 
za vse starosti po vsej SLO. Mnogo se 
jih je že spoznalo, naj se Vas še več!. 
031/505-495 roooear 

RAZNO 
P R O P A M 

JEKLENKI za gospodinjstvo 10 in 5 kg 
ter usnjen kovček 70x50 cm. 9 
04/25-11-978 700»J3S 

KLEKUANE čipke, različni motivt. 9 
030/913-080 7ooi?«s 

KVALITETNA omela za pometanje 
krušnih peči - negorljive, žnidar. 9 
01/83-23-107 700I067 

LEPO OHRANJENO, izolirano pasjo 
uto 115x65 cm. 9 040/647-564 

70011?7 

LESTVE vseh vrst in dolžin dobite. Zbi-
l|e 22. 9 01/36-11<>78 7001205 

OVCE. jagenjčke, nov mešalnik za te-
sto, videorekorder Philips. 9 
051/213-206 ;ooii»9 

PASJO uto. novo vel. 1,5x1 m. 9 
031/262-627 ;oon3t 

UGODNO prodam dve ptičji kletki. 9 
04/20-46-561. 04/20-42-284 

700tt9« 

KUPIM 

KOVINSKO cisterno za kurilno olje 
1000 I, «041/686-713 

7001066 

OSMRTNICA 

V 96. letu nas je zapustila naša draga mama. babica in prababica 

MARIJA PERIŠIČ 
Stavarjeva mama 

Od nje se bomo poslovili v soboto. 17. februarja 2007, na pokopališču v Goričah. 
Žara bo na dan pogreba od 9. ure naprej v mrliški vežici v Goričah. 

Žalujoči: sin Drago in hčerki Marica in Ivanka z družinami ter ostalo sorodstvo 
Golnik, Kranj, Beograd 

SPOROČILO O SMRTI 

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec iz Finančno • računovodske službe 

SILVESTER V I D I C 
rojen 1922 

Od njega smo se poslovili v sredo, 14. februarja 2007. ob 13. uri na pokopališču v Preddvoru. 
Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

KOLEKTIV SAVA 

ZAHVALA 

Ob slovesu našega dragega moža, očija in dedija 

TONETA ŠTRUKLJA 
se zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili njegovemu spominu in ste v teh težkih trenutkih 

sočustvovali z nami. 

Žalujoči: žena Marija, hčerki Kristina in Bogomila z možema ter vnukinje 
Nina, Eva, Anja, Maruša 

SPOROČILO O SMRTI 

Sporočamo žalostno vest, da je umrla naša upokojenka 

NADA MALEJ 
Janeza Šmida 23, Jesenice 

Ohranili jo bomo v trajnem spominu. 

Sodelavci Gorenjskih lekarn 

SPOROČILO O SMRTI 

Sporočamo žalostno vest, da je umrla naSa upokojenka 

M I L K A M E H L E 
C. bratov Stražišar 5, Jesenice 

Ohranili jo bomo v trajnem spominu. 

Sodelavci Gorenjskih lekarn 

ZAHVALA 

Tiho se je poslovil naš dragi mož, oče, stari oče, brat in stric 

FRANC KRI STAN C 
p. d. Sivnov France iz Šenčiuja 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste sočustvovali 2 nami. nam izrekli sožalje, 
darovali cvetje in sveče ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI 

ZAHVALA 
V 77. letu starosti nas je zapustila draga mama, babica, prababica, 
tašča, sestra, teta 

NEŽA MALI 
roj. Golmajer, 1930 • 2007 

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, pri-
jateljem in znancem. Se posebna zahvala pa gre dr. Kališnikovi, bolnišnici 
Golnik, negovalnemu osebju Doma Petra Uzarja Tržič. Hvala Anid Valjavec 
za lepe poslovilne besede, gospodu Alfonzu Grojzdku, pevcem, trobentaču, 
sodelavcem Peka. Pošti Naklo. Križe, Konjeniškemu klubu Naklo, lovcem iz 
Dupelj za izrečeno sožalje, darovanje sveč in denarne pomod. Hvala vsem, da 
ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. 
Vsem imenovanim in neimenovanim iskrena hvala! 

VSI NJENI 
Križe, Tržič, Lom, Žiganja vas 

SPOROČILO O SMRTI 

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec iz Službe za projektivo 

JOŽE NOVAK 

Od njega smo se poslovili v torek, 13. februarja 2007. ob 14.30 na pokopališču v Kranju. 
Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

KOLEKTIV ELEKTRA GORENJSKE 

mailto:info@g-glas.si
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Ostala je praznina, V SPOMIN 
v srcih MO^h bolečina 
in tiha solza večnega spomina... 
Vendar če inu^ nekog:i rad, 
nikoli ne umre, 
le zdo, zdo dalečje. 

-

V ponedeljek, 12. rebruarja 2007. je mmilo leto dni, odkar nam 
je kruta usoda vzela moža, očeta, sina in brata 

ROMANA DOLENCA 
iz Šulne 

Hvala vsem, ki se ga spominjate z mislijo, molitvijo, svečko. 

VSI NJEGOVI VSI NJEGOVI 

ZAHVALA 

V 77. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, ata. stari ata, 
tast, svak, stric in bratranec 

LOJZE M U R N 
iz TenetiŠ 64 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in kolektivu JGZ Brdo za izrečena sožalja, cvetje in 
sveče. Zahvala gre dr. Zoji Pavlin, sestri Cvetki, osebju KC ab-
dominalne kirurgije in bolnišnice Golnik. Hvala g. župniku 
Branku Balažicu za lep pogrebni obred, pevcem in pogrebni službi 
Navček. Vsem skupaj in vsakemu posebej ISKRENA HVALA! 

Žalujoči vsi njegovi 
Tenetiše, ii. februarja 2007 

Ko je sr&MJ bokčim prevdika, 
se solza posuSi, 
le snce še nemo 
oj\ ige si. mai>ta ti! 

ZAHVALA 

V 77. letu starosti nas je zapustila naSa ljuba mami. babica, 
prababica in tašča 

FRANČIŠKA DOBOVŠEK 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in pri-
jateljem za izrečena sožalja, cvetje, sveče in svete maše. Iskrena 
hvala dr. Beleharju in patronažni sestri Požarjevi. Posebno 
zahvalo izrekamo g. župniku Pavletu Juhantu za lepo pogrebno 
mašo in pogrebni obred, pogrebniku Jeriču ter cerkvenim 
pevcem iz Šenturške Gore. Vsem, ki ste na kakršen koli način 
počastili mamin spomin, še enkrat iskrena hvala. 

VSI NJENI 
Sidraž, 7. februarja 2007 

ZAHVALA 

Svojo življenjsko pot je sklenil 

IGNAC KOLEŽNIK 
mesar v pokoju 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga spremili na zadnji poti. Posebna zahvala g. župniku, 
pevcem iz Predoselj, nosačem in sosedom za darovane sv. maše. Hvala vsemu osebju 

Dializnega centra v Naklem. 

VSI NJEGOVI 

Tvoj dom in vri, V SPOMIN 
tvoj ro/stni kraj, valovi moija 
ob sončnem zahodu 
in vsi, ki smo ostali 
brez tebe, te neskončno 

pogrešamo in cenimo. ^ sredo, 14. februarja 2007. je minilo šesto žalostno leto, odkar 
fcflrsi nam dala. umrla naša draga žena in mama 

CVETKA Ž N I D A R 
roj. Kobe 

Zahvaljujemo se vsem, ki se je spominjate, obiskujete njen 
grob in sočustvujete z nami. 

Mož Maks, hči Narcisa in sin Boris 
Utik. 14. februarja 2007 
Mož Maks, hči Narcisa in sin Boris 
Utik. 14. februarja 2007 

ZAHVALA 

Ko življenje tone v noč. 
še žarek upanja si išče pot. 
Ostala pa sta bolečina 
in tiha solza večnega spomina. 

Ob boleči izgubi naSega dragega 

V I N K A HAFNERJA 
iz Dorfarij 12 

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelav-
cem Ode>e Škofja Loka in znancem, ki ste ga v tako velikem števi-
lu pospremili na njegovo zadnjo pot Hvala vsem za usmo in pis-
no izraženo sožalje ter darovano cvetje, sveče, svete maše in preje-
te darove. Iskrena hvala g. Pavlu Lesjaku za ganljive poslovilne 
besede in g. župniku za lepo opravljeno pogrebno sveto mašo. Za-
hvaljujemo se tudi vsemu zdravniškemu osebju. Posebna zahvala 
podjetju Navček za vse opravljene storitve ter PGD Zabnica, ki ste 
dragega pokojnika pospremili častno k večnemu počitku. 

Žalujoči: žena Ema, hčerka Nina z družino, sin Rok, mama 
Marinka, sestra Marjeta z družino in ostalo sorodstvo 

Ko postane življetye 
samo Se trpljenje 
Ostcda je praznina, 
vsrtih naših bolečina 
in tiha solza večnega spomina 

ZAHVALA 

V 82. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče. ded, praded, 
tast in stric 

A L E Š ROZMAN 
iz Prebačevega pri Kranju 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem, vaščanom in znancem za izrečena sožalja. podarjeno cvet-
je. sveče, za darove svete maše in vsem, ki ste se poklonili nje-
govemu spominu ter ga v tako velikem številu pospremili na 
njegovi zadnji poti. Hvala g. župniku Cirilu Isteniču za oprav-
ljen pogreb s tako lepo izrečenimi besedami, hvala PGD 
PrebaČevo-Hrastje za pomoč pri pogrebu, g. Milanu Grašiču za 
poslovilni govor, pevcem Zupan, pritrkovalcem, trobentaču in 
pogrebni službi Navček, Hvala tudi zdravnici dr. Mariji Jenko-
Burgar za njeno pomoč v času njegove bolezni. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala! 

Žalujoči vsi njegovi 

Iščem te v travah, 
iščem te v mojjih; 
najdem te v zvezdah, 
ki sijcjo nafne. 

(Mila Kačič) 

ZAHVALA 

Mnogo prezgodaj je odšla od nas naša draga žena. mama, stara 
mama, sestra, svakinja, teta in prijateljica 

MARIJA PRESTOR 
5. 8. »943 • 20 . 1 . 2007 

Ob boled izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, sodelavcem in znancem, ki ste jo v času bolezni obiskali, ji 
namenili spodbudno besedo in jo v tako velikem številu pospremili k 
večnemu po6tku. Hvala vam za besede tolažbe, izražena sožalja. 
darovano cvetje in sveče ter vso drugo pomoč. Se posebna zahvala pa 
Mirandi in Branku, Mojd ter Aniti Klančar, dr. med Hvala tudi ostale-
mu osebju Zdravstvenega doma Idrija. Hvala gospodu dekanu Ivanu 
Blažiču za lep cerkveni obred. Stanki za glasbeno spremljavo ter gospo-
du Miranu Brusu s sodehvd za pripravo pogreba. 
Za vedno bo ostala v naših srcih. 

Žalujoči: mož Pavel, sinovi Cveto, Peter z družino. Boštjan s 
Heleno, hči Urška s Simonom; bratje Tone, Bojan, Milan. Jože 
in sestra Anica z družinami ter vsi, ki so jo imeli radi 
Idrija, 24. januarja 2007 

ZAHVALA 
Za^i, numia tnoja, zaspi! 
Zapri se v tihe ^oboke sanje, 
ki si jih sanjala vse dni. 
Tu se dobrota f^ačuje z dobroto. 
Tu se ne more zgpditi zlo. 
Vzemi me kdaj za trenutek iwyc, 
ko mi bo na zemlji hudo. 

Ob izgubi naše drage mame 

IVANE KOZJEK 
iz Zgornje Besnice 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem za izraze 
sožalja, darovane sveče, cvetje in svete maše. Hvala gospodom župnikom Lojzetu Grebencu, 
Vinku Malovrhu, Romanu Poljaku. Jožetu in Francu Vidicu za lepo pogrebno mašo in lep 
pogrebni obred ter mešanemu pevskemu zboru Sv. Tilen in bratom Zupan za lepo petje. 

Hvala ministrantom, nosačem za spremstvo, mežnarjevim in pogrebni službi Navček. 
Hvala dr. Tratnikovi, dr. Moharju in patronažni sestri ge. Martini Stilec za pomoč v času 

mamine bolezni. Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala! 

VSI NJENI 
Zg. Besnica, 8. februarja 2007 
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A N K E T A 

Vstopnina bo 
odgnala turiste 
V I L M A S T A N O V N T K 

Zadnje dni je bila vroča 
tema pogovorov vstopnina 
v cerkev na Blejskem otoku. 
Zato smo za mnenje o tem 
tokrat povprašali na Bledu. 

Foto: Corazd Kavčič 

Klemen Kaimel iz Koritnega: 

"Že tako je na Bledu precej 
drago, draga je že vožnja s 
pletno do otoka in zato 
vstopnine v cerkev ne pod-
piram. Mislim, da bo zato 
Bled turiste izgubljal, kar pa 
ni dobro." 

Roman Iskra z Jesenic: 

"Čeprav vem, da se v tujini 
ponekod plačuje vstopnina 
v cerkve, pa se mi ne zdi 
prav, da bi jo plačevali tudi 
za cerkev na otoku. Želimo 
si turistov, ti pa gledajo na 
vsak evro." 

Blaženka Zemljič z Bleda: 

"Ko pridejo prijatelji na 
Bled, jih radi peljemo na 
otok, vsak kaj popije, kupi 
spominek. Če pa bo treba 
plačevati vstopnino, pa bo 
obiska otoka gotovo manj." 

Jelka Lunar z Corij: 

"Sem domačinka in ne pom-
nim, da bi kdaj za obisk cer-
kve na otoku pobirali vstop-
nino. Tudi v druge cerkve 
gremo zastonj in mislim, da 
bi cerkev denar za obnovo 
lahko dobila drugje." 

Alja Ošir iz Zasipa: 

"Blejski otok in cerkev sta 
slovenska znamenitost in 
zato se mi ne zdi "fer", da bi 
za ogled morali plačevati. 
Mislim, da bi denar za ob-
novo lahko zbrali drugače." 

Zgodba o mentrgi in kruhu 
Pavletova Micka iz Globokega, 78 - letna Mari ja Klinar, še vsak teden v mentrgi z a m e s i celo peko kruha. 

C V E T O Z A P L O T N I K 

Radovljica • Pri pripravi testa, 
oblikovanju hlebcev in peki 
jo je pred časom s fotograf-
skim aparatom spremljal 
Bojan Radin, etnologinja in 
novinarka Nataša Jager Ra-
din pa je fotografijam dodala 
zgodbo o mentrgi in dišečih 
hlebcih. Tako je nastala raz-
stava z naslovom Mentrga -
kruhova zibel, ki so jo v sre-
do odprli v prostorih Ljudske 
univerze Radovljica in bo na 
ogled do 16. marca. Kot je v 
pozdravnem nagovoru dejal 
Slavko Mežek, programski 
vodja Ustanove Poti kulture 
dediščine Slovenije, je raz-
stava nastala pred dvema le-
toma v okviru Tedna vseživ-
Ijenjskega učenja na radovlji-
ški ljudski univerzi. Doslej 
so jo pod okriljem Ustanove 
"postavili" na ogled v Galeri-
ji Čevdr v Kropi in v nekate-
rih osnovnih šolah, želijo pa 
si, da bi nadaljevala svojo pot 
po Gorenjski in Sloveniji. 
Poleg lepih misli o kruhu je 
bilo ob odprtju razstave sliša-

Marija Klinar - Pavletova Micka iz Globokega s hlebci domačega kruha 

ti tudi to, da je ob številnih 
vrstah kruha na trgovskih 
policah "zbledel" odnos do 
kruha, da danes marsikatera 
ženska, ko vstopa v zakonski 
stan, ne zna speči kruha, in 
da številni mladi ne vedo, da 
je mentrga kruhova zibel, 
posebej izdelana miza, ki 

ima pod ploščo še korito za 
pripravo krušnega testa. 78-
letaa Pavletova Micka se je 
kruh naučila peči od svoje 
mame, p>eče ga že vrsto de-
setletij, vsakič zgodaj zjutraj, 
od pol štirih do pol devetih. 
Naenkrat zamesi testo iz 
šestnajst kilogramov moke. 

iz njih speče dvanajst hlebov 
pretežno belega kruha za do-
mače, sorodnike, znance ... 
"Če bom zdrava in pri mo-
čeh, ga bom še pekla," pravi 
in poudarja: "Rada imam do-
mač kruh. Vse življenje ga že 
jem in se ga še nisem preob-
jedla." 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 
Danes bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod kratkotrajna 
megla. Popoldne bo nekaj oblačnosti. V soboto se bo od 
vzhoda še bolj pooblačilo. Občasno lahko naletava sneg. V 
nedeljo popoldne pa se bo jasnilo. 

Agencija RS la okolje , Urad 2a Meteotlogijo 

PETEK : SOBOTA NEDELJA 
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Dražba deležev Jelovice 
preklicana 

Š T E F A N Ž A R G I 

Ljubljana - Iz Kapitalske 
družbe (KAD) in Slovenske 
odškodninske družbe (SOD) 
SO preklicali za sredo napo-
vedano dražbo svojega četr-
tinskega deleža v škofjeloški 
družbi Lesna industrija Jelo-
vica, kar so utemeljili z obja-
vo prevzemne ponudbe Bo-
jana Starmana in dodatno 
ponudbo, ki so jo prejeli iz 
tujine. Dražbe v.prihodnje 
Tie izključujejo, bodo pa si 
vzeli čas za proučitev mož-
nosti, ki jih pomenijo ome-
njene novosti. Država nika-

kor ne namerava ostati naj-
pomembnejša lastnica, za-
gotavljajo na SOD-u, želi pa 
iztržiti najvišjo mogočo 
ceno. Po neuradnih infor-
macijah naj bi Bojan Star-
man ponudil za delnico Jelo-
vice 2,75 evra, kar je po neka-
terih ocenah precej skromna 
ponudba (čeprav višja od tre-
nutne tržne). Poleg doseda-
njih petih ponudnikov pa je 
presenetljiva še šesta ponud-
ba, ki naj bi prišla iz tujine. 
Neuradno naj bi bilo to irsko 
podjetje Ecolodge, ki je po-
slovni partoer Jelovice za 
prodajo stanovanjskih hiš. 

ČESTITAMO MLADOPOROČENCEM 
Kranj, io. februarja - Gregor Sajevic in Mateja Aleš, Mače 2; 
Alfred Mrgole in Neža Butalič, Kranj, Jezerska c. 74 B 
Gorenjski glas vsem mladoporočencem prisrčno čestita in 
jim s čestitko, prejeto na matičnem uradu, podarja polletno 
naročnino časopisa. 

Loka TV d.o.o. 
Lokalni TV programi 
Kapucinski trg 8, Škofja Loka 
Tel.: 04/512 99 66 
E-pošta: dtv@lokatv.si 

D I Ž E L H A T E L B V 

Oddajnik Lubnik SI. kanal ^ j 

Odd^nikTrdinovvrh ' J 

KS Ško^a Loka in Žili 22. kanal ' ;| 

KS Železniki 24. kanal ' I 

KS Ljubljana, Ti-bovlje in Novo mesto 66. kanal .| 

Lastovka TV, T-2 
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RADIO KRANJ d.o.o. 
Stritarjeva ul. 6. KRANJ 
IEL6FON: 
(04) 2S12-220 KsawM 
<04) 2812-221 nuuju 
(04) 2022-222 ntooKAu 
(OS1) 303-505 
FA* 
( M ) 2812-225 niMn̂ M 
(CM) 2812-229 T»rn« 
E-pOlto 
radlokranJ4^a<llo-krainJ.si 
sototoo STron: 
www.radio-kranj.si 
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PETEK 16.2.2007 

GLASBA 
Iz Rdeče Ostrige sporočajo 

v tem in prihodnjem tednu so vam v škofjeloški Rdeči 
Ostrigi pripravili potopisno predavanje Oem Sešn, da-
nes se bo na O.B.C. TRANCE večeru predstavil DJ Men-
talab iz Grčije, jutri pa bo veliko pustno rajanje. V pri-
hodnjem tednu, v petek, pripravljajo dijaški žur, 24. fe-
bruarja pa se obeta Voungunz 4. Predstavili bodo Esca-
pe in Obduction, kot gostje pa bodo nastopili kranjski 
metalci God Scard. A. B. 

Eagles of Death Metal v Ljubljani 

Naslednji torek, 20. februarja, bo v Ljubljani koncert zna-
ne skupina Eagles Of Death Metal. Ob 21. uri bodo pre-
tresli Cvetličarno Mediapark. A. B. 

Francoz v Ambasadi 

v Ambasado Cavioli konec februarja prvič prihaja sloviti 
francoski didžejevski zvezdnik in producent David Cuetta. 
Veteran francoskega housa, ki je med prvimi v Franciji 
predstavil house zvok, Ibizi prvič predstavil band Daft 
Punk. V nasprotju z mnogimi drugimi, je David na klub-
sko sceno prišel kot organizator zabav. 
Sedaj je David Guetta med najbolj iskanimi Evropskimi 
glasbeniki in znan po najbolj ekskluzivnih zabavah. A. B. 

UJEMITE 

Radio Sora za nedoločen delovni čas, s poskusno delovno 

dobo, zaposli novinarja/novinarko. 

Pogoj je univerzitetna izobrazba ustrezne družboslovne smeri, 
poznavanje dela 2 računalnikom in znanje enega tujega jezika. 

Pisne prijave s kratkim življenjepisom pošljite po pošti na naslov; 
Radio Sora, Kapucinski trg 4, 4 220 Škofja Loka 

do 28. februarja 2007. 

illMI' 
Elektromotorji In gospodinjski aparati, d. d. 

Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija 
littp://www.domel.coin 

info@domel.com 

Smo uspešno, mednarodno uveljavljeno stovensko podjetje in svetov-
no priznan proizvajalec elektromotorjev. Uspeh na evropskih trgih 
nam narekuje tudi vedno nove potrebe po strokovnjakih. 

K sodelovanju vabimo strokovnjake (m/ž) 

za delo na področju financ in controlinga 

Področje dela zajema: 
• obvladovanje finančnih tveganj, 
• zavarovanje premoženja podjetja, 
• finančne analize, 
• finančne naložbe, 

• koordiniranje subvencioniranih projektov. 

Zahteve: 
• univerzitetni diplomirani ekonomist, 
• aktivno znanje angleškega Jezika, 
• pogajalske spretnosti, 
• uporabniška računalniška znanja v okolju Windows. 
Kandidati/tke morajo ob prijavi predložiti: 
• potrdilo o pridobljeni Izobrazbi, 
• življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj. 

Pričakujemo, da se boste našemu vabilu odzvali kandklati, ki vam ni 
tuja kreativnost, samostojnost, komunikativnost, vztrajnost, smisel za 
timsko delo in pozitivna naravnanost pri reševanju problemov. 

Kaj lahko pričakujete vi? Dinamično delovno okolje, možnost 
napredovanja, zaposlitev za nedoločen čas. 

Prijavljeni kandidati/tke bodo o izbiri obveščeni pisno v zako-
nitem roku. 

Vašo pisno prijavo z žhrijenjepisom pričakujemo v 8 dneh na 
naslov: 
DOMEL, Elektromotorji In gospodinjski aparati, d. d.. 
Otoki 21, 4228 Železniki 
ga. Meta Habjan, tel.: 04/51 17 140, fax: 04/51 17 122 
E-pošta: meta.habJan@domel.com 

KO HARMONIKA JOČE 
Odsev spomina, ki iz inštrumenta stoječega harmonikarja izvablja prijetne melodije. 

j i 'Polona M. Baldasin 

Na februarski ve-
čer je v sklopu 
ciklov glasbenih 
večerov Grajski 
vitraž v kapelici 

Škofjeloškega gradu nastopil 
harmonikar Jure Tori, bolj 
znan kot član skupine Orlek. 
Skupaj s kontrabasistom 
Evvaldom Oberleitnerjem iz 
Gradca je predstavil njun 
skupni album Reflection of 
Memory/Odsev spomina, ki 
je izšel konec prejšnjega leta. 
Jure pravi, da ima raje tika-
nje kot vikanje. 

Kako to, da si se odločil tudi 
za samostojno glasbeno pot 
in kako je prišlo do sodelo-
vanja z Evvaldom? 

"Od nekdaj sem nemiren, 
zato so me vedno zanimale 
nove stvari. Pri Orlekih sem 
že od samih začetkov, ko 
smo se še kot otroci vsi v vasi 
vpisali v glasbeno šolo in na 
Orleku na družinskih pikni-
kih z očetom in bratom igra-
li bolj za zabavo, kot zares. Iz 
tega je nastala odlična skupi-
na, ki bo vedno del mene, 
vendar pa sem začutil, da po-
trebujem še kaj drugačnega. 
Po spletu naključij me je 
med snemanjem albuma z 
Orleki k sodelovanju povabi-
la pevka Bogdana Herman, 
kasneje so me povabUi na 
nastop v Avstrijo in tako se je 

V polni grajski kapeli je, sicer zadržani, harmonikar Jure Tori 
z igranjem na harmoniko ob spremljavi kontrabasa povedal 
vse, kar čuti. / FOU POLOM MIIICK SALDASM 

začelo sodelovanje z Eval-
dom, s katerim sva se zelo 
dobro ujela, sad tega pa je 
skupen album." 

Med igranjem balad se zdi, 
kot da znaš iz harmonike 
izvabiti jok in žalost, pri ig-
ranju tanga strast in vese-
lje. Je to harmonika poseb-
ne vrste? 

"Res je. To je Zupanova, 
slovenska harmonika. Kupil 

sem jo pred tremi leti, ko me 
je ta tipičen zvok očaral na 
nekem koncertu na Primor-
skem. Takoj sem vedel, da 
potrebujem takšno harmo-
niko, da bom z njo lahko iz-
razil vse, kar čutim. Tista, ki 
jo uporabljam pri Orlekih, je 
manjša in je namenjena 
tako imenovanemu alpske-
mu rocku, zato se z njo tež-
ko igra potiho in iz nje težje 
izvabi nežnejše tone." 

Za razliko od večine har-
monikarjev harmoniko ig-
raš stoje. Kako to? 

"Po naravi nisem visoke 
rasti, zato mi sedeč položaj 
že fizično ne bi ustrezal, tako 
pa lahko harmoniko res ču-
tim ter lažje uskladim diha-
nje in igranje. Takšen način 
igranja zahteva tudi dobro 
telesno pripravljenost, zato 
vsak dan telovadim in pazim 
na zdravo prehrano. Kadar 
zaradi pomanjkanja časa pri-
dem na koncert nepriprav-
ljen, se to pozna tudii pri ig-
ranju, ki je posledično napor-
nejše." 

Tvoje skladbe gredo rade v 
uho, pa so vseeno drugač-
ne. Si kdaj razmišljal, da bi 
za njih napisal tudi tekst? 

"Glasba, ki sem jo napisal 
za album Odsev spomina je 
nastajala v meni nekaj let in 
je odsev mojega dojemanja 
ljudi, okolice in občutij iz 
različnih obdobij, zato je pre-
cej raznolika. Vedno sem 
imel rad lepe, prijetne melo-
dije, saj sem po naravi precej 
čustven človek. Priznam, da 
mi pri marsikateri skladbi 
stopijo solze v oči in tega me 
ni sram. Ravno zaradi Zupa-
nove harmonike sem podza-
vestno padel v nežnejše, in-
timnejše vode, kar mi trenut-
no povsem odgovarja. Tek-
stov sicer ne pišem, če pa mi 
kdo prinese dobro besedilo, 
ga z veseljem uglasbim." 

Brendi zapel varovancem 

Varstveno delovni center Kranj (VDC) je v torek obiskal pe-
vec Brendi in varovancem iz vseh treh enot VDC Kranj 
(Kranja, Tržiča in Škofje Loke) poklonil Valentinov koncert. 
Brendija je povabila mentorica v VDC Kranj Tatjana Fe-
rengja (njen sin je pevec Rok Iz skupine Rock'n'band). Do-
slej so v VDC Kranj gostili že veliko znanih imen, kot so 
Helena Blagne, Vili Resnik, Nuša Derenda, Tanja Žagar, 
Vuhubanda ... 
Brendija smo ob tej priložnosti vprašali o njegovih novih 
projektih. Najprej se je pošalil In dejal, da ima trenutno ve-
liko dela z osvajanjem žensk po Sloveniji, potem pa bolj 
zares pojasnil: "S Koradom bova predvidoma marca izda-
la novo ploščo, na njej bo tudi uspešnica Kam so Šli vsi ci-
gani. Če bo plošča dobro sprejeta med poslušalci, še v tem 
letu računam na nov projekt Še pomnite tovariši." S. K. 

Vili v noči 

Vili Resnik je pred dnevi posnel novi videospot za pesem 
'Tujec v noči'. Snemanje je potekalo pod okriljem ekipe 
RTV Slovenija, v kateri so bili režiser Tadej Čater, snemalec 
Žiga Trnkocky ter asistenta Andrej Kovač in Miha Krejan. 
Zunanje kadre so posneli v ljubljanskem parku Kodeljevo 
in na bližnjih železniških tirih, notranje pa v glasbenem 
snemalnem studiu v jevnici. Sredi dneva so morali sne-
manje prekiniti zaradi Vilijevega glasbenega nastopa. Na 
veliko začudenje tamkajšnjih obiskovalcev se je na odru 
zaradi pomanjkanja časa znašel kar v blatnih čevljih in 
hlačah, vendar ga je občinstvo po pojasnilu nagradilo z 
aplavzom, sledil pa je kot vedno velik žur. 
Spot bo v kratkem premierno prikazan na nacionalni tele-
viziji, utrinke s snemanja pa lahko zasledite tudi na 
vww.vili-resnik.com. 
Pripravljajo pa se tudi novosti v Viiijevih koncertih, saj se mu 
bo na odrih pridružila še spremljevalna skupina N'EKS. Fan-
tje so mladi in polni energije, Vilijeve pesmi pa bodo z nji-
hovo pomočjo zvenele v živo še bolj udarno kot sicer. A. B. 

http://www.domel.coin
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KU LTU R A 
ŽENSKA SLIKARSKA MOČ 
Danes strokovno vodenje po razstavi Sedem slovenskih slikark (1918 -1945), ki je še na ogled 
v Galeriji Mihe Maleša v Kamniku. 

Igor Kavčič 

Razstava Sedem slo-
venskih slikark 1^18 
-1945, na kateri so 
predstavljena iz-
brana dela, ki jih je 

praviloma v obdobju teh sko-
raj tridesetih let ustvarilo se-
dem slovenskih slikark, je v 
Galeriji Mihe Maleša v Kam-
niku na ogled že od decem-
bra in bo odprta še danes in 
jutri. Zadnja priložnost za 
obisk te edinstvene razstave 
bo danes v petek, 16. febru-
arja, ob 18. uri bogatejša še 
za strokovno galerijsko vod-
stvo, saj bo slikarke in njiho-
va dela predstavila ena.od so-
avtoric razstave dr. Nadja 
Zgonik. Predstavljenih je 56 
del, največ olj, pa tudi risb in 
grafik iz opusov slikark Hen-
rike Šantel, Avguste Šantel 
mi., Hdene Vumik, Anice 
Zupanec Sodnik, Elde Pišča-
nec, Mire Pregelj in Bare Re-
mec. Razstava in spremni 
katalog sta rezultat daljšega 

medsebojnega sodelovanja 
štirih avtoric mag. Milene 
Koren Božiček, dr. Irene 
Mislej, dr. Nadje Zgonik in 
Barbare Savenc, ki je projekt 
tudi vodila. 

"Sama sem že dolgo ime-
la željo predstaviti žensko 
likovno ustvarjalnost v času, 
ki je bil tako pomemben za 
slovensko slikarstvo in v ka-
terem so ustvarjali tudi naši 
impresionisti," se spominja 
Savenčeva, ki se je skupaj s 
soavtoricami z izbranimi 
slikarkami in njihovimi živ-
ljenjskimi zgodbami želela 
dotakniti tudi vzrokov, ki so 
iz umetnostne zgodovine 
izrinili razmišljanje o po-
ložaju in delovanju umetnic 
in njihovi vlogi v umetnosti. 
Kot je še povedala, so dela 
slovenskih ženskih avtoric 
zelo razpršena po vsem sve-
tu. Tako polovico razstavlje-
nih slik hranijo muzejske 
ustanove, največ Narodna 
galerija in Mestni muzej 
Ljubljana, polovica del pa je 
v zasebnem lastništvu. 

1 
V 

Mnoge slike sedmih slovenskih slikark so tokrat prvič na 
ogled javnosti. 

"Moram reči, da sem bila 
ob "odkrivanju" tako kvali-
tetaih likovnih del, Id so ra-
zen tistih v zasebni lasti, 
bolj ali manj v muzejskili 
depojih, tudi sama prijetno 
presenečena. Za razstavo 
velja kar precejšnje zanima-
nje, še posebej med stro-
kovno javnostjo in starejšo 
publiko, galerijo pa je obis-
kalo tudi nekaj osnovnih 

šol. Pripravili so tudi nekaj 
spremljevalnih dejavnosti 
od vodenj po razstavi do 
predstavitve knjig o umetni-
ški družini Šantel. Kot je še 
dodala Savenčeva, bodo raz-
stavo marca prenesli še v Pi-
lonovo galerijo v Ajdovšči-
no, sama pa že razmišlja že 
o podobni razstavi, na kate-
ri bi predstavili še slovenske 
kiparke. 

AVANTGARDA IN KERAMIKA 
v kleti Mestne hiše v Kranju je na ogled razstava France & Franci 2, avtorja Živka Kladnika, 
ki jo spremlja razstava keramike Lidije Zdešar. 

Igor Kavčič 

Likovnik in pesnik 
Živko Kladnik je 
razstavo zasnoval 
kot hommage Fran-
cetu Prešernu in 

Franciju Zagoričniku, na 
kar nas pravzaprav spomi-
nja že njen naslov France 
Franci 2. Bolj kot Prešeren 
mu je seveda bližji pesnik, 
pisatelj, prevajalec, literarni 
in likovni kritik, urednik, 
založnik in vsestranski kul-
turni ustvarjalec Franci Za-
goričnik (1933-1997), s ka-
terim sta bila leta 1979 
med soustanovitelji skupi-
ne Studio Signum, ki je v 
Kranju, Benetkah, na Reki, 
v Piranu izvedla več prefor-
mansov, z Zagoričnikom 
pa je sodeloval tudi pri 

mnogih drugih projektih. 
V avantgardističnem slogu 
tokrat Kladnik v "sestavlje-
nih slikah" predstavlja por-
treta obeh Francetov, ki 
hkrati sooblikujeta njegovo 
konkretistično pesem. Pe-
sem je razstavljena na posa-
mezne elemente-besede in 
skupme besed, izpisane ozi-
roma odtisnjene na frag-
mente portretov. "Drugi 
sklop razstave lahko razu-
memo kot zrcalno podobo 
prvemu. Prešernovemu ali 
Zagoričnikovem portretu ter 
lastni pesmi je Kladnik na-
mreč pridružil slike, izdela-
ne iz ready-made predmetov 
(okviri, izrezi iz filmskih pla-
katov), torej lastna likovna 
dela, ki jih je popisal s citati, 
verzi in izreki iz Prešernovih 
in Zagoričnikovih pesmi," o 

V umetniškem prepletu se predstavljata pesnik in likovnik 
Živko Kladnik, z izdelki iz keramike pa Lidija Zdešar. 

razstavljenem razmišlja dr. 
Damir Globočnik. V Madni-
kovo postavitev se na zani-
miv način vklaplja razstava 
keramike, ki jo je izdelala Li-

dija Zdešar. Gre za minia-
turne slike, svetilke in plad-
nje, ki so avtorici kot tema 
pri oblikovanju iz gline še 
posebej blizu. 

JESENICE 

Rezbarska razstava 

V Kasarni na Stari Savi so na ogled dela Marijana Vod-
nika. Razstava je odprta še danes in jutri, v ponedeljek, 
19. februarja od 10.30 do 12. ure pa bo Izvedena tudi 
demonstracija ročnega rezbarjenja v lesu. I. K. 

M O S T NA SOČI 

Pregledna razstava Berka 

Če vas bo v tem mesecu zanesla pot na severno Primor-
sko, si v Galeriji Rika Debenjaka v Kanalu ob Soči oglej-
te pregledno likovno razstavo slikarja in grafika Berka iz 
Škofje Loke. I. K. 

PREDSTAVILI SO KBBI 
IN KNJIGO JANJE BLATNIK 

. Marjeta Žebovec 

V nedeljo, 11. fe-
bruarja, je bil v 
osnovni šoli 
Leskovec pri 
Krškem dobro-

delni koncert ob svetov-
nem dnevu bolnikov, ki je 
vsako leto na praznik Lur-
ške Matere božje. Na kon-
certu so nastopili Nuša De-
renda, Joži Kališnik in 
Božo Matičič, Ljudski pevci 
PšeniČni klas iz Viher, hu-
morist Janez Hafner in an-
sambel Pogum, poleg tega 
pa so predstavili Krščansko 
bratstvo bolnikov in invali-
dov (KBBI) in šesto knjigo 
invalidke Janje Blatnik Iz 
pekla nazaj v zemeljski raj, 
v kateri opisuje vse svoje 
življenje od srečnega otroš-
tva prek trpljenja v najst-
niških letih, posilstev do 
srečnega zakonskega in 
družinskega življenja ter 
bolezni in invalidnosti. 
Prav slednje je pri njej 

sprožilo pravo ustvarjalno 
eksplozijo. Kot invalidka je 
namreč napisala in v samo-
založbi izdala šest knjig, 
zadnjo, ki je bila predstav-
ljena v nedeljo, je po nje-
nem nareku pisala kultur-
na delavka Joži Kališnik, ki 
jo je tudi uredila. 

Spremno besedo h knjigi 
je napisala izredna profeso-
rica dr. Marija Stanonik, ki 
je med drugim zapisala 
tudi: "Avtorica, ki že dolgo 
več ne more stati na nogah 
in si delno pomaga le z eno 
roko, s tolikšno voljo do živ-
ljenja opisuje njegove drob-
ne radosti - ki se jih prav za-
veda šele zdaj, ko je obne-
mogla - s filigransko po-
drobnostjo pa tudi, kako je 
prišlo do njene in nesreče 
listih, ki so jo povzročili. 
Zanesljivo tudi tu njene be-
sede zastopajo marsikoga, 
ki je že obmolknil ali sploh 
nima ne volje ne moči, da 
bi to posredoval javnosti, 
niti primernih pomočni-
kov." 

G G H Z L E T I 

za dan žena 
OGLEJ in PORDENONE 
Kdaj: 10. marca 
Kje: bližnja Italija 
Program: za ženski praznik vas bomo marca, ko že 
močno hrepenimo po pomladnem brstenju, popeljali v 
svet cvetlic, na obisk sejma Orto Giardino v mestu 
Pordenone. Številni razstavljavci nam bodo razkazal! 
modne smernice v okrasnem rastlinstvu, novosti na 
področju ljubiteljskega vrtnarjenja ter nam predstavili 
sveže ideje za oblikovanje cvetličnih vrtov in parkov. 
Pred tem pa skok v zgodovino - spotoma se ustavimo v 
Ogleju, starodavni Aquilei, antičnem križišču in v 5. 
stol. enem najpomembnejših središč starokrščanskega 
sveta. 
Odhodi: Jesenice - AP pred železniško postajo ob 
6.30 - Radovljica AP ob 7.00 uri - Kranj, izpred Gorenj-
skega glasa na Zoisovi 1 ob 7.30 - Ljubljana, Hala Tivoli 
ob 8.00 uri. 

Cena: 20 evrov (4.793 SIT) pri udeležbi 45 oseb. 
Doplačilo: vstopnina na sejem 5 evrov (1.198,20 SIT). 

Prijave: Gorenjski glas: tel.: 04/201 42 41. Informacije, 
prijave in vplačila: Agencija Linda; tel.: 04/235 84 20 ali 
info@linda.si. Sedež si zagotovite s predplačilom. 
Riziko odpovedi: 4% in DDV. Prijazno vabljeni. 

Naročniki Gorenjskega glasa imajo 10% popusta. 

etnologija 
ŠKOROMATI 
Kdaj: sobota, 17. februarja 
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ELEVIZIJA 
TV SPORED 

PETEK 16.2. 
13.05 Kritieno reievanje 13.55 Trki 14.45 
Preživeli 15.10 PoatnIikI posnetki 15.35 
Proti vrhu 16.25 Zamolčane zdravniške 
zgodbe 17.15 ReSevanje živali 17.40 Hujia-
nje 18.05 Živalski vrt 19.00 Policija 19.25 
Novinar v modrem 20.15 Živalski vn 20.40 
Viharne zgodbe 21.05 Preizkušnja vzdržljivo-
sti 21.35 aočin v Holljfvvoodu 22.00 Preva-
ranti 22.45 Pod nožem 23.10 Newyorška po-
licija 00.05 Prestolnica sprememb spola 
00.55 Viharne zgodbe 

12.20 Ah, ta ljubezen, 83. del 13.10 Zaljub-
ljena, 42. del 14.05 Usodna ljubezen, 11. del 
15.00 Usodna ljubezen, 12. del 15.55 Za lju-
bezen do Glorle, 6. del 16.45 Za ljubezen do 
Glorie, 7. del 17.40 Poroka z milijonarjem, 
76. del 18.35 Marla Rosa lice ženo, 54. del 
19.30 Judezeva žena, 61. del 20.20 Naše 
skrivno življenje, 34. del 21.10 Usodna ljube-
zen, 12. del 22.05 Za ljubezen do Glorie, 7. 
del 23.00 Sreča v ljubezni, 67. del 23.55 
Maščevanje ljubezni, 84. del 

SOBOTA 17.2. 
06.00 Živeti, 1. del 06.50 Za ljubezen do Glo-
rie, 3.-7. del 11.00 Naše skrivno življenje, 3. 
del 11.50 Usodna ljubezen, 8. del 12.40 
Usodna ljubezen, 9. del 13.30 Usodna 
ljubezen, tO. del 14.20 Usodna ljubezen, 11. 
del 15.10 Usodna ljubezen, 12. del 16.00 Tri-
je moški in služkinja, 1/1 del 18.00 živeti, 2. 
del 19.00 Svetov- nI popotnik 20.00 Hočem 
biti zvezda!, 28. del 22.00 Življenje z Anito, 9. 
del 23.00 Življenje z Anito, 10. del 00.00 
Nezvestoba, 8. del 

12.15 Spopad v kletki 12.40 Kritično reše-
vanje 13.30 Viharne zgodbe 13.55 Medicin-
ski čudeži 14.40 Reševalci 15.35 Policija 
16.00 Morilski kulti 16.50 Zaobljuba 17.40 
Prevarana smrt 18.05 Reševanje živali 18.30 
Mladi zdravniki 19.00 Motorji 19.25 V 
delčku sekunde 20.15 Zadnja priložnost 
21.05 Sami v Nevv Yorku 22.00 Delo ni šala 
22.50 Pod nožem 23.15 Policisti iz Miamlja 
23.40 Reševalci 00.35 Medicinski čudeži 
OUOSamivNewYorku 

NEDEUA 18.2. 
06.00 Kaj storiti? 10.10 Zapiski Iz Tajpeja 
10.35 Dirka 11.25 Preživeli 11.50 Afriška 
pustolovščina 12.15 Trki 13.05 Halo!? 13.55 
Kaj storiti? 18.05 Reševanje živali 18.30 
Afriška pustolovščina 19.00 Preživeli 19.25 
Brodolom 19.50 Brodolom 20.15 Kaj storiti? 
00.30 Izterjevalci 02.10 Halol? 03.00 Reše-
vanje živali 03.25 Trki 04.15 Mejna policija 
04.40 Na zmenku 05.05 Halol? 

06.00 Živeti, 2. del 06.50 Judeževa žena, 
57.-61. del 11.00 Naše skrivno življenje, 4. 
del 11.50 Sreča v ljubezni, 63. del 12.40 
Sreča v ljubezni, 64. del 13.30 Sreča v 
ljubezni, 65. del 14.20 Sreča v ljubezni, 66. 
del 15.10 Sreča v ljubezni, 67. del 16.00 Tri-
je moški in služkinja 18.00 Živeti, 1. del 
19.00 Svetovni popotnik 20.00 Hočem biti 
zvezda!, 29. del 22.00 življenje z Anito, 11,-
12. del 00.00 Nezvestoba, 9. del 01.00 Trije 
moški in služkinja 02.40 Živeti, 2. del 

PONEDEUEK 19.2. 
12.20 Ah, ta ljubezen, 84. del 13.10 
Zaljubljena, 43. del 14.05 Usodna ljubezen, 
12. del 15.00 Usodna ljubezen, 13. del 15.55 
Za ljubezen do Glorie, 7. del 16.45 Za 
ljubezen do Glorie, 8. del 17.40 Poroka z mil-
ijonarjem, 77. del 18.35 Maria Rosa išče 
ženo, S5. del 19.30 Judeževa žena, 62. del 
20.20 Naše skrivno življenje, 35. del 21.10 
Usodna ljubezen, 13. del 22.05 Za ljubezen 
do Glorie, 8. del 23.00 Sreča v ljubezni. 68. 
del 23.55 Maščevanje ljubezni, 85. del 

10.10 Jane Goldman 11.00 Zamolčane 
zdravniške zgodbe 11.50 Reševanje živali 
12.15 Oko za oko 12.40 Zlodn v Hollywoodu 
13.05 Kritično reševanje 13.55 Majhni 
čudeži 14.45 Preživeli 15.10 Poatniški pos-
netki 15.35 Proti vrhu 16.25 Zamolčane 
zdravniške zgodbe 17.15 Reševanje živali 
17.40 Hujšanje 18.05 Živalski vn 19.00 
Zamolčane zdravniške zgodbe 19.50 Ču-
daško 20.15 Policistke 21.05 Na zmenku 
01.45 Policistke 

TOREK 20.2. 
13.05 Kritično reševanje 13.55 Majhni 
čudeži 14.45 Preživeli 15.10 Počitniški pos-
netki 15.35 Proti vrhu 16.25 Zamolčane 
zdravniške zgodbe 17.15 Reševanje živali 
17.40 Hujšanje 18.05 Živalski vrt 19.00 Štu-
denti medicine 19.25 Živalski vrt 19.50 Ču-
daško 20.15 Drzni tatovi 20.40 Napaka? 
21.05 Več kot bizarno 22.00 Zdravniške kar-
toteke 22.25 Pokvarjena dekleta 22.50 Div-
je: Narava 23.40 Policisti 00.05 Kruta pre-
vara 00.55 Tihi strup 

12.20 Ah, ta ljubezen, 85. del 13.10 
Zaljubljena, 44. del 14.05 Usodna ljubezen, 
13. del 15.00 Usodna ljubezen, 14. del 15.55 
Za ljubezen do Glorie, 8. del 16.45 Za 
ljubezen do Glorie, 9. del 17.40 Poroka z mil-
ijonarjem, 78. del 18.35 Maria Rosa išče 
ženo, 5 6 . del 19.30 Judeževa žena, 6 3 . del 
20.20 Naše skrivno življenje, 36. del 21.10 
Usodna ljubezen, 14. del 22.05 Za ljubezen 
do Glorie, 9. del 23.00 Sreča v ljubezni, 69. 
del 23.55 Maščevanje ljubezni, 86. del 

SREDA 21.2. 
11.50 Reševanje živali 12.15 Oko za oko 
12.40 Zlofln v Hollywoodu 13.05 V Rusijo po 
ljubezen 13.55 Majhni čudeži 14.45 
Preživeli 15.10 Počitniški posnetki 15.35 
Proti vrhu 16.25 Zamolčane zdravniške 
zgodbe 17.15 Reševanje živali 17.40 Hu-
jšanje 18.05 Živalski vrt 19.00 Klic 19.50 Ču-
daško 20.15 Prevaranti 21.05 Sami v New 
Vorku 22.00 Prevaranti 22.50 V Rusijo po 
ljubezen 23.40 Prevaranti 01 J O Sami v Nevv 
Voriiu 02.10 Prevaranti 03.00 Pod nožem 

12.20 Ah, ta ljubezen, 86. del 13.10 
Zaljubljena, 45. del 14.05 Usodna ljubezen, 
14. del 15.00 Usodna ljubezen, 15. del 15.55 
Za ljubezen do Glorie, 9. del 16.45 Za 
ljubezen do Glorie, 10. del 17.40 Poroka z 
milijonarjem, 79. del 18.35 Maria Rosa Išče 
ženo, 57. del 1 9 J 0 Judeževa žena, 64. del 
20.20 Naše skrivno življenje, 37. del 21.10 
Usodna ljubezen, 15. del 22.05 Za ljubezen 
do Glorie, 10. del 23.00 Sreča v ljubezni, 70. 
del 23.55 Maščevanje ljubezni, 37. del 

ČETRTEK 22.2. 
• RealjtyTV 

13.05 Mladi zdravniki 1 3 J 0 Motorji 13.55 
Majhni čudeži 14.45 Preživeli 15.10 Počit-
niški posnetki 15.35 Proti vrhu 16.25 
Zamolčane zdravniške zgodbe 17.15 Reše-
vanje živali 17.40 Hujšanje 18.05 Živalski vrt 
19.00 Proti vrhu 19.50 Rojstvo 20.15 
Plešavost 21.05 Zalezovalec 22.00 Smučars-
ka sezona 22 J 5 Na robu 23.15 Morilski kul-
ti 00.05 Rojstvo 00.30 Proti vrhu 01.20 Za-
lezovalec 02,10 Smučarska sezona 02.35 Na 
robu 03.25 Medicinski detektivi 

12.20 Ah, ta ljubezen, 87. del 13.10 
Zaljubljena, 46. del 14.05 Usodna ljubezen, 
15. del 15.00 Usodna ljubezen, 16. del 
15.55 Za ljubezen do Glorie, 10. del 16.45 
Za ljubezen do Glorie, 11. del 17.40 Poroka z 
milijonarjem, 80. del 18.35 Maria Rosa Išče 
ženo, 58. del 19.30 Judeževa žena, 65. del 
20.20 Naše skrivno življenje, 38. del 21.10 
Usodna ljubezen, 16. del 22.05 Za ljubezen 
do Glorie, 11. del 23.00 Sreča v ljubezni, 71. 
del 23.55 Maščevanje ljubezni, 88 del 
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S SONCEM V OCEH 
Na televizijske ekrane prihaja nova serija otroških oddaj, ki je namenjena otrokom do osmega leta, 
pa tudi staršem. V Otroškem in mladinskem programu televizije Slovenija so posneli pet oddaj, za 
naslednje leto pa jih pripravljajo še deset. 

njamin Kovač (Miha), Nika 
Cvar (Spela) in Klara Gajšek 
(Ana). Avtorica serije je jelka 
Ribarič Grabljevec, scenarij 
tn verzi so delo Nataše Konc 
Lorenzutti, avtor animacij je 
Peter Škerl, glasba je delo Ja-
nija Goloba, režijo pa so za-
upali Špeli Kudar. Sodeluje 
tudi otroška psihiatrinja doc. 
dr. Zdenka Zalokar Divjak. 

V ponedeljek si lahko ob 
9.25 ogledate prvi del po-
učne oddaje s Soncem v 
očeh, kjer se lotevajo teme 
strahu. Malega Mihca je na-
mreč vsako noč strah iti v te-
men hodnik in poklicati 
mamo, kadar ga tišči na stra-
nišče, zato mu večkrat uide. 
Zelo je žalosten. Ko tiho 

asmm 

V vsaki oddaji S 
soncem v očeh 
ima otrok pro-
blem, ki je zanj 
nerešljiv, odra-

slim pa se morda celo zdi ne-
pomemben in zanemarljiv. 
Ker otrok sam ni kos težavi, 
si ne zna pomagati. Zato pa 
pride na pomoč zabavni mo-
žic, ki je uradni brisalec otro-
ških solz. Ime mu je Srečko. 
On prisltihne, poskuša po-
magati, da otrok ne bi bil ža-
losten, problem celo reši. 

Srečkov lik je upodobil ig-
ralec Gaber Trseglav, nasto-
pajo pa še šestletni otroci Be-

joče, v sobi zašije nenavadna 
svetloba in v sobo skoči Sreč-
ko. On je majhen možic, ki 
briše otroške solze. Mihec se 
najprej čudi, kako ga je lah-

ko slišal, saj je jokal tako 
tiho. Srečku dolgo ne prizna, 
da ga je strah. Ko mu Srečko 
razsvetli temen hodnik, Mi-
hec premaga strah... 

Moja Afrika 

Marca (17. marca) ob sobotnih popoldnevih prihaja na POP 
TV serija sedmih novih dokumentarnih potopisnih filmov z 
naslovom Šeruga: Moja Afrika. Svetovni popotnik Zvone Še-
ruga je namreč s snemalcem POP TV-ja Blažem Ocvirkom 
na svojem popotovanju z motorjem med Ljubljano in kenij-
skim Nalrobljem v objektiv kamere ujel čare in zanimivosti 
kar enajstih različnih dežel. Dokumentarne oddaje bodo uje-
le tudi nekaj najbolj enkratnih afriških plemen in potovanje 
v svoji najbolj prvinski obliki: avanturizem ter odkrivanje ne-
verjetno drugačnih oblik življenja. Na POP TV pa bodo pred 
novo serijo dokumentarnih potopisnih filmov ob sobotah na 
sporedu tudi televizijski dokumentarci Zvoneta Šeruga z na-
slovom Drugačne zvezde. V seriji šestih polurnih dokumen-
tarnih oddaj bodo lahko gledalci spremljali njegovo prvo po-
tovanje po Afi-lkl med leti 1983 in 1989. A. B. 

Barovec in havajka 

Naj bi se družila Atomičarka TejčI in sanjski Adel, kar je 
zelo zanimivo, saj če pogledamo svetlolasko in jo primer-
jamo s temnolaso sanjsko II, Nino Osenar, ki je bila takrat 
črnolaska, bi lahko rekli, da Ima Adel širok spekter okusa. 
Mogoče pa je nanj vplivalo tudi voditeijsko delo na TV Pa-
prika s svetlolaso sovoditeljico Živo Vadnov. Dokaz za to, 
da ljubezen lahko čaka na koncu sosednjega vogala, vas 
preseneti, ko najmanj pričakujete, pa sta tudi štajerski fant 
Emil ŠIrIč (zmagovalec letošnjega Bara) In gorenjsko dek-
le Admira (lanska MIss Havvallan Tropic - v duetu z Man-
co Zver). Da bi le trajalo. 

N a Prešernov praznik sta se iz Afnke vrnila Zvone Šeru-
ga in Neja Carvas. Na Brniku so ju pričakali najbližji. 
/ foto: Tin. Ookl 

Svet se je začel na kanalu 

Pred kratkim so na Kanalu A začeli predvajati novo Infor-
mativno oddajo Svet, o kateri so gledalčeva mnenja precej 
različna. Enim je bil E plusa všeč, drugI menijo, da zelo od-
seva dramatičen prizvok glavnega in idejnega ustvarjalca 
oddaje, večino sodelujočih pa je oddaja podedovala od E 
pliisa.Tokrat smo na delu ujeli Adija Omeroviča, ki je svo-
je prve resnejše televizijske korake začel ravno na Kanalu 
A, še prej pa se je pojavil v Okornovem filmu Tu pa tam. 
Adija smo tokrat ujeli s kamero v roki, ko je na brniškem 
letališču čakal vrnitev Zvoneta Šeruge iz Afrike. Adi je bil 
tokrat v vlogi snemalca In novinarja, kar pomeni, da se je 
kasneje najverjetneje spopadel tudi z umetnostjo montaže 
prispevka In vsem drugim, kar spada zraven. 

TejčI in Adel /Foi<,.A.hiv 

5 S I 
= 1 

Emil in Admira /FMo Tinjooki 
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C O R A Z D Š I N I K 

Oni dan, ko je teta Zima s 
čudovitim vremenom ponu-
jala vse radosti letnega časa, 
Id očitno mineva, so z vabi-
lom izzvali z našega morja. 
Ker že tako in tako bolj diši 
po pomladi kot po pravi 
zimi, bo na morju prav 
"luš'no", si rečem. In s pre-
cej veselja skozi predor Ka-
stelec, upam, da se za Kozi-
no in po Dekanih zazrem na 

rezervata. Še pred odhodom 
iz ribogojniške "baze", med-
tem je biolog, potapljač in 
predsednik Zadruge mor-
skih ribogojcev iz Seče Lean 
Fonda pripravil vse potrebno 
v čolnu, me je fotografska 
zvedavost potegnila k sose-
dom. Stare lesene barke, ne-
kakšen njihov zadnji pri-
stan, urejeno pokopališče, je 
mamilo mojo zvedavost. 

Boris Capuder - Buco 

sončen Tržaški zaliv. Nič! 
Meglica ni narekovala kiča-
sto lepega vremena, še ved-
no pa se je obetal zanimiv in 
poučen dan. V krajinskem 
parku v Seči ob kanalu Sv. 
Jerneja nasproti starodavnih 
Sečoveljsldli solin so nas pri-
čakovali ribogojci iz družin-
skega podjetja Fonda. Ko 
smo pred časom v eni izmed 
znanih gostiln okušali ga-
stronomske zmogljivosti nji-
hovega Piranskega brancina, 
me je družinska zgodba tako 
navdušila, da sem želel vede-
ti in videti domala vse. O ri-
bah in morski prehrani za-
gotovo vemo premalo, saj 
smo Slovenci pošteno pod 
evropskim povprečjem. In 
tovrstni družabni dogodek 
na morju, skorajda na tisti 
navidezni državni meji, ki 
buri duha in razpoloženje, je 
bil pravi, da smo ob strokov-
ni razlagi slišali veliko zani-
mivega o ribogojnici, školj-
čišču klapavic, strašno dragi 
prehrani, vremenu in o 800-
letni zgodovini naravnega 

Pod nadstreškom je brnela 
brusilka, dišalo je po ožga-
nem lesu, možakar je v pri-
rejeni kuhinji na prostem 
pekel pečenico ... In potem 
srečam Borisa Cepudra, 
menda ga prav vsi poznajo 
pod imenom Buco. Ugo 
Fonda, Leanov in Irenin oče, 
prav tako potapljač ter med-
narodno priznani strokov-
njak za podvodno biologijo, 
pove, da so Bucota "na mor-
ju" že vzeli za svojega, če-
prav prihaja iz Kamnika. 
Smeh." Ja, eni igrajo golf, mi 
pa delamo nove in obnavlja-
mo stare bracere," pokaže 
Boris Cepuder na počivališ-
če bark. Pove, da so že dolga 
leta organizirani v društvo 
Bracera, tako se imenuje 
obalna tovorna barka, včasih 
jadrnica iz 16. stoletja. "Od 
pomladi do jeseni plovemo 
in uživamo, čez 2dmo pa de-
lamo," se je smehljalo odvet-
niku Borisu Capudru, ki ves 
svoj prosti čas preživi ob 
morju. Kar ne verjamem 
očem. "Saj vse poznam, vaše 

čanka Vesna Frelih, podjet-
nica, ki spretno sešteva, 
množi, deli, se pogovarja o 
odstotkih ter vrednostnih pa-
pirjih, kotacijah in svežnjih. 
V hotelu Bellevue so s stropa 
že viseli valentinovi srčki in 
v podobno radostnem raz-
položenju so slavljenj Vesni 
vse najboljše želeli starši, 
družina in prijatelji. Kup da-
ril, rož in še lepših želja. Ves-

Boštjana Marovta, ki ga že 
kar nekaj let na Gorenjskem 
dobro poznamo, nekateri pa 
celo spremljajo, in Vesnine-
ga brata, pravnika Renata 
Freliha. Imela sta si kaj reči. 
Renato Frelih, tudi on v mla-
dosti športnik, atlet dolgo-
progaš, se je po 19 letih dela 
v Zavarovalnici Triglav ter 
"preživetih" vsaj štirih šefih 
in vodenju slovenskega Jedr-

Matiček 

Kranjčane, od Brinovcev, Re-
boljev, Gerota, Šanca in še 
koga," je zgovoren Buco in 
odkrije še del svoje mlado-
stne športne aktivnosti. Bil je 
vaterpolist Kamnika in 
Olimpije prav v času, ko se je 
Triglavu dogajala prva 
"jugo" liga. Še bi o lesenih 
morskih gospodičnah, pa 
nas je Lean Fonda zvabil v 
naslednjo zgodbo. Meglico 
je odnašalo, šklepetal je po-
časen čoln, na desni Marina, 
naravnost Crveni vrh in hr-
vaško školjčišče, na levi mič-
ne soline in še dlje v zalivu 
izliv reke Dragonje. Račke, 
čaplje, ponirki in kormorani. 
Lean je prepričan, da je kor-
moran najbolj "frajerski" 
ptič: leti, hodi, plava, se po-
taplja do 100 metrov globo-
ko in ima strašansko urejen 
lovski sistem. Da jih je veliko 
preveč, ni nobenega dvoma. 
V f)očasni in prijetni plovbi 
smo slišali cel kup zanimive-
ga o morski biologiji, o po-
tapljanju, ki je ob ribogoj-
stvu Leanova dodatna profe-

sionalna dejavnost. Ob pri-
hodu v ribogojnico pa smo 
se prepričali, zakaj so njiho-
ve ribe zdrave ribe. "Imamo 
najboljše mladice in najbolj-
šo svetovno hrano," razlaga 
skrivnosti težaškega in fi-
nančno napornega posla 
Lean Fonda in si na hrbet 
naloži sina, simpatičnega 
Eneja. Celodnevna morska 

Boš^an Marovt in Renato Frelih 

na je pomladno žarela in 
njen še brez zakonskih ob-
veznosti dolgoletni drug 
Matjaž Koželj je bil videti 
prav tako radosmo. Matjaž, 
pred leti plavalec in zatem še 
vaterpolist, je bil dolga leta v 
Gorenjskem tisku, še vedno 
pa velja za enega največjih 
računalniški strokovnjakov, 
še posebej v okolju Apple 

skega poola razšel kot zanes-
ljivo zadnji kader Nade Kle-
menčič. Iz Kranja v Ljublja-
no je Renata pripeljal še 
Franc Lotrič. V 11 letih, tudi 
kot glavni šef za upravljanje s 
človeškimi viri, kadrovnik po 
naše, sekretar uprave in izvrš-
nik za premoženjsko zavaro-
vanje, se pravi, da veliko ve in 
zna, se je zdaj zapisal odvetni-

m 

Lean in Enej Fonda 

Vesna Frelih 

zgodba je tako zanimiva in 
celovita, da potrebuje veliko 
več prostora. Enej je z očeto-
vo pomočjo ribicam vrgel 
hrano in morje je oživelo. In 
oživela je ideja, da se nam, 
"Kranjcem", predstavi zgod-
ba dndine Fonda. Za to bo 
oziroma je včeraj v četrtek 
poskrbel kuharski mojster 
Matjaž Erzar - Matiček. Ta-
kole premočenega, v kuhar-
ski opravi sem ga ujel z 
brancinom v roki, ko je lo-
mastil iz 12 stopinj hladnega 
morja. Iz morja v njegovo 
krušno peč, kjer nastajajo 
kuharske skrivnosti. O njih 
zanesljivo prihodnjič, saj se 
je v prezasedenem gostišču 
dogajala zanimiva druščina. 

Podobno vesela je bila 
druščina na sobotni večer na 
Smarjetni gori nad Kra-
njem. Na precej okrogel 
rojstni dan je povabila Kranj-

Matjaž Koželj 

Mac. In ko je Vesni v čast za-
pela vedno šarmantna Nuša 
Derenda in so ubrali s skupi-
no Viktory "kork'r kapKc 
torko let", se je dalo videt ve-
liko plesnih mojstrov in 
ogretih teles. Ni kaj, dober 
žur. Takole razpoloženih 
"pomembnežev" se čez dan 
ne da srečevati. V prijatelj-
sko poslovnem klepetu sem 
zmotil poslovneža iz Celja 

Nuša Derenda 

ški praksi. Do naslednjega iz-
ziva. Enega izmed poslovnih 
pa je našel Boštjan Marovt 
kot šef družbe pooblaščenke 
v "nesrečnem" Iskraemecu. 
Pa smo kljub vsemu raje ple-
sali in nazdravili. Kdor ni bil 
bolan, virozen in kašljajoč. Le 
da niste zamudili Valentino-
vega. Sam sem tulipane po-
slal kar prek SMS-a. Ni izpa-
dlo slabo, haha. 
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HUMOR, ZA KRATEK ČAS 
B R A T V S E V I D I , B R A T V S E VE 

POTEGNI GA NA OTOKU 
Za tri evre ga lahko potegnete v prečudovitem okolju Blejskega otoka. 
Pričakuje se naval nežnejšega spola. 

Po nekajdnevnih razmišlja-
njih, kako oživiti turistifac po-
nudbo na Blejskem otoku in s 
tem prispevati kakšen evro v 
tamkajšnjo blagajno, so se vsi 
vpleteni ta teden končno dogo-
vorili. Odločili so se, da bodo 
pripravili novo atrakdjo, s kate-
ro bodo hkrati spoštovali tako 
kulturno dediščino in zgodo-
vinsko izročilo kot nove, sodo-
bne smernice, ki jih v m n c ^ 
državah že uvajajo v svoje turi-
stične ponudbe. Obiskovalci 
otoka že od nekdaj na otok pri-
hajajo zato, da ga potegnejo in 
si ob tem v mislih zaMjo kaj 
lepega. Posebej ga rade vlečejo 
mladoporočenke. Menda to 
prinaša dober zakon. Hkrati pa 
bo v ponudbo vključeno tudi 
nekaj sodobnejših tehnik, kot 
so skupinski poteg, lahko ga 
boste potegnile in po novem 
tudi pot^jiili s premorom... 

Mali brat sem samo za vas 
drage moje bralke in biald iz-
brskal nekaj zaenkrat še moč-
no skritih informacij o projek-
tu, ki naj bi stekel že v prihod-
njih dndL Izvedel sem, da bo 
celotra promodja akdje pote-
kala pod imenom Potegni ga 
na otdcu. Za začetek bodo v ak-
djo vložili predvsem veliko do-
bre volje in prostovoljnega dela, 
nekaj pa bo tudi donatorskUi 
sredstev, predvsem v obliki le-
takov, svetiobnih napisov, ogla-
sov v medijih in podobno. Ce-
nik storitev sicer še ni dokon-
čen, menda pa bo za en poteg 
potrebno odšteti tti evre, posa-
meznica, ki bo zmogla tri pote-
ge v enem nizu, bo imela na-
slednji obisk otoka s potegom 
brezplačen. Predvidene so tudi 
ugodnosti za skupinski poteg, 
medtem ko bo ^olj opazova-
nje potega stalo en evro. Poteg 

bo za moško populacijo nekoli-
ko dražji kot za ženske. Meseč-
no bodo izbirali obiskovalko ali 
obiskovalca, ki najboljše poteg-
ne ... Menda bodo tu^ prevoz-
niki na otok nekoliko preuredi-
li svoja plovila in na njem ure-
dili prostore, lqer se bodo obis-
kovald/ke lahko v spodbud-
nem okolju pripravljali na po-
teg. Na foto^afiji: potrebno bo 
le še pomesti stopnice in obis-
kovald lahko pridejo... 
Mali Brat 

TISOČ UGANK 
ZA ODRASLE 

Franc Ankerst vam zastav-
lja novo uganko. Odgovor 
nam pošljite do torka pri-
hodnji teden na SMS pod 
šifro uganka, pripišite reši-
tev ime In priimek na 
številko 031/69-11-11, ali 
po pošti na Gorenjski 
glas, Zoisova 1, 4000 
Kranj, s pripisom "Tisoč 
ugank za odrasle". 

Srce na jeziku 
pamet pri tleh 

podoben je oslu 
na nogah dveh. 

Izžrebati in nagradili 
bomo dva pravilna odgo-
vora (enega, ki ga bomo 
prejeli preko SMS in dru-
gega, ki ga bomo prejeli 
po pošti). Nagrado boste 
prejeli po pošti. Pravilna 
rešitev zadnje objavljene 
uganke se glasi: roki. To-
krat smo izžrebali Heleno 
Frelih in Marijo Sušnik. 

t l K ^ SH€GA. So 

K v p k R j e -

TANJA ODGOVARJA IN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ 
"Pravica" 

Obeta se mi sodišče in zanima 
me vse glede tega. Ali bo pravi-
ca na moji strani? Kako bo z 
moževim zdravjem in kako se 
bodo rešile hčerine težave, ki 
jih ima v družini? Najlepša 
hvala. 

Razprava, ki jo boste imeli na 
sodišču, bo odprla veliko no-
vih vprašanj. V iskanju odgo-
vorov bodite pazljivi, da si in-
formacij ne boste napačno 
razlagali. Osebi, ki ste ji za-
upali svoje težave, lahko za-
upate, saj je do vas iskrena in 
poštena. Drugi ljudje, ki so 
povezani s to zadevo, so pre-
pričani o svojem uspehu, a 
se zelo motijo. Resnica je ti-
sta, ki bo dokončno odločala, 
zato se nimate česa bati. Že 
sedaj ste z živci čisto na kon-
cu, zato morate takoj začeti 

pozitivno razmišljati. Ne išči-
te krivde pri sebi, saj se samo 
branite in nikomur ne želite 
nič slabega. Mož se zaveda, 
da bo moral slej ko prej na 
operacijo. S tem, ko odlaša, 
škoduje svojemu zdravju. 
Noče si priznati strahu in 
išče izgovore drugod. V po-
mladi se odloči in potem se 
mu bo zdravje precej izbolj-
šalo. Ker je vaša hči preveč 
prilagodljiva in zelo malokrat 
izrazi svoje mnenje, so se ji 
začele dogajati omenjene te-
žave. Na račun izkušenj, si je 
že pridobila diplomo in šele 
sedaj se ji lahko življenje za-
čne spreminjati. Začela je de-
lati na sebi in spoznanje, da 
je živela mimo svojih ciljev in 
želja, jo je streznilo. Stojte jI 
še naprej od strani, saj vas 
sedaj najbolj potrebuje. Kot 
mama In kot prijateljica ji ve-
liko pomenite. Srečno! 

"Triglav" 

Drago Tanja, sem redna bral-
ka tvojega horoskopa in od-
govorov. Prosim, če pogledaš 
malo v mojo prihodnost. Za-
nima me zdravje, ljubezen in 
kako bo s sinom. Ali me čaka 
še kaj lepega? 

Kot vidim, se je tvoje 
zdravstveno stanje že zače-
lo spreminjati na bolje. Ni 
videti, da bi Imela kake po-
sebne fizične težave, zato 
ti ni treba skrbeti. Da si za-
čela skrbeti za sebe, je zelo 
pohvalno in samo tako na-
daljuj, saj te to počasi pri-
pelje do večjih uspehov, 
kot si to lahko predstavljaš. 
Imeti sebe rad, se sliši čis-
to preprosto, a res to nare-
diti, ni vedno lahko. Znaš 
biti odločna In ne kloniš ob 
vsakem koraku, zato lahko 

pričakuješ večje spremem-
be na osebnem področju. 
Ker nikoli nI prepozno, 
sploh še, ker imaš željo, ki 
te vodi, se ti srčna želja 
uresniči. V celem letu bo-
sta za tebe še najbolj po-
membna meseca maj In ju-
nij. Poleti se boš odločala o 
večjem nakupu, ki se ti bo 
obrestoval. Resno boš mo-
rala začeti razmišljati o za-
menjavi službe. Kot že 
sama veš, se počutiš utes-
njeno, pa naj bo to zaradi 
samega dela ali okolice. 
Pogovor z nekim prijate-
ljem ti bo koristil in odprl 
OČI. Sin ti stoji ob strani in 
vidim, da se dobro razu-
meta. Pridno študira, obe-
tajo se mu razni uspehi. 
Žalost, ki jo je občutil v lju-
bezni, ga bo kmalu minila 
In na vidiku Ima novo lju-
bezen. Lep pozdrav. 

HOROSKOP 
TANJA in MARICA 

Oven (21.3. - 214.) 
Na račun prijateljev boste prišli do neprijetnih izku-
šenj. To vas ne sme spraviti v slabo voljo. Saj veste, 
vsaka šola nekaj stane. Na čustvenem področju 
bodite malo bolj pozorni, saj se vam približuje sreča 
v obliki ljubezni. 

Bik {22.4. - 20.5.) 
Neka situacija vas bo prisilila do spoznanja, da 
do cilja ne vodi samo ena pot. Poti je vedno več, 
odvisno pa je samo od nas, za katero se odločimo. 
Odločitev, ki jo boste prejeli, bo večjega pomena, 
kot bo videti na začetku. 

Dvojčka (21.5. - 21.6.) 
Pred vami je čas novih priložnosti, zato bodite zelo 
pazljivi na dogajanje okoli sebe. Pričakovanja bodo 
velika. Ne bo ostalo le pri željah, saj ste končno 
prišli na vrsto. Vaš dober dan bo četrtek, zato glejte, 
da ga dobro Izkoristite. 

Rak (22.6. - 22.7.) 
obremenjevali se boste zaradi denarja. Izogibajte se 
ljudi, ki vam radi solijo pamet. Odločitve, ki so pred 
vami, so samo vaše in od nikogar drugega. Presene-
til vas bo telefonski klic in vse tisto, kar sledi. 

Lev {23.7. - 23.8.) 
v tednu, ki prihaja, se izogibajte hudih besed v 
službi. V jezi se namreč lahko izreče beseda, ki jo 
kasneje zelo obžalujemo. Bodite strpni In počakajte 
na pravi trenutek, ki vsekakor pride. Vabljeni boste v 
prijetno družbo. 

Devica (24.8. - 23.9.) 
Po glavi vam bo rojila sto in ena misel. Raztreseni 
boste, tako da vam bo pogovor s prijateljem zelo 
dobro del. Koliko boste upoštevali njegov nasvet, je 
seveda druga stvar, važno je le, da boste imeli 
jasnejši pogled. 

Tehtnica (24.9. - 23.10.) 
Morda ste zadnje čase preveč plavali v oblakih, 
saj vas bo pristanek na trdna tla kar malo šokiral. 
A še ravno pravi čas, saj so pred vami pomembne 
odločitve, ki bodo potrebovale vso vašo modrost. 
Novice vas bodo prijetno presenetile. 

Škorpijon (24.10. - 22.11.) 
Usoda vam bo v naslednjih dneh več kot naklonje-
na. Mirno se boste prepustili dobremu vzdušju, saj 
na vas ne bo prežala nobena težava. Posvetili boste 
čas že pozabljenim prijateljem. Uživali boste in se 
veselili. 

Strelec (23.11. - 21.12.) 
Spustili se boste v tvegano naložbo, a na koncu 
boste več kot zadovoljni. Kdor ne tvega ne profitira. 
To včasih še kako velja. Na pot vam bodo prišle tudi 
neke zamujene priložnosti in poskrbeli boste, da ne 
boste ponovili starih napak. 

Kozorog (22.12. - 20.1.) 
Zelo v kratkem boste imeli dobro priložnost za 
zamenjavo službe. Lahko pa je tudi napredovanje v 
že obstoječi službi. Kar bo, bo dobro, le da je konec 
enoličnosti. Daljšo pot boste lahko izkoristili poslov-
no kot tudi zasebno. 

Vodnar (21.1. -19,2.) 
že dalj časa se odpravljate v tujino, tako da je že 
skrajni čas, da se vendarle odpravite. V naslednjem 
tednu se izogibajte resnim pogovorom, če pa že ne 
gre drugače, dovolite tudi drugim, da povedo svoje 
mnenje. 

Ribi (20.2. - 20.3.) 
v službi boste pohvaljeni za minulo delo In dobili 
boste veliko elana tudi za vnaprej. Ker vam bo s 
tem zrasla tudi samozavest, boste Imeli nekaj časa 
občutek, da ste sposobni ustvarjati čudeže. Torek 
bo vaš srečen dan. 



NAGRADNA KRIŽANKA 
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Rešitve križanke (nagradno 
geslo, sestavljeno iz črk 
z ošteviičenih polj in vpi-
sano v kupon iz križan-
ke) pošljite na dopisnicah 
do srede, 28. februarja 
2007, na Gorenjski glas, 
Zoisova 1, 4001 Kranj, p.p. 
124. Dopisnice lahko odda-
te tudi v nabiralnik Gorenj-
skega glasa pred poslovno 
stavbo na Zoisovi 1. 

Nagrade: 

1. nagrada: bon v vrednosti 
40 EUR (9.$Ss.6osrn ' podarja 
Obi Kranj 

2. nagrada: bon v vrednosti 13 
EUR (j.594,6osrn - podarja 
Obi Kranj 

3. nagrada: bon v vrednosti 
lo EUR (2.396̂  SIT) - podarja 
Obi Kranj 
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4. nagrada: promocijski paket • podarja 
zavarovalniška družba Adriatic Slovenica, d. d. 

5. nagrada: promocijski paket - podarja 
zavarovalniška družba Adriatic Siovenica, d. d. 

6. nagrada: promocijski paket • podarja 
zavarovalniška družba Adriatic Slovenica, d. d. 

7. nagrada: 1 0 0 igralnih žetonov • podarja casino Faraon 
8. nagrada: 50 igralnih žetonov • podarja casino Faraon 
9. nagrada: promocijska majica • podarja casino Faraon 
10. nagrada: promocijska majica • podarja casino Faraon 

TC KRANJ 

Nagradna igra 
dvojna varnost - dvojna sreča! 

V o V o o ^ 
Prvo nagrado boste lahko izbrali: 
športni Citroen C4 Coupe 
ali družinski Citroen C4 Picasso. 

VM nolt z«v«ov«na bodo prê  nagradni kupon ob iMtfMMfotonovKvi Bvtil90a zavorovant« cvlomobliik* odgovornosti. V8i o«tafi pa »1» vablianpoKuponv •no od nato poslovnih «no(. Nagiadna Igra traja od1, n.200Bdo3l.10 2007, 
PodoM bomo i« 120 onlmMh nagrad. 30 vtaho emrtM)« po va««m Ubofti: 

lakonsko prodpisan Mt pfvo pomo6 za avtomoMst« 
SodolM Sa vvoiM caloMn nagradni tgrt. Prtdrutna m 300.000 astomobbMm {avaro.wwa(n AdrtMca SKr̂ anc* 
VM o nagradni tgitna: f(ww aiKntic-UuviMvcA t> 

PCKnnti K)dr4«vacMUt2.Kraiti laiiMSetTOOO iaki;04 2817010 
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•Nagradna igra poteka od 4.12. 2006 do 27.10. 2007. 

Sponzor križanke, ki je bila objavljena 2. februarja, je podjetje TUHNJA d. o. o. iz Kranja, izžrebani na-
grajenci so: 1. nagrada: vzglavnik polnjen z gosjim perjem prejme - MARIJA CLOBOČNIK, Voglje, Leta-
liška 20,420S Šenčur: 2. nagrada: posteljno garnituro prejme - NEŽA ALIČ, Frankovo naselje 68,4220 

Škofja Loka; 3. nagrada: jogi rjuho jersey prejme - jOŽE ŽIVALIČ, Praše 19, 4211 Mavčiče. Tri nagrade 
Gorenjskega glasa prejmejo: ANTON ŠANDOR, Alpska 7. 4260 Bted; KLARA SEDE), Mlaška c. 86, 
4000 Kranj in jOŽEFA OVSENEK, Zvirče 31, 4290 Tržič. Nagrajencem iskreno čestitamo! 

http://www.casjno-faraon.com


DRUŽABNA KRONIKA 
GENERACIJA PLES 
v zimski Kranjski Gori je štiri dni plesalo 150 mladih plesalcev iz vseh koncev Slovenije in se 
potegovalo za letalsko vozovnico v Južno Afriko. Sobotni večer pa je novi pub Legende prevevala 
vročina. Duhovščina je dopoldan smučala, mladina pa zvečer praznovala valentinovo. 

M 
edna rodno 
priznani ples-
ni koreograf 
MihaKrušičv 
sodelovanju s 

TV Paprika pripravlja prvi res-
ničnostni plesni šov pri nas Ge-
neracija ples. Na avdicijah po 
Sloveniji bodo izbrali 16 polfi-
nalistov, osem izmed njih se 
jih bo potegovalo za glavno na-
grado - teden dni počitnic in 
plesnega izobraževanja v Južni 
Afiiki z Mihom Krušičem. Vsi. 
ki ste avdidjo v nedeljo v Kranj-
ski Gori zamudili, lahko svoje 
plesno znanje pokažete to ne-
deljo v Mariboru in naslednjo v 
Ljubljani, pogoj je le, da ste do-
polnili petnajst let in seveda, da 
radi plešete. 

Plesalci hip hopa so bili na 
Gorenjskem tudi zato, ker so 
imeli v okviru svojih plesnih 
šol, v vseh uči tudi Miha, šti-
ridnevne priprave, kjer so do-
polnjevali svoje plesno zna-
nje, se družili in zabavali. 
Treninge so imeli vsak dan, 
in sicer kar osem ur dnevno. 

V nedeljo popoldan se jih 
je kar 130 zbralo v fitaesu 
Moč, kjer dela tudi Chorchyp 
dan skupine Kocka. In vsi so 
bili tam z enim namenom -
dobiti letalsko vozovnico za v 
Južno Afriko. No, da jo bodo 
res dobili, bodo morali pre-
plesati še kar nekaj ur. Miha 
je imel težko delo - med 130 
plesalci, ki so se prijavili na 
avdidjo, jih je moral zbrati le 
šest, pri tem pa mu je poma-
gal tudi Chorchyp. Tako sta 
po daljšem premisleku v pol-

finale povabila štiri dekleta 
in dva fanta, ki so pokazali 
največ hip hop plesnega zna-
nja in oba sta potrdila, da 
imamo v Sloveniji res veliko 
število odličnih plesalcev. 

V mesecu marcu bo plesni 
resničnostni šov Generacija 
ples predvajan na TV Papri-
ka in takrat boste lahko gla-
sovali vsak za svojega naj-
ljubšega plesalca. 

V soboto zvečer pa so v 
Kranjski Gori na svoj račun 
prišli tudi predstavniki mo-
škega spola. V novem pubu 
Legende je plesala in svoje 
čare razkazovala striptizeta 
Naja. Glasbo sta vrtela ome-
njeni Chorchyp in njegov so-
trpin iz skupine Kocka, 
PetemeUy. Na pestrem veče-
ru v Legendah pa se niso za-
bavali samo mladi, saj se je 

izkazalo, da se zelo dobro 
znajo zabavati tudi starejše 
generadje. 

Se ostajamo v Kranjski 
Gori. Minuli teden so se po 
kranjskogorskih strminah 
spustili številni duhovniki 
na svojem tradicionalnem 
smučarskem tekmovanju, 
vsi zaljubljenci pa so prazno-
vali svoj praznik. Nekateri 
med njimi so se v sredo lah-
ko stiskali na Valentinovem 
gala plesu, ki ga je v Festival-
ni dvorani v Ljubljani prire-
dil radio Hit. Za dobro glas-
bo so skrbeli letošnja zmago-
valka Eme Alenka Gotar, 
skupina Victory, Elvis in Ma-
rilyn Monroe ter Rok Kos-
mač, v Valentinovem slogu 
pa sta vse skupaj povezovala 
voditelja Reza in Don Ser-
gio. 

Plesalec In koreograf Miha Krušič in hip hopar Denis Porčič • 
Chorchyp se odločata, kdo si zasluži pot v poHinale. / fou k̂ p i>og>&ii 

150 plesakev je svoje znan}e pilib na pripravah v Kranjski Gori, 
kdor je želel je kasneje še na avdidji pokazal, kaj zna. / fmo: K̂ ia 

V plesnem šovu bi radi plesali tudi fen^ koga je Miha povabil Jerneja, Nac, Nevenka In Miha so dokazali, da se na Gorenjskem 
v polfinale, boste kmalu videli v Generaciji plesa, t f<xo: K«i> poŝ j«- zabavajo vse generadje, mladi in tudi njihovi statžl. / f«o< i&j. poĝ t« 

VRTIMO GLOBUS 
Dixie Chicks presenetile 

« ® • Na letošnji podelitvi najbolj prestiž-
nih glasbenih nagrad grammy, ki je 
minulo nedeljo potekala v Los Ange-
lesu, so poleg skupine Red Hot Chllll 
Peppers s štirimi gramofončki, in 
Mary J. Bllge, ki je dobila tri grammy-
je, blestel country trio Dlxie Chicks. 

Nekdaj popularna teksaška dekleta, zadnja leta pa manj 
priljubljena zaradi kontroverznih političnih izjav nastroje-
nih proti predsedniku Bushu, so odnesla kar pet nagrad, 
med drugim tudi za najboljšo pesem in album. 

Kraljica in kralj baft 

V Kraljevi operni hiši v londonskem Co-
vent Gardnu so v nedeljo podelili film-
ske nagrade bafta. 'Britanski oskarji' so 
minili brez velikih presenečenj, ponov-
no je slavila Helen Mirren, ki so jo raz-
glasili za najboljšo igralko, film Kraljica 
pa je bil izbran za najboljši film. Najbolj-

ši britanski film je bil Zadnji škotski kralj, ki je Forestu 
Whitakerju prinesel nagrado za najboljšega igralca. 

Robbiejevo darilo mami 

Robble Williams je za 33. rojstni dan, ki 
ga je praznoval v torek, začel zdravljenje 
na kliniki za odvajanje. Že pred leti se je 
odvajal od alkohola in mamil, tokrat pa 
bo z dolgega seznama odvisnosti črtal 
zdravila na recept, kar je močno razve-
selilo njegovo mamo: "Rehabilitacija je 

najlepše rojstnodnevno darilo." Poleg antidepresivov so 
pevčeva šibka točka še cigarete, na dan pokadi več ška-
tlic, spije pa tudi več deset skodelic kave oziroma ener-
gijske pijače. 

Camilli bodo odstranili maternico 

Camllll, drugI ženi britanskega prestolo-
naslednika Charlesa, bodo v začetku 
marca kirurško odstranili maternico. 
Operacija bo rutinska in ni posledica bo-
lezni ali raka, je sporočila predstavnica 
vojvodinje Cornwallske. Datum operaci-
je so prilagodili tako, da bo Camilla 

spremljala princa Charlesa na turneji po zalivskih drža-
vah, po operaciji pa bo šest tednov počivala. 

Katja Tašner je visoka 172 centimetrov, kar je idealno za 
dobro košarkarico, vendar daje prednost odbojki. Rada 
ima tudi živali, še posebej blizu pa so ji konji. /F<><°:|»WZ 

Striptizeta Naja je v živalskih vzorčkih. 1 foto: Kaj" Pogjia- Valentinovo pride In gre. (Reza in Don Sergio) /Foio AjrtRoA 


