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Nova podjetja namesto rudarjev 
Občina Gorenja vas-Poljane je prodala že skoraj vsa zemljišča v Gospodarski 
coni Todraž, v Obrtni coni Dobje pa so investitorji zemljišča razgrabili. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Todraž, Dobje - Občina Go-
renja vas-Poljane je do sedaj 
na štirih razpisih izbrala šest 
investitorjev, ki bodo v novi 
Gospodarski coni Todraž po-
sta^v^i poslovno-proizvodne 
objekte in zaposlili do 50 de-
lavcev. Na zadnji razpis je si-
cer prišlo šest ponudb inve-
stitorjev, vendar je bilo pet 
nepopolnih, za preostala 
zemljišča (10.000 kvadrat-
nih metrov) pa bodo objavili 
nov razpis. "Nekaj investitor-
jev svoje objekte že gradi, ne-
kaj se jih na gradnjo priprav-
lja. V starejših prostorih rud-
nika delujejo trije najemniki. 

kmalu se jim bo pridružil 
tudi škofjeloški Unitech," 
n a m je povedal župan Milan 
Čadež. 
V fazi načrtovanja Gospodar-
ske cone Todraž so si na obči-
n i zastaviU cilj, da privabijo 
močne investitorje s koreni-
nami v proizvodnji, Id bi lah-
ko zaposlili od 250 do 300 lju-
di. Sedanji investitorji lahko v 
tem trenutku ponudijo zgolj 
petino načrtovanih zaposlitev, 
vendar pričakujejo, da se bo 
nekaj zasebnikov razvilo v ve-
like delodajalce. Naj ob tem še 
spomnimo, da je cono komu-
riaJnn opremiLrudnik.-

Hkrati z urejanjem Todra-
ža so se na občini lotili tudi 

urejanja Obrtne cone Dobje. 
Že s prvim razpisom so za-
polnili vsa zemljišča. "S tre-
mi investitorji smo že podpi-
sali predpogodbe, za skleni-
tev kupoprodajne pogodbe 
pa je treba zemljišča prej od-
meriti," je dejal župan Ča-
dež. Obstoječi žagi bo občina 
skušah najti drugo lokadjo, 
temu pa bo sledilo komunal-
no opremljanje cone. Pred 
časom je občina že pripravila 
lokacijski načrt za neznane 
investitorje, vendar ga je tre-
ba sedaj spremeniti . Zem-
ljišča bodo komunalno opre-
mljena do konca leta, tako da 
se bo gradnja začela prihod-
njo pomlad. 

m. 
MkuMlojt 
iMmMmpi 

35I5-I7aw. 13.1.2005, BS UE Skofia Loka MkuMlojt 
iMmMmpi (lWMGKliilim-ft>t«.FW»«ac87.Gor Os 

tl£KTOlJUeUANAl).4.Sto«retoC, 58.U iRStiIH: 
(lWMGKliilim-ft>t«.FW»«ac87.Gor Os 
tl£KTOlJUeUANAl).4.Sto«retoC, 58.U 

rnjttiul: VOOMG, MilOB Blaislu s.p.. KixoSa c. 115,« 
Nil«: TOPOS HOTAVUE, (I.O.O., Holavlje 74. Ga. Vas 
hlniili: Adam Bor« s.p., Poljane 10. Podane 

TOPOSHOTAVUI.io.«,. 

m 

Breznik kupuje 
preddvorska hotela 
Hotela Bor in Hrib v Preddvoru imata slednjič očitno resnega kupca, podjetje 
Arcus International iz Vodic, katerega večinski lastnik je Andrej Breznik 
D A N I C A Z A V R L Z L E B I R 

Preddvor - Tik pred koncem 
minulega leta je bil objav-
ljen razpis za prodajo hotela 
Bor in gradu Hrib v Pred-
dvoru in nekaterih zemljišč 
ob jezeru Čmava. Kupec je v 
javnosti že znan, pogodba 
med prodajalcem, poslov-
nim sistemom Mercator, in 
druž inskim podje t jem Ar-
cus iz Vodic pa še ni sklenje-
na. 

Andrej Breznik, večinski 
lastnik podjetja, ki kupuje 
hotela ob jezeru Čmava in 

pripadajoča zemljišča, pod-
pis pogodbe pričakuje v 
marcu. "Na nakup objektov 
v Preddvoru ne gledam kot 
na kratkoročni profitni pro-
jekt, pač pa zame predstavlja 
poslovni izziv, priložnost za 
nov produkt, ki presega go-
stinsko ponudbo," je o svo-
jem motivu za nakup pove-
dal Andrej Breznik, ki več 
let sodeluje s termami Oli-
mia in bi podobno središče 
dobrega počutja želel razviti 
tudi v Preddvora. Doseda-
njo ponudbo želi dopolniti z 
izobraževanjem in progra-

mi za zdravje, predvsem pa 
se m u zdi pomembno, da bo 
imel Preddvor kaj ponuditi 
že do časa, ko bo Slovenija 
predsedovala Evropski uniji. 

Andrej Breznik je svojo 
razvojno vizijo predstavil 
tudi občini Preddvor. Župan 
Miran 2^dnikar pravi, da je 
kupec kompleksa ob ježem 
pokazal veliko pripravljeno-
sti za vlaganje v kraj, v obči-
ni pa se bodo tmdili, da per-
spektivnemu programu po-
magajo, če že ne morejo z 
denarjem, pa vsaj s prostor-
skimi dokumenti. 

Prvi objekti v Todražu že stojijo, na voljo pa je še 10.000 kvadratnih metrov zemljišč. 
V sosednji, Obrtni coni Dobje so zemljišča že prodana. 

P O S L O V A N J E Z B A N K O CMD D O M ? 

Pojedli smo jih 
že devet milijonov. 

Praznujte z nami 
v soboto, 24. februarja 2007, 

ob 11, uri 
v Kavami Park na Bletlii. 
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A K T U A L N O 

Zaradi posojila cenejši 

vrtec 

v nekaterih gorenjskih občinah so se 
pojavile pobude, da bi starši, ki od-
plačujejo stanovanjsko posojilo, pla-
čevali manj za vrtec. Mestna občina 
Ljubljana ima s tem dobre izkuinje. 
Sploh pa naj bi bil sistem plačevanja 
za vrtce nepravičen. 

3 

G O R E N J S K A 

Davkarija zarubila celo 

top 

Davčna uprava je sredi tedna zarubi* 
la večino premičnega premoženja ob 
skakalnicah v Planici, med drugim 
snežni top, teptalec in tudi naprave 
za hlajenje naletne smučine. Rubež je 
bil opravljen žaradi 400.000 evrov 
davčnega dolga. 
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R A Z G L E D I 

Malo posta tudi Cerkvi 

ne bi škodilo 

v sredo, na pepelnico, se je začel 
post 2007, ki bo trajal do velike noči. 
Ob tem se Miha Naglič sprašuje, kaj 
nam ta starodavna preizkuSnja sploh 
Se pomeni. In komu je namenjena? 
Ali tudi Cerkvi sami? 

Z A D N J A S T R A N 

Plaz ogroža bohinjsko 

cesto 

Na odseku ceste med Bledom in Bo-
hinjem, kjer je bil lani narejen pod-
porni zid, zemlja spet drsi. Pilotska 
stena in podporni zid za sedaj še ni-
sta poškodovana. Na cesti so zaradi 
varnosti postavili polovično zaporo. 
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KRATKE NOV ICE 

ŠKOFJA LOKA 

Spremembe v škofjeloški LDS 

Ta teden se je sestal zbor članov škofjeloške LDS. V novo 
vodstvo so bili izvoljeni: Blaž Kavčič za predsednika, )ože 
Calof za podpredsednika, Petra Zupane za sekretarko, za 
člane izvršnega odbora pa Janez Demšar, Corazd Jelovšek, 
Blaž Jesenko, Jerca Pokom, Miro Pinterič in Vlado Vastl. 
Novi predsednik Blaž Kavčič je med prednostnimi nalogami 
poudaril uresničevanje za Škofjo Loko pomembne projekte: 
loška obvoznica, industrijska cona na Trati, trasiranje sever-
ne loške obvoznice, celovit urbanistični načrt Škofle Loke, 
občanom prijazna občinska uprava. Zato je LDS sodelova-
la pri oblikovanju Razvojnega dogovora za Škofjo Loko z žu-
panom in drugimi partnerji. D. Ž. 

LJUBLJANA 

Pobudi nesojenih županov neutemeljeni 

Parlamentarni odbor za notranjo politiko, javno upravo in 
pravosodje je zavrnil pobudi dveh županskih kandidatov, 
Brede Pečan iz Izole in Dušana Krajnika iz Škofje Loke, ki na 
ustavnem sodišču izpodbijata volilno zakonodajo. Dušan 
Krajnik zahteva ustavno presojo 25. člena zakona, ki govori 
o sestavi volilnih odborov. Ta določa, da član volilnega od-
bora ne more hkrati kandidirati na volitvah, ne prepoveduje 
pa sorodstvenih vezi med kandidati na volitvah in člani vo-
lilnih odborov. Parlamentarni odbor ugotavlja, da izpodbija-
ne določbe zakona niso v neskladju z ustavo. D. Ž. 

KRANJ 

Konferenca o čezmejnem sodelovanju 

Razvojne agencije Gorenjske, Koroške in Savinjske regije za 
torek, 27. februarja, ob 9. uri v hotelu Kokra na Brdu pri 
Kranju pripravljajo prvo konferenco o čezmejnem sodelo-
vanju med Slovenijo in Avstrijo. Agencije vabijo pred-
stavnike občin, zbornic, podjetij, društev, skratka vseh, ki jih 
zanima čezmejno sodelovanje. B. B. 

nrilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjsid Glas 

! Knjigo prejme LUCIJA POTOČNIK iz Sevc. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Zvesti Gorenjskemu glasu 
Francka In Anton Gradišar, po domače Rožmanova iz Spod-
njih Dupelj, sta naročnika Gorenjskega glasa, odkar izhaja. 
Zdi se jima, da je moralo biti dobro leto ali dve po poroki de-
cembra 1945. Anton je bil rojen v Spodnjih Dupljah, Francka 
pa na Kamnjah v Bohinju, od koder je prišla k Španu v Spod-
njih Dupljah za "pestrno". Tam se je vanjo zagledal Anton. 
Rožmanova mama in oče sta med najstarejšimi v Dupljah: 
mama je stara 84, oče pa 91 let. Kljub letom še vedno sede-

Francka in Anton pri 28 let starem flčku. 

ta v danes že znamenitega fička, ki sta ga kupila leta 1979 in 
s katerim sta se peljala celo do Knina in Šibenika. Še v torek 
je oče Anton z njim peljal mamo Francko v Tržič. Gorenjski 
glas prebereta od prve do zadnje strani. Še posebej pa sta 
bila presenečena, ko jih je Gorenjski glas za dolgoletno zve-
stobo obdaroval. J. K. 

Trenja med predsednikoma 
Nesoglasja med predsednikom države Janezom Drnovškom in vlade Janezom Janšo so se 
najizraziteje pokazala pri postopku imenovanja guvernerja Banke Slovenije. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Ljubljana - Že lani so se 
med predsednikoma države 
Janezom Drnovškom in vla-
de Janezom Janšo pojavila 
nesoglasja, eden takšnih 
sporov se je pokazal v pri-
meru financiranja kabineta 
predsednika države. Pred 
kratkim pa so trenja dosegla 
vrh pri imenovanju guver-
nerja Banke Slovenije, ko je 
predsednik vlade nasproto-
val vsem dosedanjim pred-
logom predsednika države, 
z njim pa tudi koalicijski po-
slanci. 

Vzroki spora 

Kako ocenjujeta skaljene 
odnose med-obema pred-
sednikoma, smo vprašali 
dva gorenjska politika. Pr-
vak LDS in evropski posla-
nec Jelko Kacin pravi, da v 
tem primeru ne gre za pro-
blem kadrovske zasedbe ali 
oseb, ki opravljata ti dve 
funkciji, pač pa za odnos 
dveh institucij. Predsednik 
države ni sluga vlade niti 
kurir protokola, pač pa ne-
odvisna institucija, katere 
naloga je predlagati kandi-
date na funkcije v drugih in-
stitucijah. "Videti pa je, da o 
primernosti ali neprimer-
nosti kandidatov odloča le 
predsednik vlade in se je 
predsednik države zato z 
njim usklajeval. Vodje po-

slanskih skupin vladajoče 
politike pa so le izvrševali 
politične ukaze vodje koali-
cije, v čemer je glavni pro-
blem naše politične realno-
sti, ki kaže na to, da državni 
zbor ni samostojna institu-
cija, pač pa le transmisija 
vlade. V nasprotju z ustavo 
pa si želi predsednik vlade 
podrediti neodvisne institu-
cije," pravi Kacin. Tudi rav-
nanje predsednika vlade in 
koalicijskih strank v prime-
ru predlagane kandidature 
Andreja Ranta za guverner-
ja Banke Slovenije ocenjuje 
kot napad na neodvisnost te 
institucije. O kandidatu pa 
meni: "Viceguvemerja An-
dreja Ranta osebno poznani 
in sem z njim sodeloval v 
času, ko je bila na oblasti 
naša stranka, in je strokov-
no sodeloval s pariamentar-
no skupščino sveta Evrope, 
ko je šlo za primer Ljubljan-
ske banke." 

"Senca" Mitje Gasparija 

Poslanec SDS Bojan Ho-
man pa je prepričan, da bi se 
moral predsednik Drnovšek 
v primeru predloga za funk-
cijo guvemerja Banke Slove-
nije po zakonu posvetovati s 
poslanskimi skupinami. Ker 
tega ne dela, so koalicijske 
stranke napovedale, da pred-
loga v državnem zboru ne 
bodo podprle, v SDS pa o 
kandidatu Andreju Rantu 

H 
Predsednika Janez Drnovšek in Janez Janša v času, ko med 
njima še ni bilo takšnih nesoglasjih kot sedaj. /Foto Tmjooki 

menijo, da gre za "senco 
Mitje Gasparija" in ker že 
Gasparija niso potrdili, tudi 
Ranta ne nameravajo. Pred-
sednik države Janez Drnov-
šek po Homanovem mne-
nju še sam ne ve, ali bi bil 
zdravilec, guru ali predsed-
nik in si tudi o svoji prihod-
nji predsedniški kandidaturi 
ni na jasnem, o nesoglasjih, 
ki obstajajo med Drnov-
škom in Janšo, pa Homan 
pravi: "Mislim, da gre za obi-
čajna nesoglasja, v katerih 
ne vidim večjega problema. 
Prav tako ni nič usodnega, 
če državni zbor ne potrdi 
vsakega predsednikovega 

predloga. Kakega potrdi, 
drugega spet ne. Drnovškov 
predlog za ustavnega sodni-
ka je šel gladko skozi parla-
ment, enako za varuhinjo 
človekovih pravic, pri guver-
nerju banke je pač drugače. 
Letos bo še veliko imeno-
vanj, šest le za ustavne sod-
nike, v letu predsedniških 
volitev pa se utegne še kaj za-
plesti kot pri guvernerju." 
Homan dodaja, da njihova 
stranka za guvemerja Banke 
Slovenije (institucije, ki do-
slej še ni doživela prevetritve 
in se po njegovem boji spre-
memb) podpirajo Boštjana 
Jazbeca. 

Varuha zamenjala varuhinja 
v sredo je Matjaž Hanžek, dosedanji varuli človekovih pravic, po zaključku šestletnega mandata 
posle predal novi varuhinji Zdenki Čebašek Travnik. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Ljubljana - Matjaž Hanžek je 
varuh človekovih pravic po-
stal februarja 2001, pred 
njim je bil obmudsman Ivo 
Bizjak. Hanžkov mandat si 
bomo najbolj zapomnili po 
problematiki Romov in izbri-
sanih ter gradnji ljubljanske 
džamije, ves čas je opozarjal 
tudi na velike sodne zaostan-
ke. Zavzemal se je tudi za 
pravice otrok in si prizadeval 
za nastanek zakonodaje, po-
vezane z nasiljem v družini. 

Varuh človekovih pravic je 
sicer institucija, ki brani pra-
vice posameznikov in opoza-
rja oblast, da je presegla svo-
ja pooblastila v škodo držav-
ljanov. Varuh je nekakšen 
nadzornik izvršne oblasti. V 
letnih poročilih, ki jih pošilja 
parlamentu in vladi, opoza-
rja na probleme v zvezi s kr-
šenjem človekovili pravic in 

daje priporočila v zvezi z ob-
likovanjem aktualne politike. 
V svojem mandatu se je Mat-
jaž Hanžek obračal tudi na 
mednarodne institucije in s 
tem večinoma požel neodo-
bravanje domače politike. 
Ob koncu mandata je Matjaž 
Hanžek ocenil, da se je prejš-
nja vlada na njegove pobude 
odzivala manj od sedanje, 
slednja pa se sicer odziva, a 
mu aktivno nasprotuje. Kot 
primer je navedel zakona, ki 
ju vlada predlaga v zvezi z iz-
brisanimi in Romi. 

Iz Hanžkovega mandata 
ostaja nerešena le okoli de-
setina vseh primerov, to pa 
večinoma zato, ker se na-
sprotaa stran ne odziva, vse 
drugo so rešili s prvim po-
sredovanjem, je povedal ob 
koncu svojega mandata. Si-
cer pa sedaj že bivši varuh 
meni, da se raven spoštova-
nja človekovih pravic in pra-

V sredo je Matjaž Hanžek posle na uradu varuha človekovih 
pravic predal novi varuhinji Zdenki Čebašek Travnik. 

vne varnosti v Sloveniji iz-
boljšuje. Opažajo pa poveča-
nje prijav, povezanih s pro-
blemom revščine. Med oko-
li tri tisoč pritožbami iz mi-
nulega leta pa so prevlado-
vale tiste v zvezi s policijski-
mi in upravnimi postopki. 

V sredo je posle iz rok Ma-
tjaža Hanžka prevzela nova 
varuhinja človekovih pravic, 
psihiatrinja Zdenka Čeba-
šek Travnik. Decembra lani 
so jo za to institucijo izvolili 
poslanke in poslanci držav-
nega zbora. 

Si r s /ZL 
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Zaradi posojila cenejši vrtec? 
v nekaterih gorenjskih občinah so se pojavile pobude, da bi starši, ki odplačujejo stanovanjsko 
posojilo, plačevali manj za vrtec. Dobre izkušnje Mestne občine Ljubljana. 

URŠAPFrERNEL 

Kranjska Gora - Na zadnji 
seji občinskega sveta v 
Kranjski Gori je občinski 
svetnik Miro Eržen dal po-
budo občinski upravi, naj 
prouči možnosti za znižanje 
plačik oskrbnine v vrtcu za 
otroke tistih staršev, ki imajo 
najeto stanovanjsko posojilo. 
Po Erženovem mnenju bi 
bilo prav, da bi mladim dru-
žinam - mnoge imajo tudi 
po več otrok - pomagali tako, 
da bi se pri določitvi plačila 
za vrtec upoštevale obreme-
nitve dohodkov zaradi odpla-
čevanja kreditov za reševanje 
stanovanjskega vprašanja. 
Podobne pobude so se poja-
vile tudi v nekaterih drugih 
gorenjskih občinah, denimo 
v radovljiški, v nekaterih slo-
venskih občinah pa so tovrst-
ne spremembe že uvedli. 
Ena takšnih je Mestna obči-
na Ljubljana in pozanimali 
smo, kakšne so njihove iz-
kušnje. Marija Fabčič z Od-
delka za predšolsko vzgojo, 
izobraževanje in šport je po-
vedala, da je Mestna občina 
Ljubljana ena izmed redkih 
občin, ki ie vrsto let dodatno 
znižuje višino plačila vrtca 
zaradi odplačevanja kredita. 
"S tem želimo izkazati po-
sebno naklonjenost in pozor-
nost mladim družinam, ki 
rešujejo svoj stanovanjski 
problem. V primeru, da dru-
žina z dokazili izkaže, da od-
plačuje dolgoročni stano-
vanjski kredit za nepremični-
no, s katero rešuje osnovno 
stanovanjsko vprašanje, obči-
na določi za en razred nižje 
plačilo, kot bi ga sicer plače-

vali na podlagi dohodkov," je 
povedala. In kakšen je odziv 
Staršev? "Starši so to mož-
nost z navdušenjem sprejeli, 
saj so tako lahko vsaj do neke 
mere upoštevani stroški, ki 
dodatno obremenjujejo do-
hodke družine," je še poveda-
la Marija Fabčič. 

Sistem plačevanja je 
nepravičen 

Sicer pa se je sistema fi-
nanciranja vrtcev v Sloveniji 
lotilo tudi Računsko sodišče 
Republike Slovenije, ki je 
pred kratkim opravilo revizi-

jo stanja na področju pred-
šolske vzgoje. "Ocenjujemo, 
da sistem, ki ureja plačila 
staršev za vrtce, ni ustrezen," 
so zapisali v poročilu. Sistem 
financiranja vrtcev naj bi bil 
nepregleden in prezapleten, 
obstajalo pa naj bi tudi tvega-
nje, da posamezne občine ni-
majo primernih vzvodov za 
ugotavljanje dejanskega eko-
nomskega in premoženjske-
ga stanja družin. Poleg tega 
obstoječa ureditev vzpostav-
lja eno najvišjih stopenj pro-
gresivnosti plačil staršev, kar 
pomeni, da starši, uvrščeni v 
višje plačilne razrede, za vr-

V Družinski pobudi menijo, da so cene programov v 
vrtcih v zadnjih desetih letih rasle bistveno hitreje kot 
plače. Plačilo za dva otroka v povprečju dosega prib-
ližno 20 odstotkov celotnih družinskih dohodkov ali 
skoraj polovico dohodkov enega izmed staršev. 

tec plačujejo skoraj največ v 
Evropi. Ne nazadnje pa je 
tudi anketa, ki so jo opravili 
na računskem sodišču, poka-
zala, da kar tri četrtine star-
šev meni, da trenutna zako-
nodaja ne omogoča pravične 
razporeditve staršev v plačil-
ne razrede, glede na njihov 
dohodkovni in premoženjski 
položaj. 

Na poročilo se je odzvalo 
ministrstvo za šolstvo, kjer so 
povedali, da že pripravljajo 
novelo zakona o vrtcih. S 
spremembami naj bi vzpo-
stavili stabilnejši sistem fi-
nanciranja javnih vrtcev, 
sprostili naj bi sistem financi-
ranja zasebnih vrtcev ter prek 
večje pestrosti vsebin v vrtcih 
omogočili večjo vključenost 
otrok v vrtce. V lanskem šol-
skem letu namreč več kot 36 
odstotkov predšolskih otrok 
ni bilo vključenih v uradne 
oblike predšolske vzgoje. 

Hrup ruši mirvžejah 
Prebivalci vasi Žeje od leta 2004 čakajo na rezultate meritev hrupa z 
avtoceste. Država je prezrla pozive Občine Naklo. 

S T O J A N S A J E 

Žeje • Odkar so leta 2003 od-
prli odsek avtoceste Naklo-
Podtabor, prebivalci vasi 
Žeje ne poznajo miru. Svoje 
težave so pojasnili na sestan-
ku s predstavniki Družbe za 
državne ceste, ki ga je 23. no-
vembra 2004 sklicala Obči-
na Naklo. Takrat so zahteva-
li aktivno zaščito vasi pred 
hrupom, saj se obljube izva-
jalcev o preprečitvi širjenja 
hrupa z ustreznimi materia-
li ob gradnji niso izpolnile. 
Cesta se je močno zajedla v 
hrib pod vasjo in se dvignila 
nad dolino. Protihrupna 
ograda je le ob drugem voz-
nem pasu proti naselju Bi-

strica, pod Žejami pa take 
zaščite ni. Na zapisniku se-
stanka sta Bojan Cerkovnik 
in Milan Ferjan s podpiso-
ma potrdila več .'sklepov: 
podjetje iz Maribora bo de-
cembra 2004 opravilo prve 
meritve hrupa. Na osnovi 
obremenitev, ki bodo raz-
vidne iz poročila, bodo pred-
videli nadaljnje ukrepe. Po-
novni sestanek bo januarja 
2005. 

"Vsi ti roki so že zdavnaj 
mimo, prebivalci Žej pa še 
čakamo na rezultate uradnih 
meritev. Vodstvo Občine Na-
klo je večkrat terjalo odgovor 
iz Ljubljane, nazadnje z do-
pisom 11. januarja 2007. 
Preseneča nas tak odnos od-

govornih, Id so doslej uresni-
čili le sklep o pasivni zaščiti 
sedmih hiš z zamenjavo 
oken na zahodni strani. 
Sami .smo naročili meritve 
hrupa pri Zavodu za zdrav-
stveno varstvo Kranj, ki ka-
žejo bistveno poslabšanje 
razmer med letoma 2002 in 
2004. Ker nas država ne 
upošteva, je vaški odbor skle-
nil o tem obvestiti pristojno 
ministrstvo, varuha človeko-
vih pravic, informacijsko po-
oblaščenko in medije. Če ne 
bo šlo drugače, bomo bolj 
glasno zahtevali svoje pravi-
ce," je povedala predsednica 
vaškega odbora Dragica Jen-
ko. Njej se je na balkonu 
hiše s številko 5 pridružil 

tudi občinski svetnik Marjan 
Babič iz Zej. Pogovor je bil 
tam skoraj nemogoč, saj ga 
je preglasil hrup z avtoceste 
kljub redkemu prometu. Kot 
je potrdil Anton Gros iz hiše 
Žeje 9, so jim marca lani res 
zamenjali okna, a so imeli 
kup težav. Inšpektor je oce-
nil, da niso ustrezna, ker ni-
majo zračenja. 

Službo za komuniciranje 
in strateški marketing Dmž-
be za avtoceste RS smo pro-
sili za odgovore, kdaj so 
opravili meritve hrupa na 
tem delu avtoceste in kaj so 
pokazale. Dobili smo le 
splošno pojasnilo, da so po 
meritvah decembra 2004 iz-
delali poročilo, ki je bilo do-
polnjeno marca 2005. Prve 
meritve so pokazale, da je 
obremenitev s hrupom v na-
selju Žeje presežena pri šti-
rih hišah, v višjih etažah pa 
še pri dveh objektih. Poroči-
lo o meritvah bodo poslali do 
22. februarja 2007. 

Nova rešitev za 
karavanško vodo 
občina Jesenice naj bi skupaj z Občino Kranjska 
Gora, SIJ in Unionom ustanovila novo podjetje 
za črpanje karavanške vode. 

U R Š A P E T E R N E L 

Jesenice - V zgodbi o kara-
vanški vodi, ki se kot jara 
kača vleče že vrsto let, se na-
kazuje nova rešitev. Kot je 
povedal jeseniški župan To-
maž Tom Mencinger, je po 
šestnajstih letih zdaj resnič-
no napočil čas, da presekajo 
gordijski vozel in stvari po-
stavijo na nove temelje. Tako 
naj bi že potekali dogovori o 
ustanovitvi novega podjetja, 
ki bi prevzelo črpanje kara-
vanške vode. Ustanovitelji 
naj bi bili javno podjetje Jeko-
In, d. o. o., (v imenu Občine 
Jesenice in Občine Kranjska 
Gora), Slovenska industrija 
jekla (SIJ) ter Pivovarna Uni-
on, k sodelovanju pa naj bi 
povabili tudi podjetje Voda 
juliana, zlasti zaradi blago-
vne znamke. Pripravljeni naj 
bi bili tudi poplačati del nji-
hovih dosedanjih vlaganj. Ta 
naj bi po zatrjevanju Marjana 
Krajnca, direktorja Študent-
skega servisa Maribor, ki je 
večinski lastnik Vode Juliana, 
znašala kar osem milijonov 
evrov. A po Mencingerjevih 
besedah je ta številka nereal-
na, poplačali naj bi kakšno 
petino te vsote. Mencinger je 
ob tem tudi opozoril, da Voda 
Juliana nima niti koncesije 
niti dovoljenja za cevovod od 
karavanškega platoja do ob-

jekta Donita, kjer stoji začas-
na polnilnica. Obenem naj bi 
bil objekt Donita že prodan, 
Voda Juliana pa naj bi bila 
zgolj podnajemnik. Kot je še 
povedal župan, na odgovor 
družbe Voda Juliana o sode-
lovanju še čakajo. Zadnjo be-
sedo v celotni zgodbi pa bo 
imela vlada, ki bo podelila 
koncesijo za črpanje karavan-
ške vode. Zanimivo je, da je 
julija lani že imela priprav-
ljen predlog koncesije, Id naj 
bi jo podelila podjetju Voda 
Juliana. Koncesijo naj bi ta-
krat podelili brez razpisa, in 
sicer za dobo 30 let. Podelitvi 
koncesije brez javnega razpi-
sa pa so tedaj ostro nasproto-
vali na Občini Jesenice in vla-
da je že potrjen predlog kon-
cesije tik pred zdajd umakni-
la. V začetku tedna pa so v 
javnost prišle informacije, da 
naj bi na ministrstvu za oko-
lje zdaj razmišljali o podelitvi 
kar dveh koncesij, in sicer 
Vodi Juliana in podjetju Jeko-
In. Župan Mencinger je to-
vrstne informacije zanikal, 
češ da naj bi vlada podelila le 
eno koncesijo. Vsekakor so 
na Občini Jesenice odločeni, 
da bodo začeli postopek za 
ustanovitev novega podjetja, 
novo pohiilnico pa naj bi ure-
dili na Hrušid v neposredni 
bližini izvira karavanške 
vode. 
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Davkarija zarubiia 
celo top 
Davčna uprava je sredi tedna zarubiia večino 
premičnega premoženja ob skakalnicah v Planici. 

U R Š A P E T E R N E L 

Planica - Snežni top, tepta-
lec, oder, tribune, stopnice, 
hišice na naletu, hišice za 
tekmovalce, naprave za hla-
jenje naletne smučine v Pla-
nici - vso to je od srede na-
prej zapečateno in zarublje-
no. Davčna uprava se je odlo-
čila za skrajni korak in zara-
di davčnega dolga izvršila ru-
bež na premoženju Športne-
ga društva (ŠD) Planica. Kot 
je povedal predsednik dru-
štva Bogomir Košir, dolg 
znaša okrog 400 tisoč evrov, 
formalno je res knjižen na 
računu društva, vendar pa 
naj bi bil to dejansko dolg 
Planice. Zanj naj bi bil v prvi 
vrsti odgovoren nekdanji 
predsednik organizacijskega 

odbora Stane Valant, ki je 
tudi predsednik Smučarske 
zveze Slovenije. V ŠD Plani-
ca zato vztrajajo, da dolg po-
krije zveza. In kaj o tem me-
nijo na Smučarski zvezi Slo-
venije? Kot je sporočil njihov 
predstavnik Tomi Trbovc, se 
že dc^ovaijajo z davčno upra-
vo in ministrstvom za šolstvo 
in šport, da bi sklenili dogo-
vor o rešitvi iz težav. Prav 
tako si prizadevajo skleniti 
dogovor s ŠD Planica. Smu-
čarska zveza je namreč orga-
nizatorka finala v Planici, ŠD 
Planica pa najemnik zemljišč 
in lastnik večine premičnega 
premoženja. Dogovor bo zato 
nujen, časa zanj pa ni veliko, 
kajti finale v smučarskih po-
letih zadnji vikend v marcu 
se nezadržno približuje. 

ZarubljenI so tudi bazeni z vodo za dodatno zasneževanje. 

Jubilej blejske kremne rezine 
Le redkokdo obišče Bled, ne da bi pojedel vsaj eno znamenito kremno rezino, zato ni čudno, 
da so jih v slaščičarski delavnici hotela Park naredili že devet milijonov. 

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

Bled - Že več kot pol stoletja 
je prava blejska kremna rezi-
na povezana s turistično po-
nudbo Bleda. Malokdo pa ve, 
da je prve kremne rezine na 
Bledu pripravljal slašfičarski 
mojster Ištvan Lukaševič, ki 
se je v poznih 40. letih iz 
Sente v Vojvodini z družino 
preselil na Bled, kjer je leta 
1953 kot vodja slaščičarske 
delavnice v starem hotelu 
Park sestavil recept za danes 
znamenito kremno rezino. 
To poznajo tako redni kot na-
ključni obiskovalci Bleda, do-
biti jo je mogoče v vseh slaš-
čičarnah, kavamah in restav-
racijah na Bledu, originalne 
pa še danes pečejo v slašči-
čarski delavnid hotela Park, 

kjer so jih od leta 1953 do da-
nes napekli skoraj devet mili-
jonov. Največ so jih ljubitelji 
slaščic pojedli v kavami Park 
ob jezeru, kjer jih ob lepih vi-
kendih spečejo tudi do tri ti-
soč petsto, dnevni rekord pa 
je 4320 prodanih kremnih 
rezin. 

Ob častitljivi številki, ko 
bodo jutri spekli devetmili-
jonto kremno rezino, bodo v 
kavami hotela Park ob 11. uri 
pripravili priložnostao praz-
novanje, na katerem se bo 
mogoče poučiti o peki krem-
nih rezin in jih seveda tudi 
poizkusiti. S kuponi za na-
gradno žrebanje bodo obis-
kovalci imeli priložnost obis-
kati tečaj izdelave kremnih 
rezin, prav tako pa bodo že v 
soboto kuharski mojstri na-

Na Bledu ni slaščičarne, kjer ne bi pripravljali znamenitih 
kremnih rezin. 

učili izdelovati kremne rezi-
ne učence turističnega krož-
ka OŠ prof dr. Josipa Plem-
Ija Bled. S kremnimi rezina-

mi bodo učenci nato razvese-
lili tudi oskrbovance v Domu 
dr. Janka Benedika v Radov-
ljici. 

Civilni nadzor na obravnavah 
žrtve pravosodnega nasilja (kot so se poimenovali sami) so ustanovile Civilno združenje za pravič-
nost, napredek in nadzor, ki bo med drugim organiziralo skupine za nadzor na sodnih obravnavah. 

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

Lesce - "V Sloveniji smo priče 
obsežnemu kršenju temeljnih 
človekovih pravic in svoboščin, 
ustave, zakonov in dn^jh pra-
vnih aktov. Kršitve izvajajo 
predstavniki oblasti s področja 
polidje, tožilstva, sodstva in ad-
vokature, ljudje pa "v nesreči" 

nimajo nikogar, na katerega bi 
se lahko obrnili za pomoč," je 
na ustanovnem zbom prejšnji 
petek dejal Rade Stanič in do-
dal, da so bile v preteklosti v 
škodo ljudstva izvedene obsež-
ne kraje, med drugim v času 
privatizadje družbene lastnine 
in v postopkih denadonalizad-
je. In kakšni so glavni dlji zdm-

Ustanovni člani združenja: Franc Reš, Rade Stanič in 
Husein Aičič 

ženja.' Kot so zapisali v usta-
novni akt bodo javno opozarja-
li na nepravilnosti pri delu dr-
žavnih in občinskih ustanov in 
organov ter dmgih nosilcev 
javnih pooblastil, na kršitve 
človekovih pravic ter na po-

Združenje, ki naj bi ddovalo 
na območju vse Slovenije, med 
letošnje glavne naloge uvršča 
ustanovitev območnih oz. 
mestnih odborov, iskanje mož-
nosti M pravno zastopanje čla-
nov na okrožnih in višjih sodiš-

Na ustanovnem zboru so za predsednika izvolili Ra-

deta Staniča, v upravnem odboru pa bodo še Franc 

Reš, Dragan Marjanovič, Remzi Ferat, Ivanka Moho-

rič, Sladjana Frelih, Husein Aščič in Matjaž Artelj. 

manjkljivosti zakonov in dru-
gih predpisov. Članom bodo 
pomagali z zastopanjem pred 
državnimi in občinskimi orga-
ni, prizadevali pa si bodo tudi, 
da bo stranka v postopku lahko 
kadarkoli vpogledala v delo dr-
žavne ustanove in v njej zapo-
slenih ljudi in da bo kršitelje 
lahko prijavila pristojnim služ-
bam. Pri delovanju bodo upo-
rabljali vse demokratične obli-
ke, tudi državljansko nepokor-
ščino. 

dh ter organiziranje skupin za 
dvilni nadzor na glavnih obra-
vnavah. "Sodniki niso navajeni 
kontrole, a jih je treba navaditi 
na to, da bo na obravnave prišlo 
deset, dvajset, petdeset naših 
članov," je dejal Stanič in po-
udaril, da je bila ustanovitev 
združenja odgovor na lani raz-
puščen gorenjski območni od-
bor, ki je deloval v okvim vse-
slovenskega Ovilnega združe-
nja za nadzor nad institudja-
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Veliko novega za obiskovalce 
Kamniški TIC je lani obiskalo kar 76 odstotkov več obiskovalcev kot leto poprej. Novi načrt mesta 
natisnjen že v šestih jezikih. 

J A S N A P A L A D I N 

Kamnik - Glavni razlog za 
takšno povečanje je gotovo 
nova lokacija TlC-a, ki se je 
aprila preselil v nove, bistve-
no večje in bolj prijazne 
prostore na Glavnem trgu. 
Statistika kaže, da je razmer-
je med domačimi in tujimi 
obiskovalci zaradi nekaterih 
zelo obiskanih poletnih pri-
reditev približno enako, 
med tujimi gosti pa so naj-
večje povečanje zabeležili 
pri Špancih in Francozih. V 
zadnji sezoni so v TlC-u z 
novim v. d. direktorja Igor-
jem Kraljem uvedli kar ne-
kaj novosti, med katerimi je 
treba omeniti prodajo vstop-
nic sistema Eventim, izpo-
sojo koles, podaljšan delovni 
čas in pred kratkim izdajo 
mestnega načrta z zanimi-
vostmi v kar šestih jezikih. 

Čeprav med največje šibko-
sti kamniškega turizma še 
vedno sodi pomanjkanje 
prenočišč in restavracij v 
središču mesta ter nedokon-
čana denacionalizacija na 
Veliki planini, ki onemogo-
ča številne projekte, pa se 
kamniški turistični delavci 
na letošnjo sezono že pri-
pravljajo s polno paro. V pri-
pravi je izdelava sklopa turi-
stičnih vodnikov za štiri raz-
lične ciljne skupine, uredili 
bodo novo spletno stran in 
organizirali delavnice za tu-
ristične ponudnike ter semi-
nar za turistične vodnike. 
Turistično ponudbo občine 
bodo v prihodnjih tednih 
predstavili na mednarodnih 
sejmih v Madridu, Bruslju, 
Milanu, Londonu in Avstri-
ji. Proračunska sredstva, 
predstavlja jih le deset od-
stotkov sredstev, pridoblje-

Obiskovalci se najraje sprehodijo po starem mestnem jedru. 

nih na evropskih razpisih, 
pa želijo letos povišati za tri-
deset odstotkov, saj je med 
njihovimi načrti, kot je po-
udarila Alenka Hribar, tudi 
strokovna in vsebinska obo-
gatitev tradicionalnih prire-
ditev, kot sta Srednjeveški 

dnevi in Dnevi narodnih 
noš. Za še uspešnejše nasto-
panje na trgu pa želijo še iz-
boljšati sodelovanje z obči-
nami podjetne regije ter 
Carniolo in izoblikovati 
novo turistično regijo Kam-
niške Alpe. 

Korošci peli v Kranju in Besnici 
J O Ž E K O Š N J E K 

Polna dvorana Gimnazije 
v Kranju je v soboto zvečer z 
dolgim aplavzom nagradila 
nastop komornega zbora 
Mysterium iz Kranja in okte-
ta Suha iz avstrijske Koro-
ške. Oktet Suha z okrog tisoč 
koncerti doma in na tujem je 
decembra lani praznoval 25-
letnico delovanja in dokazal, 
da je slovenska pesem obo-
gatitev življenja in kulture v 
Avstriji. Oktet je pel tudi pri 
nedeljski maši v Besnici. 
Kranjski nastop pevcev iz 
Suhe je imel še poseben po-
men. Po 17 letih se je od nje-
ga poslovil umetniški vodja 
Matevž Fabjan iz Kranja, za 
kar so se mu pevci posebej 
zahvalili. 

Mysterium pod vodstvom 
Besničanke Urške Fabijan 
pa je tudi na sobotnem 
koncertu dokazal, da si 27 
pevk in pevcev resnično 
želi odkrivati skrivnosti 
glasbe, doseči kakovost 
in izpolniti želje in pričako-
vanja poslušalcev. Zbor je 
odprt za različne zvrsti 
glasbe, vendar se vedno 
bolj nagiba k poustvarjanju 
del mladih, še ne uveljav-
ljenih slovenskih skladate-
ljev. Tako je zborov basist 
Gašper Jereb, študent ljub-
ljanske Akademije za glas-
bo, za zbor že napisal nekaj 
skladb in priredb. V nedeljo 
pa so pevci okteta Suha v 
cerkvi sv. Tilna v Besnici 
peli pri maši, ki jo je daro-
val župnik Vinko Malovrh. 

Med mašo je triu pesmi 
zapel tudi besniški mešani 
pevski zbor Sv. Tilen z or-
ganistom Alešem Lebnom 

in zborovodjem Janezom 
Fabijanom. Zbor praznuje 
letošnjo pomlad desetlet-
nico delovanja. 

Matevž Fabijan (na sliki desno) se je v soboto po 17 letih 
vodenja poslovil od okteta Suha, za katerega je napisal in 
priredil tudi nekaj pesmi. / snin: c. luv̂ t 

V Trbojah pogrešajo avtobus 
v Krajevni skupnosti Trboje želijo, da bi kranjski mestni promet nekajkrat 
dnevno peljal tudi v njihovo vas. 

S I M O N Š U B I C 

Trboje - V Trbojah so zadnja 
leta brez živilske trgovine, 
zato morajo vaščani po na-
kupih hoditi drugam. Naj-
bližji trgovini imajo v Vo-
klem in Hrastju, večina pa 
se jih sedaj raje zapelje kar v 
Kranj ali Šenčur, kjer lahko 
opravijo še obveznosti na ob-
čini, upravni enoti oziroma 
krajevnem uradu, gredo k 
frizerju ali zdravniku. Toda 

vsi vaščani nimajo lastnega 
prevoza, zato krajevna skup-
nost Trboje predlaga občini 
Šenčur, naj skuša zagotoviti 
javno avtobusno linijo do 
Trboj. 

"Za starejše občane, ki ni-
majo prevoza, bi bilo dobro, 
če bi avtobus večkrat pripe-
ljal v Trboje. Kranjski mest-
ni promet vozi samo do 
Prebačevega, za nas pa bi 
bilo bolje, če bi zapeljal še v 
Voklo in Trboje." je razložil 

predsednik sveta KS Trboje 
Jože Rekar, ki sicer pravi, da 
imajo v vasi precej po-
membnejše predloge (npr. 
pločnik proti Žerjavki, grbi-
ne na cesti ob šoli, označe-
valne table po vasi), toda 
tudi avtobus bi pomembno 
dvignil kakovost življenja 
njihovih vaščanov. 

"Ni trgovine, ni avtobusa, 
kot bi se v Trbojah vrnili v 
50. leta," je slikovito dejal Ja-
nez Ovijač, občinski svetnik 

NSi iz Trboj, ko je o tem pro-
blemu spregovoril na zadnji 
seji občinskega sveta. "Avto-
bus naj v Šenčur vsaj dvakrat 
tedensko pelje tudi iz drugih 
delov občine," je predlagal 
svemik Janez Žumer (Lista 
mladih). 

Župan Miro Koželj je po-
jasnil, da je občina že sezna-
njena z vsemi željami KS Tr-
boje, kjer si med drugim že-
lijo spremeniti ime v KS Tr-
boje-Žerjavka. "Zavedamo 
se. Vprašanje pa je, ali je 
smiselno vzpostavljati redno 
avtobusno linijo. Ceneje bi 
bilo, če bi prevoze, kadar bi 
bili potretoi, opravljali za-
sebniki. Ta rešitev se je v ne-
katerih občinah dobro ob-
nesla," je odgovoril župan. 

KRATKE NOVICE 

M N E C E Š 

Jerič imenoval dva podžupana 

župan Franc Jerič je na zadnji seji občinskega sveta svetni-
kom predstavil dva podžupana, ki bosta svojo funkcijo 
opravljala nepoklicno. Oba podžupana - Aleš Janežič in Jo-
žef Vahtar, sta bila na jesensl<ih lokalnih volitvah Jeričeva 
protikandidata za županski stolček. Janežič, svetnik LDS, bo 
v občini odgovoren za družbene dejavnosti, bo pa tudi na-
mestnik v primeru županove odsotnosti. Vahtar pa je zdaj 
pristojen za pripravo gradiv in vodenje sej občinskega sveta 
ter projekte, povezane s prostorom in okoljem. J. P. 

KAMNIK 

Občinska priznanja razburila svetnike 

Kamniški svetniki so na svoji zadnji seji obravnavali predlo-
ge Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o 
prejemnikih letošnjih občinskih priznanj, ki jih bodo podeli-
li konec marca ob občinskem prazniku. Več svetnikov se na-
mreč ni strinjalo z načinom izbora in s kriteriji, kot glavni 
očitek pa so navedli domnevo, da se kandidati izbirajo po 
dvojnih merilih in s političnim ozadjem. "Očitno ni več po-
membno, kdo dobi priznanje, ampak kdo ga predlaga. To ni 
več občinsko priznanje, ampak politično," so se razburili 
nekateri, predsednik KVIAZ-a pa je odgovoril, da se je 
uveljavilo napačno mišljenje, da bo tisti, ki je predlagan, 
avtomatično tudi izbran. Na koncu so nato le soglasno spre-
jeli predlog, da se letos podeli naziv častnega občana (dr. 
Mirku Juteršku), dve zlati priznanji, dve srebrni, tri bronasta 
ter štiri posebna priznanja, sprejet pa je bil tudi dodaten 
predlog NSi, da se srebrno priznanje podeli tudi KD Meša-
ni pevski zbor Cantemus. J. P. 
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KRATKE NOVICE 

T O D R A Ž 

V občini štirje nevarni odseki 

Direkcija RS za ceste na regionalni cesti Gorenja vas-Ljub-
Ijana izvaja projekt prenove in razširitve nevarnega odseka 
z mostom prek Brebovščice tik pred Rudnikom Žirovski 
Vrh. Po pogodbi naj bi bil most zgrajen in predan v upora-
bo aprila letos, investicija je vredna 320 tisoč evrov. "Del fi-
nančnega bremena, to je 48.000 evrov, pa je padel tudi na 
ramena občinskega proračuna, sa/ bodo izvajalci uredili še 
nov prometni pas proti novi Gospodarski coni Todraž," 
nam je povedal župan občine Gorenja vas-Poljane Milan 
Čadež. Župan opozarja, da je takšnih odsekov v občini še 
veliko: "Most v Todražu je bil problematičen in je bil že 
skrajni čas za ureditev, vendar imamo v občini kar štiri od-
seke, ki bi jih morali urediti takoj. Govorim o odsekih Sovo-
denj-Trebija, Gorenja vas-Todraž, Gorenja vas-Hotavlje in 
Lučine-Suhi Doi." Do Todraža bo treba urediti še številne 
ožine in mostove ter zgraditi pločnike, vendar so državni 
postopki na tem cestnem področju izredno dolgotrajni, 
zato na občini pričakujejo izboljšanje šele v dveh do treh le-
tih. Veliko pred tem, ko se bo dokončevala gradnja dvorane 
v Poljanah pa želijo zgraditi nov izvoz za športno dvorano 
in tudi za naselje Dobenska Amerika. B. B. 

\ _: 
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Most čez Brebovščico v Todražu bo zgrajen do aprila. 

M E D V O D E 

Razvoj mladinske dejavnosti v Medvodah 

Društvo Mladinski kulturni center (MKC) Medvode se je 
odločilo za formiranje podpornega sveta MKC, ki pomeni 
nadaljevanje prizadevanj za vsaj minimalno profesionaliza-
cijo centra in nadaljnji razvoj vseh mladinskih dejavnosti v 
občini. Vanj so povabili predstavnike strokovne, politične 
in širše medvoške javnosti. Na zasedanju sveta je bila med 
drugim predstavljena kratka zgodovina dosedanjega razvo-
ja na področju mladinske dejavnosti v občini Medvode, ki 
se začne z ustanovitvijo MKC leta 1998. Ambiciozno vizijo 
nadaljnjega razvoja je predstavila Nataša Pust, predsedni-
ca Društva MKC Medvode: "Želimo si stabilizacije mladin-
skih dejavnosti v smislu pridobitve primernejših prostorov. 
Razmišljanja udeležencev so se gibala v okvirih ustanovit-
ve javnega zavoda, profesionalizacije, izgradnje večnamen-
ske novogradnje ali pridobitve drugih, že obstoječih pros-
torskih kapacitet. V programskem smislu pa je bil govor o 
spodbujanju podjetništva med mladimi, medgeneracij-
skem povezovanju, kulturno-umetniškem udejstvovanju 
ter aktivnejšem sodelovanju mladih v družbenem življenju 
medvoške skupnosti." M. B. 

S O V O D E N ) 

Dan obletnic na Sovodnju 

Turistično društvo Sovodenj letos praznuje 35 let delova-
nja. Ustanovili so ga, da bi spodbudili razvoj turizma in 
turističnih kmetij na tem območju. Najbolj so znani po 
etnografski prireditvi Praznik koscev, ki jo pripravljajo v 
Novi Oselici, in Srečanju janezov, kjer se zberejo ljudje 
dobre volje. Poleg društva praznuje še 25 let delovanja 
folklorna skupina, desetletje so skupaj tudi člani kvarteta 
Krehovci, prav toliko časa deluje tudi turistični podmladek 
pri podružnični šoli Sovodenj. Pet let mineva tudi, odkar so 
skupaj stopile pevke Grabljice, ki zbirajo in pojejo stare 
pesmi. Vsi našteti ob svojih jubilejih to nedeljo, 25. februa-
rja, vabijo na kulturno prireditev, ki se bo ob 15. uri začela 
v kulturni dvorani na Sovodnju. B. B. 

V Medvodah za obrtno cono Jeprca 
Medvoškl občinski svet je sprejel osnutek odloka o občinskem lokacijskem načrtu za obrtno cono 
na jeprci, kjer bo tudi zbirni center za odpadke. 

M A J A B E R T O N C E L J 

Medvode - Občinski svet 
Občine Medvode je na po-
nedeljkovi seji med drugim 
obravnaval tudi osnutek od-
loka o občinskem lokacij-
skem načrtu za območje Je-
prca, kjer je predvidena 
obrtna cona. Lokacijski na-
črt določa 29 gradbenih 
parcel, od tega bosta dve 
namenjeni za ureditev zbir-
nega centra za odpadke, 
ena pa za parkirišče za to-
vorna vozila. 

Skupna površina območja 
je 6,27 hektara, za gradbene 
parcele je predvidenih 4,65 
hektara. Gre za prvo fazo 
cone, ki naj bi se kasneje ši-
rila. Obrtna cona bo stala na 
območju sanirane gramo-
znice, zato je župan Stani-
slav Žagar pojasnil, da poro-
čilo o tem, kako se je jama 
zasipala, imajo. Pretežni del 
je bil zasut z izkopanim ma-
terialom iz elektrarne Mav-
čiče, kjer pa je bila jama za-
suta z odpadla, sta predvide-
na parkirišče in zbirni cen-

ter za odpadke. Kdo bo po-
leg Društva Barka gradil v 
Jeprški coni, še ni znano, 
kar moti tudi okoliške prebi-
valce, ki so se že lani poveza-
li v civilno iniciativo za ohra-
nitev kakovosti bivanja. Na 
obeh dosedanjih prostor-
skih konferencah (druga je 
potekala pretekli teden) so 
podali pripombe do predla-
ganega osnutka, na seji pa 
jih je povzel svetaik Janez 
Barle (SDS), skoraj nepo-
sredni sosed bodoče cone. 
Moti jih, da pripravljalec ni 

predvidel ukrepov za varova-
nje njihovega življenjskega 
okolja, želijo, da se izvaja 
monitoring hrupa, da se 
predvidi tudi protihrupna 
zaščita. Poleg tega želijo 
sodelovati v komisiji, ki 
bi opravljala civilni nadzor 
nad izvajanjem lokacijske-
ga načrta. Menijo tudi, da 
mora občina naročiti oceno 
zmanjšanja vrednosti njiho-
vih nepremičnin. Zainte-
resirana javnost bo svoje pri-
pombe lahko podala tudi še 
v času javne razgrnitve. 

Učenci o devetletki 
S I M O N Š U B I C 

Cerklje - Na otroškem parla-
mentu v Cerkljah, na kate-
rem so v četrtek pred počit-
nicami sodelovali učenci 
osnovnih šol Davorina Jen-
ka Cerklje in Orehek iz 

Kranja, so kritično sprego-
vorili o devetletki, nivoj-
skem pouku, izbirnih pred-
metih in fleksibilnem pred-
metniku. Razpravljavci so 
med drugim opozorili, da 
se je na višjem nivoju treba 
zelo potruditi za najvišjo 

oceno, medtem ko nekateri 
učenci v prvem nivoju me-
nijo, da jim sploh ni treba 
nič znati. V obeh šolah so 
letos uvedli fleksibilni 
predmetnik, ki so ga učenci 
razmeroma dobro sprejeli, 
opozorili pa so, da so blok 
ure pri družboslovnih pred-
metih težje izvedljive kot 
pri naravoslovnih, saj je pri 
slednjih precej več mož-
nosti praktičnega pouka. 

Učenci so še poudarili, da 
bi se morali povsem svo-
bodno odločati med izbirni-
mi predmeti, ne pa da jim 
predpisujejo, koliko nara-
voslovnih oziroma druž-
boslovnih predmetov mora-
jo izbrati. Na otroškem par-
lamentu je sodeloval tudi 
17-letni Blaž Krštinc in 
predstavil svoje izkušnje 
z nivoj skim poukom na 
Danskem. 

Občina Radovljica 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 RADOVUlCA, Telefon 04/537 23 00, 
faks 04/531 46 84 

Številka: 1001-24/2007 
Datum: 19.2.2007 

Na podlagi 58. Sena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB2, 
Ur. list RS, št. 32/06) župan Občine Radovljica objavlja 

JAVNI NATEČAJ 
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: 
I. VIŠJI SVETOVALEC ZA PROMET IN GOSPODARJENJE 

ZZEMUlŠČ I (m/ž) 

ki se lahko opravlja v nazivih: višji svetovalec III, višji svetovalec 11 in 
višji svetovalec 1. Delo se bo opravljalo v občinski upravi Občine 
Radovljica, v referatu za gospodarjenje z zemljišči, za nedoločen 
čas. s polnim delovnim časom. 

Zahtevani pogoji In znanja: 
- univerzitetna ali najmanj visoka strokovna izobrazba pravne, 
upravne ali ekonomske smeri, 

- najmanj štiri leta delovnih izkušenj, 
- opravljen izpit iz državne uprave, 
- opravljen strokovni izpit Iz upravnega postopka (ZUP-a), 
- poznavanje uporabe računalniških programov, 
- organizacijske in komunikacijske sposobnosti. 
Ob izpolnjevanju pogojev bodo prednost pri izbiri imeli kandidati, ki 
imajo Izkušnje s področja poslovanja z nepremičninami. 

Okvima vsebina nalog: 
- priprava postopkov za nakupe zemljišč za potrebe infrastrukture 

občine, 
- priprava in samostojno izvajanje nalog v zvezi z nakupi in prodajo 
zemljišč občine Radovljica, 

- urejanje premoženjsko pravnih zadev občine - izdelava različnih 
pogodb o upravljanju, najemnih pogodb, služnostnih pogodb, de-
nacionalizacijske zadeve, sodelovanje z državnimi in daigimi institu-
cijami, dnjge premoženjsko pravne naloge s področja dela, 

- priprava kratkoročnih in dolgoročnih planov, drugih aktov ter stro-
kovnih podlag za promet z nepremičninami občine, 

- priprava gradiv in sodelovanje z OS s področja dela. 

Poleg navedenih pogojev morajo kandidati za razpisano delovno 
mesto, v skladu z dmgim odstavkom 88. člena Zakona o javnih 
uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. list RS. št. 32/06) izpolnjevati še 
naslednje pogoje: 

- državljanstvo Republike Slovenije. 
- ne smejo biti pravnomočno ot>sojeni zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsoje-
ni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev 
(potrdilo izda fvlinistrstvo za pravosodje), 

- ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz 
prejšnje alineje (potrdilo izda pristojno sodišče). 

Kandidati za razpisano delovno mesto morajo k svoji vlogi priložiti 
naslednje izjave: 
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobraztie, iz 

katere mora biti razvidna smer ter leto in ustanova, na kateri je bila 
izobrazba pridobljena ali fotokopijo diplome. 

2. pisno igavo o doseženi detovni dobi ali fotokopijo delovne knjižice, 
3. pisno izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave ali 

fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu, 
4. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postop-

ka (ZUP) ali fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu. 
5. pisno izjavo kandidata, da: 
-je državljan Republike Slovenije. 
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno 
kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev. 

S prijavo na kandidaturo za delovno mesto se šteje, da se kandidat 
strinja, da za namene tega javnega natečaja dovoljuje preverbo po-
datkov. 
Če se v postopku sprejemanja v delovno razmerje ali v času poskus-
nega dela izkaže, da podatki iz izjav niso verodostojni, je to razlog za 
prekinitev postopka ali delovnega razmerja. 

Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave oz. 
strokovnega izpita iz upravnega postopka, mora ta pogoj, v skladu z 
89. členom Zakona o javnih uslužbencih, izpolniti v roku enega leta 
od sklenitve delovnega razmerja. 
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov 
presojala na podlagi priloženih potrdil, dokazil in pogovora z njimi 
ter s pomočjo morebitnifi drugih metod preverjanja strokovne 
usposobljenosti. 
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc 
bo izbrani kandidat moral predk>žiti pred izdajo sklepa o Izbiri. 

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom 
in zahtevanimi pisnimi izjavami o izpolnjevanju pogojev, najkasneje v 
15 dneh od dneva objave na naslov: 
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19,4240 Radovljica, s pripisom 
"Prijava na javni natečaj za zasedbo delovnega mesta". 
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. 
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite pri 
Poloni Zalokar. tel.: 04/537-23-08. 
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 

JANKO S. STUŠEK 
ŽUPAN 
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Smučarski upi za Pokal Loka 
Ta konec tedna bo Škofja Loka gostila že 32. tekmovanje mladih smučarjev - Pokal Loka. Zaradi 
pomanjkanja snega na Starem vrhu bodo mladi upi iz 26 držav tekmovali na Soriški planini. 

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

Škofja Loka - Organizatorji 
iz domačega smučarskega 
kluba Alpetour so imeli za-
dnje dni oblico skrbi zaradi 
pomanjkanja snega na Sta-
rem vrhu, kot je po ogledu 
smučišča na Soriški planini 
povedal predsednik kluba Ja-
nez Dekleva, pa so se odloči-
li, da bodo letos tekmovanje 
prestavili na Soriško plani-
no. Po prvotnem načrtu naj 
bi bilo tekmovanje sestavlje-
no iz sobotnega slaloma in 
nedeljskega veleslaloma, 
vendar pa so zaradi selitve 
na Soriško planino na pone-
deljkovi seji sklenili, da bodo 
raje pripravili dva slaloma. 

"Na tekmi pričakujemo 
okoli 2 6 0 otrok iz 26 držav, 
ekipno zmago na lanskem 
Pokalu Loka pa bo branila 
domača reprezentanca Slo-
venije. Vesel sem, ker je pri-
reditev podprlo veliko spon-
zorjev, ^avni pa je letos Sibo 
G, d. o. o.," je pred tekmo po-
vedal predsednik OK Pokala 
Loka Janez Poljanec in 
spomnil na številne smučar-
ske ase (Janica in Ivica Ko-
stelič, Veronika Zuzulova, 
Tina Maze, Bernard Vajdič 
...), ki so se svojih prvih 
zmag veselili prav na Pokalu 
Loka. Med zadnjimi zmago-
valci je bila lani v kategoriji 

Pokal Loka je vsako leto eno največjih druženj mladih smučarjev na svetu. / foio coraid K>v<is 

mlajših deklic tudi perspek-
tivna Alpetourova tekmoval-
ka Ula Hafner, ki pa bo letos 
nastopala med starejšimi de-
klicami. Sicer pa bodo barve 
Slovenije letos branili Nina 
Žnidar, Eli Plut, Saša Brezov-
nik in Saška Rovšnik med 
mlajšimi deklicami, Sergij 
Robič, Jan Tasič, Jakob Špik 
in Filip Todorovič med mlaj-
šimi dečki, Alja Šubic, Ula 
Hafner, Nina Sotlar, Anja 
Oman, Maja Knez in Brina 
Becner med starejšimi dekli-
cami ter Žan Kranjec, Jan 
Breznik, Rok Opara, Martin 

Čater, Tadej Lenardlč in Mi-
šel Žerak med starejšimi 
dečki. Ti tekmovalci bodo se-
stavljali dve ekipi v konku-
renci, žal pa med njimi ne 
bo domačina Domna Star-
mana, ki si je zlomil dlančno 
kost in je trenutno na sezna-
m u poškodovanih. Bo pa na 
tekmi nastopila tudi tretja 
slovenska ekipa, večina se-
stavljena iz perspektivnih 
mladih smučarjev domače-
ga kluba. 

Letošnje tekmovanje za 
Pokal Loka se bo uradno za-
čelo že danes s slovesnostjo 

na Mestnem trgu v Skofji 
Loki ob 19. uri. Na njej bodo 
za program poskrbeli člani 
Mestnega pihalnega orke-
stra Škofja Loka, Rovtarji, 
učenci OŠ Ivana Groharja 
bodo tekmovalce pozdravili 
v njihovih jezikih, za vrhu-
nec zabave v središču mesta 
pa bo poskrbela skupina 
Turbo Angels. Oba dneva pa 
bo start na Soriški planini ob 
9.30, razglasitev jutrišnjih 
rezultatov bo ob 18. uri na 
Mestnem trgu, nedeljskih 
pa po koncu tekmovanja na 
Soriški planini. 

NOGOMET 

KRANJ 

"El poslastico" na kranjski zelenici 

Pred začetkom pomladanskega dela v slovenskih nogomet-
nih ligah se prava nogometna poslastica jutri, v soboto, obe-
ta v Kranju. Na igrišču z umetno travo se bo ob 18.30 namreč 
začela tekma, kakršnih Kranju in Gorenjski zagotovo manjka. 
Na njej bodo nastopili veterani kranjskih klubov (večina nek-
danjih asov Triglava) proti trenerjem Triglava. "Tekmo smo 
po vzoru obračuna med Realom in Barcelono poimenovali 
šaljivo "el poslastico", ker naj bi bila pač srečanje generacij in 
predstavitev mojstrovin bratov Pavlin, jerine, Jeraja, Florjanči-
ča in še koga, ki so igrali za Triglav, Naklo, Britof in druge klu-
be. Nasproti pa bo stala naša trenerska ekipa, ki bo tokrat te-
orijo potrebovala v praksi. Omenim naj, da kranjski veterani 
sicer nastopajo v ljubljanski ligi in vodijo v prvenstvu veteran-
skih ekip, mi pa želimo s tem povabilom povezati generacije 
nogometašev v prijateljsko celoto," je dejal pobudnik tekme, 
direktor ND Triglav 2000, Miran Šubic. Tekma, ki bo zagoto-
vo magnet za gledalce, naj bi v prihodnje postala tradicional-
na, letos pa bo uvod v skupščino kluba, ki bo v ponedeljek, 
26. februarja, ob 19. uri v prostorih MO Kranj in kjer bo ND 
Triglav 2000 izbral novo vodstvo. V. S. 

MOTO ŠPORT 

SVETI D U H 

Pintar znova v Da/tono 

Na tradicionalni motociklistični dirki 200 milj Daytone, ki bo 
letos potekala med 5. in 10. marcem, bo znova nastopil tudi 
Boštjan Pintar od Svetega Duha pri Škofji Loki, ki se je na dir-
ki imenitno odrezal že lani, ko je osvojil 20. mesto. Poleg nje-
ga prek luže na tekmo odhaja še Boštjan Skubic. V. S. 

HOKEJ 

J E S E N I C E 

Dvojno zmagoslavje v Podmežakli 

Minuli dnevi so bili uspešni za hokejiste Acronija jesenic. V to-
rek so v domači dvorani v avstrijski ligi EBEL najprej gostili vo-
dilno moštvo ekipe Red Buli Salzburg in proti najbogatejšem 
klubu v ligi odigrali zrelo in požrtvovalno ter zasluženo slavili 
kar s 6 : 3 (1 :1, 4 : o, 1 : 2). Na lestvici tako ostajajo na 4. me-
stu, danes pa se bodo na Dunaju pomerili z ekipo Vienne Ca-
pitals. V nedeljo bodo v avstrijski ligi znova igrali doma, ko 
bodo ob 19. uri gostili trenutno drugo ekipo na lestvici, Pasut 
VSV. So se pa jeseniški hokejisti v sredo izkazali tudi na tekmi 
četrtega kola domačega državnega prvenstva. V derbiju so go-
stili ekipo ZM Olimpije In zanesljivo slavili 53 :1 (1 : o, 2 : o, 
o : 1). Tako so prevzeli vodstvo na lestvici državnega prven-
stva, včeraj pa je bil na sporedu že nov krog. Ekipa Acronija je 
v domači dvorani gostila Alfo. V. S. 

LOKOSTRELSKI BIATLON 

FORNI AVOLTRI 

Slovenci blesteli na italijanskem prvenstvu 

Slovenska reprezentanca v lokostrelskem biatlonu se je v sklo-
pu priprav na bližnje svetovno prvenstvo udeležila odprtega 
italijanskega državnega prvenstva. V sobotni tekmi šprinta na 
7,5 kilometra je Mariborčan Vid Vončina pokazal fantastično 
tekaško pripravljenost in je s kar tremi zgrešenimi streli slavil 
pred Andrejem Zupanom iz Kamne Gorice, ki je moral dvakrat 
v kazenski krog. Tretji je bil nosilec bronaste medalje z zadnje-
ga svetovnega prvenstva, Italijan Alberto Perachino. Na ne-
deljski zasledovalni preizkušnji je Vončina zmago le še potrdil, 
Zupan pa kljub vsem zadetim strelom Mariborčanu ni mogel 
preprečiti slavja. V. S. 

VABILA, PRIREDITVE 

Turni smučarji v Tržiču - Postaja G RS Tržič, AO Tržič in ŠD 
Lom pod Storžičem bodo jutri, v soboto, s startom ob 9. uri, 
pripravili 7. tekmovanje v turnem smučanju Tržič-Javornik. 
Tekma šteje za pokal v turnem smučanju 2007, prijaviti pa 
se je mogoče še danes. Več na straneh www.grs-trzic.si/ ali 
vww.melom.si/rally. V. S. 
S tekaškimi smučmi po Jelovici - Športno društvo Dražgoše 
bo jutri, v soboto, s startom ob 9. uri v Jelenščah, pripravilo 
rekreativno prireditev S tekaškimi smučmi po Jelovici. Prija-
ve sprejemajo po e-pošti na naslov marjan.kavcic@moj.net 
in na štartnem prostoru do 8.45. Več na www.sd-draz-
gose.si. V. S. 
Alpski pokal v Planici - Smučarski klub Triglav Kranj bo jutri 
in v nedeljo organiziral v Planici predzadnje tekmovanje za 
mladinski alpski pokal. V smučarskih skokih in nordijski 
kombinaciji bo nastopilo okoli 150 tekmovalcev iz Avstrije, 
Nemčije, Švice, Francije, Italije in Slovenije. Oba dneva 
bodo ob 9. uri skoki za nordijsko kombinacijo, ob 11.30 solo 
skoki in ob 13. uri teki za kombinacijo. Razglasitev rezulta-
tov bo ob 14.30 pod skakalnico. J. J. 
Predavanje Jureta Robiča - To nedeljo, 25. februarja, bo Šport-
no društvo Marmor Hotavlje pripravilo predavanje Jureta Ro-
biča. V Osnovni šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi se bo zače-
lo ob 17. uri, več pa lahko izveste na wviw.sdmh.si. V. S. 
Rokometni spored - V 1. A ženski rokometni ligi bo ekipa 
Škofje Loke KSI v nedeljo ob 18. v dvorani na Podnu gostila 
ekipo Zagorja. V 1. B ligi za moške bo ekipa Terma jutri go-
stovala pri Pekarni Grosuplje. Začenja se končnica v 2. ligi 
za moške. Ekipa Kranja bo v boju za 1. do 8. mesto jutri ob 
16. uri gostila ekipo Grče Kočevja, ekipa Alplesa Železnikov 
pa bo gostovala v Črnomlju. V boju za 9. do 15. mesto bo 
ekipa Radovljice danes ob 20. uri gostila Pomurje, ekipa 
Cerkelj pa bo jutri ob 19. uri doma igrala z ekipo Acronta 
Radgone. V. S. 

Odbojkarski spored - V ŠD Kamnik se bosta jutri ob 20. uri 
pomerila Calcit Kamnik in Astec Triglav. Jeseničanke gostu-
jejo v Ljubljani pri drugouvrščenem Vitalu, Broline Kamnik 
pa v Kopru. V 2. DOL Telemach Žirovnica gostuje v Šempe-
tru, Termo Lubnik pa se bo ob 19.30 v OŠ Šk. Loka Mesto 
pomeril s TAB Mežico. Ob 17. uri se bodo v isti dvorani po-
merile odbojkarlce ŽOK Partizan Šk. Loka in Magro-MZG 
Grosuplje. V 3. DOL igrajo doma • Kamnik II : VC Portorož 
(Stari ZD, Kamnik ob 15.00), UKO Kropa : Logatec II (OŠ 
Upnica ob 18.00), Bohinj : Triglav Kranj (OŠ Boh. Bistrica 
ob 17.00). B. M. 
Košarkarski spored • V ligi UPV Telentach bo ekipa Loka 
Kave TCG jutri ob 20. uri v dvorani na Podnu gostila ekipo 
Misel Postojnska jama, Triglav pa se bo v domači dvorani 
na Planini ob 20.15 pomeril z ekipo Alpos Šentjurja. Helios 
je tekmo z ekipo Krke že odigral in slavil 89 : 68. V ženski 
konkurenci bo v zadnjem krogu 1. dela vodilna ekipa Hit 
Kranjske Gore jutri ob 18. url gostila KED P. Ilirijo, ekipa 
Domžal bo ob i8. uri gostila AJM, Odeja pa gostuje pri eki-
pi Neso Ihke. V. S. 

ODBOJKA 
asiec 

Tekma dvajsetega kroga 1. državne odbojkarske lige - V soboto, 24. 
februarja 2007, ob 20. uri, bo v ŠD Kamnik tekma odbojkarskega 
državnega prvenstva moških. Odbojkarji Astec Triglava se bodo 
pomerili z domačo ekipo Cakit Kamnika. Tekma je za Kranjčane lahko 
odločilnega pomena, saj boj za obstanek v ligi še vedno traja. 

Aeroflt ŠC, Aerofit d. o. o., Mlaška cesta 59,4000 Kranj 
Zaradi razširitve ponudbe in pomanjkanja delovne sile iščemo novega 
sodelavca ali sodelavko za delovno mesto 

EKONOMIST - RECEPTOR (m/ž) 
Dekmii čas bi bil »ečinonu dopoldanski (od 9. • 12. ure, po 
potrebi občasno tudi do 14. m), občasne popoldanske monjave In 
občasno dežurstvo ob vikendih na lokaciji v Kranju (PE ONC). 
Delovne naloge: organizacija dogodkov, prodaje, promocij, 
marketing vseh storitev In artiklov, delo receptoija,... 

Zaželene lastnosti In sposobnosti: 
delo z računalnikom, ekonomska in marketinška znanja, natančnost, 
komunikativnost, prijaznost, nasmejanost, energičnost, lojalnost,... 
poznavanje našega področja (skupinskih vadb, prehrane,...), 
članov, ekipe,... 

Plačik) (nI redna zaposlite«): po dogovoru, preko študentskega servisa 
oz. za neštudente po pogodbi. 

Ker kvalitetno delo potrebuje tudi dobišen del uvajanja, iščemo 
kandidat(k)e, ki Imajo namen z nami ostati dalj časa. 

Vsi zainteresirani nam prosim vaše prošnje s kratkim življenjepisom 
in izkušnjami,... čim prej pošljite na recepcija@aerofitsi, da se 
dogovorimo za srečanje. 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
http://www.grs-trzic.si/
mailto:marjan.kavcic@moj.net
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K A M N I K 

Vlomilce kmalu ujeli 

Kamniški policisti so pred 
tednom dni prejeli prijavo, 
da so neznani storilci pono-
či vlomili v šest avtomobilov 
v Lazah in Šmartnem. Iz vo-
zil so storilci odnesli avtora-
die, očala, zgoščenke, obla-
čila, mobilni telefon in raz-
lično ročno orodje ter s tem 
lastnike oškodovali skupaj 
za okoli 4.500 evrov. Z zbi-
ranjem obvestil so še istega 
dne v Kamniku izsledili av-
tomobil in voznika - dvajset-
letnika iz okolice Mozirja. V 
vozilu so našli večino ukra-
denih predmetov. Kriminali-
sti so tudi ugotovili, da sta 
pri vlomih sodelovala še 19-
letnik in i6-letnik, oba doma 
iz okolice Mozirja. Pri hišni 
preiskavi so 19-letnemu 
osumljencu zasegli nekaj 
kosov ročnega orodja, za 
katerega prav tako sumijo, 
da je ukradeno. S. Š. 

i f a 

Homeopatinji sodili v odsotnosti 
Znova sodijo nekdanji zdravnici in homeopatinji Darji Eržen, ki naj leta 1996 iz malomarnosti povzročila smrt svojega pacienta. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Na Okrožnem sodišču 
v Kranju so v ponedeljek na-
daljevali ponovljeno sojenje 
nekdanji zdravnici Darji Er-
žen z Zgornjega Jezerskega, 
ki je obtožena povzročitve 
smrti iz nezavedne malomar-
nosti. Danes 48-letna Erže-
nova je novembra 1996 kot 
zdravnica v kranjskem zdrav-
stvenem domu uporabljala 
homeopatske metode zdrav-
ljenja, prav zaradi njih pa naj 
bi umrl njen pacient Janez 
Podgoršek iz Trboj, ko se je 
iz osrednje Afrike vrnil s 
hudo obliko tropske malarije. 

Obdolženo, ki je zaradi 
tega dogodka pred desetimi 
leti izgubila zdravniško licen-
co, je kranjsko sodišče 8. fe-
bruarja 2002 že obsodilo na 
pogojno kazen osem mese-
cev zapora s preizkusno 
dobo dveh let. Obramba, vo-
dila sta jo zagovornika Darja 
Roblek in Drago Demšar, se 
je na sodbo pritožila, ker naj 
bi bil del dolazov - zdravniči-

KLAVNICA 
Škofja Loka d.o.o. 

Objavlja prosto delovno mesto 

DELAVEC V PROIZVODNJI (m/ž) 
Predvsem vabimo mlajše iskalce dela s končano 
osnovno ali pok/icno izobrazbo. 
Zaželene so delovne izkušnje v živilski dejavnosti. 

Izbrane kandidate bomo sprejeli v delovno razmerje za 
določen čas, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. 

Ponudbe s kratko predstavitvijo pošljite v roku sedem 
dni po objavi na naslov: 
KLAVNICA ŠKOFJA LOKA d.0.0., 
Kidričeva cesta 63A, 4220 Škofja Loka 

Na podlagi 28. člena zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) (Urad-
ni list RS, št. 110/2002, 8/2003i)opr., 58/03-ZZK-1) Občina 
Šenčur sklicuje 

I. PROSTORSKO KONFERENCO, 
ki bo v petek, 2. marca 2007, ob 12. uri 

v sejni sobi občine Šenčur, Kranjska cesta 11, Šenčur 

Na I. prostorski konferenci bo predstavljen predlog programa 
priprave za spremembe in dopolnitve odloka o občinskem lokaci-
jskem načrtu območja Britof sever Voge S 12/4. 
Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta ol>-
močja Britof sever Voge S 12/4 zajemajo zemljišča naslednjih 
parcelnih številk: 2109, 2108, 2118 in 2129, vse k.o. Visoko. 
Postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokaci-
jskega načrta območja Britof sever Voge S 12/4 bo vodila Občina 
Šenčur. 

Namen I. prostorske konference je pridobitev priporočil, usmeritev 
in legitimnih interesov lokalne skupnosti, gospodarstva, interesnih 
zdnjženj ter organizirane javnosti v zvezi s pripravo sprememb in 
dopolnitev lokacijskega načrta. 
Udeleženci I. prostorske konference, ki predložijo dokazilo, da 
zastopajo organ, organizacijo, dnjštvo ali drugo pravno osebo, 
lahko na konferenci podajo svoja priporočila in usmeritve v pisni 
obliki ali ustno na zapisnik. 

Gradivo je na vpogled na sedežu Občine Šenčur, Kranjska cesta 
11. Šenčur v času uradnih ur 

Župan: 
Miro Koželj 

ni zapiski o poteku zdravlje-
nja - nezakonito pridobljen, 
vendar je višje sodišče sodbo 
kranjskega sodišča potrdilo. 
Nasprotno pa je pritožnikom 
prisluhnilo vrhovno sodišče, 
zadevo pa vrnilo na prvosto-
penjsko sodišče. Sodeča Ka-
tarina Turk Lukan je v dru-
gem sojenju najprej iz sod-
nega spisa izločila nezakoni-
te dokaze, nato pa je zaradi 
seznanjenosti z njimi predla-
gala tudi svojo izločitev. Nje-
nemu predlogu je predsed-
nik okrožnega sodišča Miha-
el Kersnik prisluhnil in za 
novo sodnico postavil Marje-
to Dvornik. Zagovornika sta 
novembra lani, ko se je po-
novljeno sojenje znova zače-
lo, spet zaradi "okuženosti" 
zahtevala še izločitev nove 
sodnice, vendar tokrat s 
predlogom nista uspela. 

V ponedeljek so tako po 
več kot desetih letih od smr-
ti Janeza Podgorška vendarle 
nadaljevali ponovno sojenje, 
in sicer kar v odsotnosti ob-
tožene, s čimer se je strinja-

la tudi njena zagovornica 
Darja Roblek (odvetnik Dra-
go Demšar se je vmes že 
upokojil). Roblekova, ki ji so-
dišče ni prisluhnilo, da je de-
janje že zastaralo, je uvodo-
ma poudarila, da je sodišče 
Erženovo že dvakrat kazno-
valo: zaradi izdaje nezakoni-
te sodbe, ki jo je razveljavilo 
vrhovno sodišče, in zaradi 
sojenja po preteku absolut-
nega zastaralnega roka. 

Od šestih prič je pred sod-
nim senatom prvi spregovo-
ril Borut Štefenič, ki je opra-
vil obdukcijo. Zagovornica je 
želela izvedeti, ali si je pri ob-
dukciji pomagal tudi z neza-
konito pridobljenimi zapiski 
o zdravljenju pokojnika, ven-
dar je bil Štefanič jasen: "Pri 
obdukdji sem si pomagal le 
z napotnico za obdukdjo in s 
telefonsko informacijo, da je 
bil pokojni v tropskih krajih." 
Pojasnil je še, da so že uro po 
obdukdji s predhodnim te-
stom ugotovili vzrok smrti, 
medtem ko je bU uradni za-
pisnik narejen šele po oprav-

Darji Eržen so v ponedeljek sodili v odsotnosti: na sliki v 
pogovoru z zagovornico Darjo Roblek / rmo: cor»d Kavtit (nhiv) 

Ijeni mikrobiološki analizi. 
Zaslišali so tudi zdravnico 
Inko Lazar, ki je bila pred de-
setimi leti s Podgorškom v 
Afriki. Ko ga je po vrnitvi do-
mov obiskala, je bil rumen 
in močno shujšan, zato mu 
je svetovala, naj gre v bolniš-
nico, se spominja Lazarjeva. 
Dodala je še, da je Podgor-
šek med potovanjem po Af-
riki razlagal, da je homeopat-

sko zaščiten pred malarijo, 
kar ne bo popustilo pol leta. 

Glavna obravnava zoper 
Darjo Eržen, ki se je doslej 
branila z molkom, se bo na-
daljevala 2. aprila, ko bodo 
zaslišali druge priče. Okrož-
na državna tožilka Renata 
Vodnjov je vztrajala tudi pri 
zaslišanju vdove Brede Pod-
goršek, ki so jo doslej že dva-
krat zaman vabili. 

Ropar S kuhinjskim nožem 
Zamaskiran in oborožen ropar je v ponedeljek iz trgovine Mercator v Begunjah odnesel 
popoldanski izkupiček. 

S I M O N Š U B I C 

Begunje - V ponedeljek 
okoli 18.30 je v trgovino 
Mercator v Begunjah vsto-
pil zamaskiran moški in tr-
govki na blagajni z nožem v 
roki zagrozil, naj mu izroči 
denar. "To je rop, daj de-
nar!" je dejal trgovki. Ker se 
je prodajalka neznanega ro-
parja ustrašila in mu ni ta-
koj izročila denarja iz bla-
gajne, je lopov nazadnje na 
blagajno položil velik ku-
hinjski nož, vzel ključ in 
sam odprl blagajno. "Po-
bral je popoldanski izkupi-
ček," je naslednji dan razlo-
žila poslovodkinja trgovine 
Sonja Brane. 

"Tedaj sem ravno pome-
tala trgovino, zato ga sprva 
sploh nisem opazila. Ko 

sem prišla do blagajne, sem 
videla nekoga s črno podka-
po na glavi, kako stoji za so-
delavko. Najprej sem po-
mislila, da je maškara, ko 
pa mi je sodelavka na skri-
vaj s pogledom namignila, 
sem takoj začela vpiti: 'Rop, 
ropar!' Tako glasno sem 
vpila, da me je sin slišal na 
balkon," se spominja proda-
jalka Darinka Dvoršak. 

Njeno vpitje je očitno slu-
šal tudi moški, ki je pred tr-
govino iz avtomobila zlagal 
zaboje s steklenicami. Ko je 
ropar pritekel iz trgovine, ga 
je obč^ skušal ustaviti, a se 
je ropar izmuznil in stekel 
za trgovino, kjer je v temi 
tudi izginil. 

Polidja išče mlajšega mo-
škega, visokega 170 do 175 
centimetrov, oblečenega v 

Ropar je blagajničarki stopil za hrbet. 1 fM Sub« 

temen pulover, ki je imel 
ovratnik obrobljen s tanko 
belo črto, enako pa tudi roka-
ve. Na sebi je imel čme hla-
če in čme čevlje, na glavi pa 
temno kapo z izrezom za 

oči. Policija prosi vse, ki bi 
karkoli vedeli o neznanem 
storilcu, da pokličejo Polidj-
sko postajo Radovljica na 
številko 04/537 78 00 oziro-
ma na 113. 

KRIMINAL NESREČE 

Š E N Č U R , KRANJ, Ž A B N I C A N A K L O 

Vlomilci na delu Zlomil si je golen 

Neznanec je v nedeljo vlomil v stanovanjsko hišo v Sajovče-
vem naselju v Šenčurju in odnesel za približno 300 evrov go-
tovine. V noči na sredo so vlomili v poslovni objekt na Koro-
ški cesti v Kranju in odnesli pet plazmatskih tv-sprejemnikov 
in nekaj drugih tehničnih predmetov. Neznani storilec pa je 
v noči na ponedeljek vlomil v delavnico v Žabnici. Prilastil si 
je različne barvne kovine vredne okoli 2000 evrov. S. Š. 

V torek popoldne se je v podjetju na območju občine Naklo 
hudo poškodoval 50-letni delavec iz Kranja. Delavcu je pri 
podajanju betonskega kvadra na vibracijsko mizo spodrsni-
lo, zato mu je betonski kvader padel na nogo. Pri tem mu 
je zlomil golen. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali na 
urgenco kliničnega centra v Ljubljani, kjer je ostal na zdrav-
ljenju. Policisti so tujo krivdo izključili. S. Š. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
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Začel se je post 2007. Ob tem se sprašujemo, kaj nam ta starodavna preizkušnja danes sploh še pomeni. 
In komu je namenjena? Vsem, le tistim, Id pripadajo Jezusovim cerkvam ^ tudi - Cerkvi sami? 

Malo Dosta tudi Cerkvi 
• v 

ne Di sKoai o 
M I H A N A G U Č 

Čisto človeško 
in razumljivo 

je, da ima 
nekdo po 

polstoletnem 
stradanju 

povečan apetit. 
Če se zaradi 

tega preobje, 
pa spet ni 

dobro. 

"Resnično, povem vam: 
Bogataš bo težko prišel v ne-
beško kraljestvo. In spet vam 
povem: Laže gre kamela sko-
zi šivankino uho, kakor bo-
gataš pride v Božje kralje-
stvo." (Mt 19,23-24) Ko pre-
biram evangelij po Mateju, 
se sprašujem, komu so (bile) 
te besede pravzaprav name-
njene. Izrekel jih je Jezus 
svojim učencem. Ti pa so po 
njegovi smrti na križu posta-
li učitelji, zavezani širjenju 
njegovega nauka. Usanova, 
ki so jo zasnovali in ki naj bi 
bUa namenjena zemeljske-
mu usmerjanju človeka na 
pot, ki vodi v nebeško kralje-
stvo, pa je v poznejših stolet-
jih postala tako bogata, da bi 
po besedah svojega ustanovi-
telja samega lažje prišla ka-
mela skozi šivankino uho, 
kakor ona sama v kraljestvo, 
katerega zemeljska izpostava 
naj bi bila ... 

No, zna biti, da si podpi-
sani v svojih skromnih 
zmožnostih umovanja Jezu-
sove besede napačno razla-
gam. A kaj hočem: od Tru-
barja in Dalmatina sem je 
Slovencem omogočeno in 
dovoljeno, da kar sami bere-
mo knjigo vseh knjig, z raz-
lago cerkvenega učiteljstva 
ali brez nje. In se sprašuje-
mo, ali so bile navedene be-
sede namenjene le tedanjim 
ljudem ali tudi sodobnim. 
Veljajo le za posameznike 
ali tudi za kolektivne osebe, 
kakršna je, denimo. Cerkev? 
Natančneje: Rimskokatoli-
ška cerkev v Sloveniji na za-
četku posta 2007. Tvori jo 
kak poldrugi milijon posa-
mičnih oseb, ki so vseh vrst, 
od plemenitih do manj 
žlahtnih, mnoge poznam in 
cenim. In prav od teh - ne le 
od kakih nepoboljšljivih 
brezvercev - sem v zadnjem 

času slišal ugotovitev, ki jo 

povzamem takole: "To, kar 
si Cerkev privošči zdaj, je pa 
že preveč!" 

In če np bi tako ugotavljali 
tisti, ki so "in", bi tega ne pi-
sal, rdečih napadov na insti-
tucijo v črnem sem se naveli-
čal že v prejšnjem režimu. 
Odkar smo v novem, je bila 
Cerkev glavni kritik tistih, ki 
so v t. i. tranzidji obogateli. A 
kdo je v njej obogatel bolj kot 
Cerkev sama? V poldrugem 
desetletju je postala največji 
denacionalizacijski bogataš. 
Že res, da predvsem na ra-
čun tega, ker ji je bilo vrnje-
no, kar je pred 2. sv. vojno in 
revolucijo njeno že bilo. In 
ob to se večina niti ne spoti-
ka. Bolj so tudi mnoge verni-
ke zmotile poteze, s katerimi 
gre Cerkev čez mejo dobiega 
okusa. Ko, denimo, skozi 
usta svojega bankirja napo-
ve, da bo nemara kmalu tudi 
ona gradila igrišča za golf Za 
koga? Za tiste, kd verujejo v 
nebeško kraljestvo, najbrž 
ne, njih se taki bogataški po-
ligoni tako ali tako ne tičejo. 
Zadene pa jih, ko bi šli radi 
tako kot v rdečih časih na 
otok sredi narodne ikone 
malo pozvonit in si kaj zaže-
let, a morajo po novem za ta 
skromni namen odšteti tri 
evre. Ustanovi, katere pre-
moženje je ocenjeno na več 
kot 300 milijonov evrov, pri 
čemer so upoštevani le last-
ninski deleži v podjetjih in 
nepremičninah (gozdovih), 
brez objektov sakralne dediš-
čine, ki naj bi jih z dohodki 
od svojega kapitala vzdrževa-
la in so, hvala Bogu, nepre-
cenljive vrednosti (in riso 
naprodaj). 

Čisto doveško in razuinlji-
vo je, da ima nekdo po pol-
stoletnem stradanju povečan 
apetit. Če se zaradi tega pre-
obje. pa spet ni dobro. Takrat 
potrebuje post, postopek, v 
katerem je naše ljudstvo iz-
učila prav Cerkev. V teh 

dneh, ko smo ravno na začet-
ku posta 2007, bi kazalo na 
to spomniti vse, ki v predpo-
•stnem času in tudi sicer pre-
več jemo in pijemo. Med te 
se, rad priznam, uvrščam 
tudi podpisani. Toliko let 
sem že na tem svetu, da sem 
sam doživel čase, ko smo je-
dli še zelo skromno in posta 
nismo niti potrebovali. Po-
tem so prišla leta in desetlet-
ja, ko se je spodobilo, da v 
mesecih okoli nekdanjega 
posta vsak požre vsaj eno 
sindikalno polovico kralja ži-
vali doline šentflorjanske. A 
tudi za to je prišel račun. Ne-
zmemost pri hrani in pijači 
se je pokazala v krvni sliki: 
preveč škodljivega holestero-
la, preveč maščob, povišan 
sladkor ... Odtlej nam post 
nalagajo zdravniki, duhovni-
kov v rečeh, ki se tičejo zem-
skih užitkov, tako ali tako nih-
če več ne posluša. Če pa ti 
osebni zdravnik napove 
možnost predčasnega odho-
da v nebeško kraljestvo, se 
človek zairisli in se nato, če-
prav sprva čemernega obra-
za, v svoje dobro ukloni ... 

"Kadar se postite, se ne dr-
žite čememo kakor hinavci: 
kazijo namreč svoje obraze, 
da pokažejo ljudem, kako se 
postijo. Resnično povem 
vam: Dobili so svoje plačilo. 
Kadar pa se ti postiš, si po-
mazEi glavo in umij obraz. 
Tako ne boš pokazal ljudem, 
da se postiš, ampak svojemu 
Očetu, ki je na skritem. In 
tvoj Oče, ki vidi na skritem, ti 
bo povrnil." (Mt 6,16-18) To 
so Jezusove besede iz pre-
vratnega Govora na gori. Ta 
je tako visok, da mu človek 
zmeraj znova prisluhne in z 
njim načelno soglaša, da bi 
se po njem ravnal v svojih 
dejanjih - to je pa bolj težko. 
Tako smo navezani na ze-
meljske dobrine, da vsaka 
odpoved prikliče na obraz če-
merni izraz. Zdi se, da je Je-

zusova Cerkev v tem ravno 
tako šibka, kakor smo šibki 
smrtni posamezniki, ne gle-
de na to. ali ji pripadamo ali 
ne. A izziv, izrečen na gori, 
ostaja. Nagovarja tako posa-

meznika kot institucije, ki 
jim pripada. Zna biti, da tudi 
država in Cerkev nista izvze-
ti. Zmernost v uživanju ze-
meljskih dobrin je slej ko 
prej lepa čednost. 
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ŠTUDENTSKE IGRE Razgledi 

Pred nedavnim se je v Torinu v Italiji končala triindvajseta zimska univerzijada. Z desetiini odličji je bil izkupiček 
študentskih olimpijskih iger za našo deželo pohvalen. Vzdušje mesta v severni ItaUji ob zaključku iger je 
dopolnilo še dogajanje v slogu "Bele noči". 

S Študenti naoolneni Torino 
GAŠPER KOKOT 

Od nekdaj je 
bil Torino 

univerzitetno 
mesto in 

to tudi danes 
ostaja. Mladi 
Torinčani se 

radi pohvalijo s 
prisotnostjo v 
"nedelovanje" 

usmerjene 
subkulture t. i. 

C a Z Z e g g i O . Bobnarji 

Nezamujena priložnost 

Obisk Torina je prišel 
prejkone po naključju. Štu-
dentske organizacije in dru-
štva po vsej Evropi so dobili 
mamljivo ponudbo organi-
zatorjev srečanja Veppies 
(Young European People 
oz. Mladi Evropejci), ki je 
sovpadel z zaključkom uni-
verzijade. Zastonj nočitev 
in nekaj obrokov so me kaj 
hitro spodbudili, da sem 
našel štiridnevno luknjo v 
izpitnem obdobju. Nisem 
bil edini, saj se nas je iz raz-
noterih društev, ki uspevajo 
na ljubljanski univerzi, na-
bralo za skoraj poln avto-
bus. Z najemom prevozni-
ka smo si olajšali logistične 
težave ter zmanjšali stroške 
poti. 

v mesto smo prispeli v po-
znih večemih urah in prvi 
zvoki Torina so prodrli skozi 
okna avtobusa, še preden 
smo odprli vrata. V središču 
na trgu Vittoiio Veneto je po-
leg olimpijskega ognja divja-
la elektronska glasba in takoj 
napovedala tri bolj zabavno 
usmerjene dni. 

Dinamično dogajanje 

Zadnja leta si Torino zelo 
prizadeva, da bi privabil 
mlajše obiskovalce. Na nasi-
pu Murazzi ob reki Pad, ki 
na vzhodu obroblja staro 
mestno jedro, je zraslo več 
klubov, v katerih je bilo vsa-
ko noč živahno. Eden od do-
mačinov je vseeno komenti-
ral: "Morali bi videti, kakšna 
gneča je šele poleti, ko so od-
prti vsi klubi" 

Pogled na osvetljeni most preko reke Pad v Torinu 

Ne nazadnje prestolnica re-
gije Piemont prek vsega leta 
pridno skrbi za dogajanje s 
številnimi festivali od čoko-
ladnega do filmskega. Za za-
poslitev obiskovalca Torina 
poskrbijo mnogi muzeji, med 
katerimi sta tudi muzej kina 
pod kupolo Antonelliana, ki 
krasi italijanski evro za dva 
centa, in priznani egipčanski 
muzej. Svoje dragocenosti iz 
obdobja pred Kristusom je 
nagrabil s pomočjo številnih 
italijanskih arheoloških eks-
kurzij. Egipt jih sedaj zahteva 
nazaj. Kako se bo zgodba raz-
pletla, bo pokazal čas. 

Zgrešiti nismo mogli tudi 
muzeja avtomobilizma, ki 
dopolnjuje industrijskega 
giganta Piata. Močno razvi-
to gospodarstvo običajno s 
sabo pripelje kriminalne 
spletke. Torino naj bi bil 
glede kriminala na nezavid-
ljivem tretjem mestu v Itali-
ji. Neobičajne degustacije je 
bila deležna tudi skupina 
študentk iz našega avtobu-
sa, saj so bile v centru me-
sta priče streljanju. 

'Zgodba o mestu 

Da je kraj zrasel iz rim-
skega vojaškega tabora, je 
v starem jedru kot na dlani. 
Ulice so postavljene pravo-
kotno, njihova eksplicitna 
urejenost se malce poruši, 
ko se oddaljiš od strogega 
centra, vendar je to posledi-
ca dograjevanj ob vztraj-
nem širjenju mesta. Kljub 
vsemu so srednjeveški ar-
hitekti uspešno brzdali tre-
nutne muhe v svojem po-
kUcu (pravokotno so sukali 
stavbe in skrivali pročelja, 
če je bilo to potrebno) in 
ljubosumno branili nepre-
trganost fasad, ki gledajoč 
glavno ulico, tej dajejo svo-
jevrsten značaj. Staro me-
sto zato deluje urejeno in 
zelo dostojanstveno. 

Torinu je dolgo vladala 
dinastija Savojcev. Njihova 
glavna zapuščina so rezi-
dence, ki jih je UNESCO 
uvrstil na svoj seznam sve-
tovne kulturne dediščine. 
Stoletja si je aristokracija 
podajala oblast nad me-
stom. Kasneje so ljudje 
apeninskega polotoka zače-
li z gibanjem "Risorgimen-
to" kazati težnjo po združe-
vanju, kar se je manife-
stiralo v združeni Italiji, 
in prav v Torinu je bil se-
dež prve italijanske vlade. 
Kmalu so ga preselili in 
izgubo politične pomemb-
nosti so zacelili z mutacijo 
v divjajočo industrijsko 
pošast, ki je v sedemdese-
tih letih prejšnjega stoletja 
štela milijon in pol duš. 
Število meščanov od takrat 
vztrajno pada in je tre-
nutno na številki devetsto 
tisoč. 

Kultura ne-delovanja 

Od nekdaj pa je bil Torino 
univerzitetno mesto in to 
tudi danes ostaja. Prva od 
dveh univerz je bila ustanov-
ljena v daljnem petnajstem 
stoletju, ob našem obisku je 
povečana koncentracija štu-
dentov v mestu botrovala 
raznim delavnicam in na 
dvorišču Politehnike smo 
bili priče aktivnemu sestav-
ljanju kartonastega trans-
portnega letala. Toda mladi 
Torinčani se radi pohvalijo s 
prisotnostjo v "nedelovanje" 
usmerjene subkulture t. i. 
cazzeggio. 

Pravi profesionalci na tem 
področju naj bi bili študent-
je, ki se jim cazzeggio dogaja 
v obliki dolgih posedanj v ka-
vamah in razpravljanj o neiz-
črpnih temah. Pa z nenehni-
mi odmori in prekinitvami 
med študijem v knjižnid, ko 
dokončaš poglavje, stran, od-
stavek ali stavek v težki štu-
dijski literaturi. V zakup je 
treba vzeti še naključna sre-
čanja skoraj pozabljenih pri-
jateljev. s katerimi pač moraš 
na kavo. Mislim, da je tovrst-
no nedelovanje dokaj blizu 
tudi slovenskim študentom. 
Kako majhna je Evropa. 

Drugi umetelni izvajalci 
cazzeggia so lastniki stojnic s 
knjigami na ulid Via Po. Pol-
ovica dneva mine z navidez-
nim strmenjem v prazno in 
druga polovica z razporeja-
njem knjig. Vodič, ki so ga 
spisali mladi Torinčani, kot 
edino razlago navaja: "Med 
sedenjem osebek meditira o 
kompleksnem in revolucio-
narnem kriteriju razporeja-
nja knjig, ki med stanjem 
preide v prakso in stojnid s 

knjigami doda nove dimen-
zije." Kar koli že to pomeni. 

Nakupi po polnoči 

Zadnjo noč v Torinu smo 
doživeli v maniri Bele noči 
(Notte Bianca). Dogodek se 
zgleduje po ideji, ki je luč sve-
ta ugledala pred desetimi leti 
v Berlinu. Gre za vsakoletni 
dogodek, ko se vrata muzejev 
in galerij odprejo pozno v 
noč. V desetletju so Belo noč 
posvojila mnoga severnoa-
meriška in evropska mesta, 
med katerimi je tudi Torino. 
Kultiuno udejstvovanje s so-
bote na nedeljo so spremljali 
udarci ob številne bobne, iz 
katerih so poulični umetniki 
s spretnimi rokami izvabljali 
nalezljive ritme. Občasno jim 
je na pomoč priskočil kak na-
ključni poljski študent, med-
tem ko se je njegov okajeni 
kolega šel animatorja. 

Ulica, ki povezuje glavna 
trga v mestu, je plesala in vr-
vela, saj so bili poleg običaj-
nih klubov odprti še drugi lo-
kali, prodajalne s sladole-
dom, picerije, trgovine s čev-
lji, oblekami in drugimi po-
trošniškimi malenkostmi. 
Po drugi uri so se ulice zače-
le prazniti in le še najbolj 
vztrajni so z rajanjem nada-
ljevali v diskotekah (za eno se 
je izkazalo, da je mimogrede 
še radijska postaja). 

Mesto se je v hladni zimski 
noči, ki kljub zimskemu 
olimpijskemu vzdušju ni pri-
nesla snega, dodobra razgre-
lo in na plan privabilo ogrom-
no ponočnjakov (tudi netipič-
nih) ter poživilo pustost janu-
arja. Vsekakor zgled, vreden 
posnemanja v naših domačih 
(evropskih) mestih. 

--ir-



Z A S V O J E N O S T Razgledi 

Bila je narkomanka. Za odmerek heroina je tudi kradla, večinoma domačim. Zaradi predoziranja se je znašla v 
bolnišnici. Mama jo je iz obupa vrgla čez prag. Danes živi polno življenje. Rekli ji bomo Kranjčanka. 

Nevarna iara s oeklenščkom 

"Metanje peska 
v oči je, če 

mladi mislijo, 
da bodo samo 

poskusili 
drogo, potem 

pa prostovoljno 
izstopili. Mladi 

se igrajo 
s peklom in 

zgodbe so 
grozne; sem 

ena redkih, ki 
sem se izvlekla 

iz tega!" 

S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

"Kot otrok sem bUa občut-
ljiva. verjetno zato, ker je bil 
v družini prisoten alkohol. 
Starša sta vpila drug na dru-
gega. Zaprla sem se vase, da 
se me je situadja čim manj 
dotaknila. Ko je oče na začet-
ku mojih osnovnošolskih let 
prenehal piti, sem bila že trd-
no v svojem svetu, v katerem 
sem se počutila varno. Kar v 
enem kotu sem čepela, veli-
kokrat sem bila tiho, v šoli 
sem bila pridna in neopaz-
na," je začela svojo pripoved 
Kranjčanka. Bila je edinka, 
bila je odličnjakinja in šport-
nica. Ampak veliko ji je po-
menilo, da ni doma, in šport 
je sčasoma postal samo še 
njen izgovor domačim. 

Z drogo, najprej mehko, se 
je začela igrati pri 16 letih. 
"Ko gledam nazaj, še do da-
nes nisem ugotovila, kaj bi 
bilo tisto pravo, da se ne bi 
podala v omamo drog. Vse-
kakor je res, da se nisem 
naučila postati odgovorna, 
nisem imela nobenih vred-
not, zanemarila sem bližino 
tistih, ki so me imeli radi ... 
Očitno sem morala iti skozi 
to. Je metanje peska v oči, če 
mladi mislijo, da bodo samo 
poskusili drogo, potem pa 
prostovoljno izstopili. Ne 
vedo, da je veliko mojih prija-
teljev mrtvih, da se jih v 
komuni od vseh, kd pridejo, 
morda deset odstotkov pre-
tolče skozi celoten program 
zdravljenja. Mladi se igrajo s 
peklom in zgodbe so grozne; 
sem ena redkih, ki sem se 
izvlekla iz tega!" 

Bliskovito od nebes 
do pekla 

Od svojega 16. leta vse do 
polnolemosti je kadila travo, 
pila alkohol in jemala tablete 
LSD. Zatem je prišla trda 
droga. "Jemala sem heroin, 
ki mi je na začetku dajal ob-
čutek brezskrbnosti. Odvis-
nost je prišla v določenem 
trenutku, ne da bi jo sploh 
pričakovala, in potem se je 
zgodba spremenila. Ravno v 
tem je iluzija droge; najprej 
te potegne in ti je zelo lepo, a 
se lažna svoboda v trenutku 
sprevrže v zapor," je povedala 
in dodala žalostao resnico, da 
se tudi sredi Kranja z lahkoto 
pride do heroina. "Težje se 
pride do denarja. Na začetku, 
ko še nisem bila zasvojena, ni 
bil tak problem. Konec tedna 

sem tako kot ostali najstniki 
zvečer hodila ven, a sem žep-
nino namesto za koka kolo 
zapravila za drogo. Ker na za-
četku droge ne jemlješ tako 
pogosto, denar ni bil pro-
blem. Kot odvisnica pa sem 
se zelo spremenila. To nisem 
bila več jaz. Začela sem laga-
ti, manipulirati, krasti. Ker 
me je bilo strah krasti po tr-
govinah, sem mami jemala 
denar iz denarnice, iz omare 
sem jemala oblačila in jih 
prodala naprej, sunila sem 
tudi kak kos družinskega 
nakita ... Življenje se je vrtelo 
samo v kolesju: vzamem - do-
bim. Sčasoma sem izgubila 
tistih nekaj moralnih vred-
not, ki sem jih kot odvisnica 
še premogla, in v tujini sem 
kar na cesti prosila za denar." 

Beg od resnice 

Naša Kranjčanka je svoje 
"resnično življenje" uspešno 
prikrivala kar nekaj let, če-
prav se ji dozdeva, da so v do-
mačem okolju ves čas vedeli 
za droge, a so raje bežali pred 
resnico, dokler je bilo to mo-
goče. "Uradno sem hodila v 
srednjo šolo, vendar veliko-
krat nisem bila pri pouku. 
Domov sem prihajala ob taki 
uri, ki se je skladala s kon-
cem pouka. To je bilo vsaj 
nekaj časa res neopazno. 
Starša pa bi morala opaziti 
moje spremenjeno vedenje! 
Mama si je očitno zares zati-
skala oči, češ "moja hči pa že 
ne". Ko so jo poklicali v šolo, 
da imam veliko neopraviče-
nih ur, je to pripisala moje-
mu odraščanju. Potem jo je 
nekega dne poklical družin-
ski prijatelj in ji povedal, da 
se njena hči drogira. Takrat 
sem bila stara 19 let, še ved-
no sem bila vpisana v šolo, a 
kot občanka." 

Po prvem šoku je mami in 
očetu kar naprej zagotavljala, 
da bo šla v komuno, kar je 
bila tedaj samo še ena laž 
več. "Nisem mogla vstati iz 
postelje, če nisem vzela dro-
ge. Nisem bila sposobna ho-
diti v šolo ali službo. Tudi v 
bolnišnici sem bila zaradi 
predoziranja, večkrat se je 
zgodilo, da sem obležala na 
cesti," je povedala sogovorni-
ca. Doma je dobila hišni za-
por. Malce je prišla k sebi, a 
"ker droga pomeni, da imaš 
problem v glavi", kot pravi 
sama, to ni zaleglo. 

Mama jo je v nekem tre-
nutku iz lasme nemoči vrgla 

na cesto, ker se hči od drog 
ni hotela posloviti. "Prav je 
naredila. Rekla mi je: 'Umi-
raš mi pred očmi, a ti veš, 
kako se jaz počutim ob tem.> 
Če že moraš umreti, potem 
ne naredi tega pred mojimi 
očmi'," je bila kruta resnica. 

Metadon je razvada 

"Psihična zasvojenost je 
močnejša od fizične. Ko sem 
imela svede prebliske, da bi 
drogo pustila, sem se za dva, 
tri mesece dejansko nehala 
drogirati. Poiskala sem drug 
ekstrem in se podala na pot 
duhovnega iskanja v Indijo. 
Ko sem se vmila v Slovenijo, 
sem spet poiskala drogo. 
Takšno življenje me je začelo 
izčrpavati; si na drogi, nisi na 
drogi, pa spet si... Ta krog 
sem hotela prekiniti po dva-
najstih letih sveta omame. 
Zakaj? V življenju sem doži-
vela nekaj svetlih trenutkov, 
ki sem jih občasno podožive-
la. Začutila sem življenje in 
postalo mi je hudo. Hrepe-
nenje f>o življenju in žalost 
nad tem, kaj se je zgodilo z 
menoj, mi je dalo moč, da 
sem se odločila, da nekaj sto-
rim. Sledil je občutek strahu, 
da bi ta trenutek šel spet 
mimo (kot že prej toliko dm-
gih), zato sem se odločila, da 
ukrepam takoj." 

Tedaj je bila stara skoraj 
30 let. "Na metadonski pro-
gram nisem hotela, ker je to 
samo razvada in vzdrževalni 
program, namesto da bi 
ozdravil odvisnosti. Poklicala 
sem v Psihiatrično bolnišni-
co v Begunje. Šla sem tja in 
bilo je grozno. Zaprt odde-
lek. Nisem spala cele noči. 

Abstinenčna kriza. A treba je 
bilo zdržat! En mesec sem 
bila v Begunjah." Zdravljenje 
v Begunjah ni zadostovalo. 
Zasvojenost je globlja, kot se 
zdi na začetku, je našo Kranj-
čanko prizemljila socialna 
delavka in ji predlagala 
zdravljenje v komimi. Pred-
log ji sprva ni bil všeč, komu-
na je bila nekaj negativnega. 
"Prostovoljci iz Centra za od-
visnost so me peljali v komu-
no v Vremski Britof, kjer je 
imel Don Pierino kolokvij za 
tiste, ki bi želeli vstopiti v ko-
muno. Bila sem šibka, ljudje 
v komuni pa prijazni in spo-
štljivi. Don Pierino je rekel, 
naj vzdignejo roke tisti, ki se 
želijo vključiti v program. 
Roke nisem dvignila, strah 
me je bilo. Don Pierino je še 
enkrat ponovil vprašanje, 
srečala sva se s fHJgledom in 
odločitev sem sprejela v tre-
nutku." 

Uči se živeti 

V komuni je bila tri leta. 
Najprej je bila v pripravljal-
nem centru v Ljubljani, za-
tem se je leta 2001 vključila v 
žensko komuno na Razbor 
nad Sevnico. Eno leto je pre-
živela na Razborju, osem 
mesecev v dveh komunah v 
Italiji, nazadnje se je vmila 
na Razbor. "Prvo leto v ko-
muni spoznavaš svojo dvoj-
no osebnost: tisto pravo in ti-
sto drugo, ki si jo pridobil kot 
narkoman. Dekleta, ki so v 
komuni dlje časa, ti pomaga-
jo razvozlavati ta začarani 
krog. To je obdobje, v kate-
rem mšiš svoje zidove, se 
spopadaš z raznimi občutki, 
od katerih si prej bežal. V 

tem času jih veliko zapusti 
program in se vrnejo v svoj 
udobni svet omame. 

Pomembno je, da vztrajaš 
in da zaupaš. Kot pravi don 
Pierino Gelmini, je to čas, ko 
se moraš povsem sleči, kajti 
le tako lahko na sebe nade-
neš novo obleko. 

V drugem letu bivanja v 
komuni pa se na novo oble-
češ z vrednotami, ki življenje 
delajo pobo in zadovoljno in 
spoznavaš sebe. kakršen si v 
resnid. Sprejemaš večje od-
govornosti in se učiš hoditi 
sam. V zadnjem letu bivanja 
ti je običajno zaupana odgo-
vornost (tudi meni je bila) za 
ostale udeleženke in moraš 
biti dovolj trden, da vodiš 
ostale na pravo pot. Biti mo-
raš mama, učiteljica (to ne 
pomeni, da ne sprejemaš 
vloge učenke), prijateljica, 
vse. Še posebej novim pun-
cam moraš biti v uteho, ven-
dar brez pomilovanja," je 
razložila Kranjčanka. 

"S starši se danes dobro ra-
zumem. Pravzaprav sta mi 
stala ob strani že v času 
zdravljenja. Živim svoje živ-
ljenje v lastnem stanovanju 
in mami mi je pomagala pri 
selitvi. Študiram, delam, 
sama si plačujem račune, 
življenje sem začela spreje-
mati z odgovornostjo. Imam 
fanta in načrtujem družino. 
Najlepše je, da se znam spo-
padati z realnostjo, z lepimi, 
žalostiiimi, veselimi in težki-
mi trenutki. Don Pierino 
pravi, da je komuna šola živ-
ljenja in da ko zapustimo ta 
prostor, ne smemo pozabiti, 
da se šola življenja nadaljuje. 
Učim se živeti na novo, kot 
bi se znova rodila." 

' r t . -— X 



NEKROLOG Razgledi 

Pred dnevi je umrl matematik, ekonomist, vodja Lesnininega marketinga in poslanec v Skupščini Socialistične 
republike Slovenije, pa tudi glasbenik, mož, oče in ded, član stare rodbine in častni občan Kamnika Cene Matičič. 

Cenetu • v » v cicu v SDom 
MARJETA ŽEBOVEC 

Ceneta 
Matičiča sta 

življenjsko 
zaznamovala 

njegova 
pokončnost in 
čut za pravič-

nost, ki sta ga 
vodila, da je 

spodbudil in 
vodil "akcijo 

25 poslancev". 

Rojen je bil leta 1920 v Kam-
niku, tam je obiskoval tudi 
osnovno šolo. Gimnazijo je 
obiskoval pri frančiškanih v 
Novem mestu in Ljubljani. Po 
končani gimnaziji je najprej 
študiral matematiko in fiziko 
na Pedagoški akademiji in 
nato več let poučeval na osnov-
nih šolah v Stični in Ljubljani, 
potem pa v okviru mladinskih 
delovnih brigad na progi Ša-
mac-Sarajevo. Študiral je tudi 
v Parizu in Beogradu. Po di-
plomi se je zaposlil kot sred-
nješolski profesor na gimnazi-
jah v Plevljah, v Kamniku, dal 
je pravzaprav pobudo za usta-
novitev višje gimnazije v Kam-
niku in bil njen prvi ravnatelj. 
Poučeval je tudi na srednjili 
šolah v Ajdovščini, Domžalah 
in Ljubljani. Študij je nadalje-
val na Fakulteti za sociologijo, 
politične vede in novinarstvo 
in dosegel magisterij znano-
sti, tema njegovega magistr-
skega dela je bil družbeno-
ekonomski razvoj Alžirije, 
doktorat pa mu zaradi politič-
nih spletk ni bil dosegljiv. 
Kljub temu je od leta 1966 do 
1974 predaval na Pedagoški 
akademiji in Ekonomski fa-
kulteti, v letu 1971 pa se je za-

poslil v Lesnini, kjer je oral le-
dino na področju marketinga 
in reklame. Veliko je tudi pisd 
za Lesninino interno glasilo 
Les, pa tudi za druge strokov-
ne publikacije: Lesni svet v be-
sedi, Bančni vestnik. Gospo-
darski vestnik. Denar, Finan-
ce. 

Ceneta Matičiča je zelo pri-
vlačila tudi glasba. Kot ljubi-
teljski zborovodja je vodil pev-
ske zbore v Kamniku, Tessen-
dorfu, Bruslju in Ljubljani, pa 
tudi v mladinski delovni briga-
di: povsod je bil zahteven zbo-
rovodja in le kot tak je lahko 
dosegal uspehe na nastopih in 
tekmovanjih doma in v tujini. 

Ker pa je bil vsestranski člo-
vek, se je podal tudi v politiko. 
Bil je poslanec v republiški 
skupščini, kjer je leta 1971 
skupaj z Ivanom Kreftom in 
Tonetom Remcem sprožil in 
vodil akdjo 25 poslancev. Na 
kratko: v socialističnem siste-
mu, ki ga je v celoti vodila Ko-
munistična partija in pozneje 
Zveza komiinistov, je bil celo-
ten postopek izbiranja ljudi, ki 
naj pridejo na vodilne funkdje 
in morajo biti izvoljeni na vo-
litvah, opravljen že pred volit-
vami, tako da so bile te pravza-
prav farsa, saj ni bilo več koga 
voliti. Na listah je bilo toliko 

kandidatov, kolikor jih je bilo 
treba izvoliti, vsi so bili prif)ad-
niki ene in edine dovoljene 
stranke ali pa formalno niso 
bili vključeni vanjo, bili so ji le 
poslušni Skupina poslancev 
takratne republiške skupščine 
pa je hotela doseči, da bi bilo 
dejansko mogoče voliti, torej 
da bi bilo na volilnih listah več 
kandidatov. Za volitve članov 
zveznega predsedstva iz Slo-
venije je z veliko muko dobila 
dodata^a kandidata, pa še ta, 
ki so ga našli, si je tik pred 
zdajd premislil in spravil vple-
tene poslance v nemilost pri 
vodstvu ZK. Tisti, ki se niso 
pokesali ali izjavili, da so bili 
zavedeni, so trpeli hude posle-
dice: bili so izldjučeni iz ZK, 
osramočeni, njihova kariera je 
bila za določen čas ali dokonč-
no onemogočena. Najbolj je 
trpel prav Cene Matičič, ki je 
bil gonilna sila akdje. Človek, 
kakršen je bil: izobražen, raz-
gledan, komunikativen, ljud-
ski tribun - se je moral umak-
niti v zasebnost Zatekel se je v 
pisanje. Pisal je za glasila, 
omenjena na začetku članka, 
sčasoma le še za Les, dva uč-
benika v firancoščini za tuje 
študente, dve strokovni deli: 
Vizija davčnega, bančnega in 
kredimega sistema XXI. sto-
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Cene Matičič, ko je vodil 
akcijo 25 poslancev. 

letja, v kateri je predstavil tudi 
zamisel o davku na dodano 
vrednost, Nobelova s podro-
čja ekonomije od 1 9 6 9 do 
2000 in nazadnje še doku-
mentarno delo o akdji 25 po-
slancev z naslovom Vpet v po-
mlad sedemdesetih let 

Da akdja ne more uspeti, je 
bilo vsem pravzaprav že na za-
četicu jasno. Zakaj pa so ven-
darle šli do konca.' Cene Mati-
čič v knjigi Vpet v pomlad" se-
demdesetih let takole pojasni; 
"Res je, vedeli smo, da ne 
more uspeti... Volivd so res 
vedno godrnjali, češ kakšne 
volitve pa to sploh so, vendar 
je bilo to le godrnjanje. Mi 

smo temu godrnjanju prek 
sprejetega amandmaja odprli 
prosto pot in jo takoj zatem 
tudi udejanjili ... Čisto hote 
smo torej trčili v nedotaklji-
vost in svetost pravic, ki so bile 
kot svete in nedotakljive v lasti 
in posesti le najbolj revoludo-
namega jedra starih in prever-
jenih revoludonamih sil..." 

Ob tem je seveda trpela tudi 
njegova družina. Sinova sta 
mu že na začetku vseh zaple-
tov svetovala, naj se umakne 
iz politike, vendar je čutil kot 
svojo dolžnost, da akdjo izpe-
lje do konca. Res jo je in po-
tem dobil tudi največ udarcev. 
Potisnjen je bil v zasebnost, 
kar je zelo občutila tudi njego-
va družina, zlasti žena, saj sta 
bila sinova že odrasla. On je 
pisal, žena pa je našla tolažlx) 
v obdelovanju vrta, Id so ga 
imeli okrog hiše v Rogatcu na 
Kureščku. V starosti sta se pre-
selila nazaj v Kamnik, takrat 
pa je prišla tudi dokončna re-
habilitadja, več in objektivno 
se je začelo pisati o akciji. 
Predsedstvo republiške konfe-
rence SZDL je na 32. seji 3. ok-
tobra 1989 ugotovilo, da je 
bila akdja proti 25 poslancem 
politična napaka. Počasi je pri-
šlo na dan, da je bil onemogo-
čen zelo sposoben človek... 

Igra, učenje in računalnik 32 R A Č U N A L N I K I N J A Z 

ROBERT G u š n N 

Včasih smo se otroci igrali 
skupaj na dvorišču, šli malo 
naokrog. Šli zvečtr s prijatelji 
ven. Pogovaijali smo se, se za-
bavali, kakšno ušpičili in se na-
sploh imeli prav fino. Dnevi so 
minevali in naše otroštvo, naša 
mladost je kar zdrvela mimo. 
Nekateri smo imeli računalni-
ke, a več ali manj le za igro. 
Redko za kaj resnega. To so 
bili računalniki tipa Commo-
dore 64 ali ZX Spearum. Obi-
čajno smo se pri kom tako do-
bili in se Šli računalniške igrice. 
Košarko, olimpijske igre, ar-
kadne pustolovščine so bile naj-
bolj pogosto na sporedu. Bolj 
kot za igro samo je šlo za dru-
ženje, za zabavo, za veselo pre-
življanje prostega časa. 

Kako pa je danes? Otroške 
igre zunaj je vse manj, druže-
nje je le v šoli, zabava dobiva 
povsem drug pomen. Otroci se 
že zelo zgodaj srečajo z raču-
nalnikom in preko igre spo-

znavajo njegovo delovanje, se 
učijo in si pomagajo. V tem ni 
nič slabega, zm biti celo korist-
no. A le do takrat, ko vso zade-
va ne preraste v manijo. 

Ko svojega otroka vidite ne-
nehno zaprtega v sobi, ko pri-
haja ven vedno bolj bled in ne-
razpoložen. ko slabo je, potem 

je prišel čas, da ukrepate. Odgr-
nite zavese, odprite okna v nje-
govi sobi in najbolj pomembno, 
izključite računalnik. Igranje 
igric sprošča negativno ener^-

jo, a jo tudi kopiči. Posledica je 
razdražljivost, slaba volja in 
šibko zdravje. Igranje igric na 
računalniku je sicer zabavno, 
a nikakor s tem ne gre pretira-
vati oziroma je potrebno ohra-
niti mirne kri, da vas to počet-

je preveč živčno ne uniči. Ko 
gledate svojega otroka, kako 
besni pred računalnikom, kako 
je napet, potem si lahko le pred-
stavljate, kam to vodi. Mar to 
ni slaba popotnica za prihaja-

joče življenjske izkušnje, ki 
bodo kaj več od igric. Tudi igra 
izoblikuje človeški značaj, zato 
naj otrok ne podleže njihove-
mu vplivu. 

Računalnik je lahko zelo ko-
risten pripomoček pri učenju. 
Lahko ga uporabljate za uče-
nje tujega jezika, lahko se z 
njim učite matematike, lahko 
pa se priučite tudi povsem 
vsakdanjih spretnosti. Za uče-
nje tujega jezika v računalnik 
le vstavite zgoščenko z ustrez-
nim programom. Pred vami so 
že lekcije za učenje jezika. 
Lahko izbirate pravilne odgo-
vore, lahko vstavljate prave be-
sede. Lahko govorite in poslu-
šate. Učenje gre na ta način 
kar zlahka od rok oziroma 
znanje hitro v glavo. Do mate-
matike lahko dostopate preko 
intemeta. Tu rešujete naloge, 
sistem pa vam pomaga, če ga 
prosite za pomoč. Lahko pa se 
učenja lotite na daljavo. 

Učenje na daljavo nosi tudi 
ime e-izobraževanje. Gre za 
celovit sistem, kjer sodelujejo 
tako učitelji kot tudi učenci. 
Učitelji posnamejo svoja preda-
vanja, jih podkrepijo s prosoj-
nicami in praktičnimi primeri. 
Ko imate čas in voljo, le dosto-
pate do teh vsebin in pred vami 
se odvrti celotno predavanje, ki 
ga lahko kadarkoli ustavite in 
ponovite. Za razliko od klasič-
nega predavanja, vam je tu na 
voljo govor, slika, praktični pri-
meri, razlage z besedilom. 
Znanje zajemate z veliko žli-
co, saj le-to potuje do vas po več 
poteh. Zadeva je zdo učinkovi-
ta i» praktična, saj se učite in 
poslušate predavanje pač ta-
krat, ko vam to ustreza. Na vo-
ljo Je tudi pomoč mentotja, ki 
mu lahko po elektronski poti 
zastavite vprašanje in hitro do-
bite odgovor, lahko probleme 
rešujete na forumu, v družbi 
več ljudi, lahko rešujete teste in 

sproti preveijate vaše znanje. 
Možnosti so praktično vse od-
prte. Kako kakovosten je si-
stem, pa je odvisno od učiteljev, 
ki tja odlagajo svoje učne vsebi-
ne in zlasti od njihove zagna-
nosti. 

Eden izmed takih portalov 
za e-izobraževanje Je Sloven-
ščina na daljavo, ki omogoča 
učenje slovenskega jezika preko 
intemeta. Sistem Je namenjen 
tujcem, ki prihajajo v Slovenijo 
in se želijo naučiti našega Jezi-
ka. Slovenščina lui daljavo je 
dostopna na spletnem naslovu 
http://wuw.e-slovenscina,si. 

Učenje, delo z računalni-
kom in igra so lahko zelo tesno 
povezani. Potrebno jih Je le iz-
koristiti na pravi način ter pra-
vilno usmeriti našo ener^jo in 
energijo naših otrok. Seveda pa 
pristnega osebnega stika ne 
more nadomestiti prav nič. To-
pel pogled, poln zaupanja je 
vreden tega. 



Z A M E J S T V O Razgledi 

Dr. Rafko Dolhar, predsednik stranke Slovenska skupnost na Tržaškem, zdravnik, univerzitetni profesor in 
planinec, ima gorenjske korenine. 

Zahodni rob slovenske besede 
JOŽE K O Š N J E K 

Celovška Mohorjeva druž-
ba je minuli teden v Ljublja-
ni predstavila knjigo dr. Raf-
ka Dolharja Zahodni rob, ki 
razumljivo predstavlja za-
hodni rob slovenskega na-
rodnostnega ozemlja, ki po-
teka od Tromeje nad Rateča-
mi prek Kanalske doline, Re-
zije, Terske doline, Benečije, 
Goriške in Tržaškega Krasa 
do doline Glinščice ob Trža-
škem zalivu, večinoma po 
gorskih grebenih zahodnih 
Julijcev, Beneških Predalp, 
Goriških Brd in obronkov 
Tržaškega Krasa. V dolinah 
in na gorskih pobočjih leži 
mnogo vasic, ki gledajo Fur-
lansko nižino in Goriško rav-
nino, z vrhov Tržaškega Kra-
sa pa je mogoče videti Ja-
dransko morje. Na tei zemJji 
živijo Slovenci, ki so vedno 
bolj pomešani z Italijani in 
Fuilani. 

Knjiga je za nas v Sloveni-
ji pomembna zato, ker nas 
vabi v nam zelo malo znane 
ali za marsikoga celo nezna-
ne kraje tik za državno mejo, 
do katerih je mogoče priti f)o 
planinskih poteh, po novi av-
tomobilski cesti Trbiž-Vi-

dem-Trst ali preko številnih 
mejnih prehodov med Slo-
venijo in Italijo. Avtor je 
knjigo opremil s kartami in 
kazalom krajev ter sloven-
skih gostišč na zahodnem 
robu. 

O di. Rafku Dolharju in 
njegovi knjigi pišemo tudi 
zato, ker je gorenjski rojak. 
Njegov stari oče je bil sodar 
Ivan Dolhar iz Predoselj, sta-
ra mama pa Ana Skodlar iz 
Britofa, ki sta se naseUla pri 
Sv. Ivanu v Trstu. Bila sta za-
vedna Slovenca. Zavedala sta 
se pomena znanja in sta zato 
svoje otroke poslala v šole. 
Eden od njunih otrok je bil 
Alojzij, ki je leta 1928 začel 
zdravniško službo na Trbi-
žu. Do svoje nesrečne smrti 
2}. marca leta 1969 na Sle-
menu pod Mojstrovko, kjer 
se je udeležil odkritja spo-
minske plošče štirim sloven-
skim alpinistom, je bil "po-
nosni trbiški zdravnik in ro-
doljub, bojevnik za narodne 
pravice Slovencev v Kanalski 
dolini", kot so o njem zapisa-
li v spominskem zborniku, 
izdanem leta 2005. Rafko je 
eden od Lojzetovih sinov. Po 
njem je podedoval narodno 
zavednost, ljubezen do 

zdravniškega poklica in pla-
ninstva. Pravijo, da je gomi-
ško žilico podedoval po svo-
jih prednikih, Gorenjcih. Ko 
je bil še odbornik v tržaškem 
občinskem svetu, je bil tudi 
matičar, ki je v slovenščini 
poročal slovenske pare. To je 
šlo nekaterim zelo v nos. 

Dolharjeva knjiga ni le 
opis dežele na italijanski 
strani državne meje, ampak 
avtor v njej ohranja stara slo-
venska imena, še posebej za 
kraje in gore. Za mesto Vi-
dem uporablja staro beneško 
slovensko Viden. V beneški 
slovenščini je tudi število se-
dem "seden". Za kraje upo-
rablja stara ledinska in dru-
žinska imena, na primer Ov-
čja ves in ne Ovčja vas (itali-
jansko Valbruna). Tudi na 
Koroškem so nekdaj govorili 
in pisali ves in ene vas. Pla-
ninci, kd so že obiskali gore 
na tem območju, so verjetno 
na nekaterih poteh opazUi 
modro-bele markacije. To so 
oznake za planinsko pot Slo-
venskega planinskega dru-
štva Trst, ki poteka od Peči 
na tromeji Avstrije, Italije in 
Slovenije do Glinščice v Tr-
žaškem zalivu in je bila od-
prta 5. oktobra leta 1975. Dr. 

Dr. Rafko Dolhar je bil rojen leta 1933 na Trbižu. V PadovI je 
leta 1963 doktoriral iz medicine in se specializiral za medici-
no dela in športa. Bil je profesor na naravoslovni fakulteti 
univerze v Trstu. / sifa Kosnjek 

Rafko Dolhar je sodeloval 
tudi pri pisanju vodnika za 
to pot, ki je postala v tridese-

tih letih težje prehodna in na 
nekaterih odsekih slabše 
označena. 

V dolinah in 
na gorskih 
pobočjih leži 
mnogo vasic, 
ki gledajo 
Furlansko 
nižino in 
Goriško 
ravnino, 
z vrhov 
Tržaškega 
Krasa pa je 
mogoče 
videti 
Jadransko 
morje. 
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M L H A N A G U Č 

To sredo seje začd post 2007. 
Oh tem mts bo gotovo zanima-
lo, kakšen je bil post na Gorenj-
skem nekol. Tudi o tem nam 
poroča Manica Koman. 'Ka-
kor sem že omenila, je Comyec 
v postnem času, bodisi v štiride-
setdanskem postu, bodisi druge, 
od cerkve zapovedane pcstne 
dni zelo vzdržen, tako glede 
razveseljevanja kakor tudi ^ede 
uživanja jedi in pijače. Da bi se 
on na primer v postnem času 
poročil, pa magari naj bi cpra-
vil še tako skromno tiho 
poroko', do tega ga ne spraviš 
nikdar in za noben denar. Od-
vrnil ti bo: 'V postnem času se 
kaj takega za kris^ana ne spod-
obi. V postu se ženijo vrabci in 
mački.' Pa tudi šumnemu go-
dovanju in drugim podobnim 
zabavam se naš človek izogne, 
če je le mogoče. Ako so na pri-
mer v postu fantje ponoči na 
vasi zapeli in zavriskali, to sta-
rejšim ljudem že ni bih po volji. 

češ, vsaj sedaj, v svetem postnem 
času, naj bi dali mir." 

Naši predniki so bili torej v 
postnem &su zadržani, tako v 
ženitovanjskih in drugih veselih 
rečeh, kakor tudi pri hrani in 
pijači. "Istctaka vzdržnost velja 
^ede jedi. Zlasti strogo pa je bilo 
to v prgšnjih časih. Moja pokoj-
na mati je često pripovedovala, 
da za časa njene mladosti (pred 
70 leti)/se pravi sredi ip. stolet-

ja/, v vsem štiridesetdanskem 
postu niti enkrat niso zajtrkova-
li, razen če je bil kdo bolan. Ves 
post niso pokusili mesa, ne za-
belili jedi z mas^o, temveč ved-
no le s surovim maslom. Pa 
tudi pozneiše čase so post zelo 
strogo držali. Spominjam se, ko 
sem bila še otrok, sem nekoč na 
pepelnico zjutraj hitela h krož-
niku, na katerem je ostalo šc 
par krač Jkncata od pustnega 
dne, hoteč ga ugrizniti. Toda 
mati mi je iztrgala Jlancat iz 
rok ter zavpita razjarjena: 'BoS 

Postna juha (prav takšno si je zaželela francoska kraljica 
Marija Antoinetta, preden so ji odsekali glavo). 

pustila, cdinev^,daso jlancati 
ocvrti na masti, danes pa je ve-
lik post.' - Seveda so se mi potem 
zaman sline cedile." Resnobo 
posta so torej okusili tudi otroci, 
odrasli pa sploh. "V dokaz, 
kako strogo se je pri nas držal 
post, naj služi še tole: Nekoč sem 
bila zelo nevarno bolna. Mati 

mi je prinesla čiste mesne juhe. 
Da bi se prepričala, če ni morda 
prevroča, jo je vzela žličico v 
usta, a ker je bil tisti dan ravno 
petek, jejuho potem izpljunila." 

Romanova nam daje tudi 
lepo iztočnico za skkp tegfi pisa-
rya. "Zadnja leta /prvič objav-
ljeno 1928/ je cerkvena oblast 

post zelo omilila in od tedaj je 
zM tudi Gorenjec polagoma 
opuščati svoje trde postne nava-
de. Strogo se pa vzdrži še sedaj 
mesnih jedi naslednje dneve: vse 
petke v letu, sredo, petek in sobo-
to v kvatmem tednu, tia pepel-
nico, zadnje tri dni velik^a ted-
na in dan pred Božičem." Tri 
četrt stoletja poznge lahko brez 
težav ugotovimo, da je postna 
str<^ost v drugi polovici minule-
ga stole^a Se bolj popustila. Ko-
likor je meni znano, se večina 
Slovencev, tudi kris^anov, koli-
kor toliko zares posti samo še 
dvakrat na leto, na pepelnico in 
veliki petek. Tu mislim na post 
iz vernih razlogov. Vse več pa 

je v zadnjem času posamezni 
feo»', ki v dobi splošne razpušče-
nosti in preobjedenosti različne 
postne drže prakticirap zaradi 
telesnega in duševnega zdraha 
Post je torej še vedno oziroma 
vse bolj "in", le vzroki in načini 
se spreminjajo... 



U S O D E Razgledi 

Zgodba o Nataši 

D odarenoza vedno 
Ti nisi več najina hči', ti si pokvarjenka, kurba, razočarala si naju. Izdala si najine načrte, upanja, najin trud. 

"Če bi oni 
reagirali 

drugače, če bi 
mojo nosečnost 

sprejeli, če bi 
mi še naprej 

nudili topel 
dom, potem se 
moje življenje 

ne bi obrnilo 
tako, kot se je." 

M I L E N A M I K I A V Č I Č 

Moj prijatelj Franček Eo-
hanec me pri mojih "uso-
dah" zmeraj opozarja, naj 
jih poskušam razumeti sko-
zi okolje in način življenja, 
ki ga doživljajo. Včasih je to 
težko, ker lahko zapišem le 
tisto, kar mi je kdo priprav-
ljen povedati. Vsakič pa 
moram imeti pred očmi dej-
stvo, da sem bolj kot ne zapi-
sovalka življenjskih poti 
tistih, ki so pripravljeni o 
sebi spregovoriti na glas. 
Velikokrat, ko me kdo pokli-
če, se zgodi, da mi na koncu 
pogovora reče, da naj še 
malo počakam, da še ni tako 
hudo, da še ni prekipelo, da 
je še upanje, da se bodo stva-
ri uredile same po sebi. Veli-
kokrat se sprašujem, zakaj 
nam je bUo dano toliko 
moči, da lahko v nedogled 
prenašamo trpljenje, maltre-
tiranje, zaničevanje. Zakaj, 
za vraga, se moramo ob 
poniževanjih zmeraj znova 
pobirati s tal z upanjem, da 
do tega ne bo več prihajalo.' 

Še po petnajstih letih, 
odkar pišem Usode, se mi 
vsakič pojavlja na desetine 
vprašanj, na katere ne znam 
odgovoriti. 

Danes bom začela pisati 
zgodbo o Nataši. Spet o žen-
ski, bo kdo zavzdihnil. Ja, 
spet o ženski! Zanimivo se 
mi zdi, da odstotek žensk, ki 
so doma trpinčene, nenehno 
narašča, toati pa imamo 
tudi občutek, da so ženske 
tiste, ki s svojo samozavestjo 
preplavljajo svet 

Bo že držalo, je pritrdila 
tudi Nataša. 

"Večina pozabi še dodati, 
da je domala vsaka ženska 
rojena igralka. V službenem 
okolju sem tudi jaz igrala 
uspešno poslovno žensko, 
imeli so me za ljubečo ženo 
in nikomur ni padlo na pa-
met, da je v resnid kaj dni-
gače," je še nadaljevala, med-
tem ko je na hitrico spravila 
v kot nekaj stvari, da sva se 
sploh lahko usedli v njenem 
skromnem stanovanju. 

Nataša ima za seboj že do-
bra štiri desetletja. Nekoč je 

imela na videz vse, danes 
nima nič. Ima pa otroka, ki 
sta ji ostala po ločitvi. 

"To pa je tudi vse, kar si 
želim," je dejala, preden se 
je udobno namestila med 
hlačami in puloverji naj-
mlajšega, ki se je igral na 
drugem koncu sobe. 

Sama je imela lepo otro-
štvo. Bili so urejena družina, 
ničesar jim ni manjkalo. Edi-
ni črni oblak, ki se je včasih 
zgrnil nad njihovo hišo, je 
bila stara mama, ki svoje 
snahe, Natašine mame, ni 
nikoli marala. Oče se obema 
ženskama ni znal postaviti 
po robu. Enkrat ga je ena po-
vlekla na svojo stran, drugič 
druga. 

"To so bili edini trenutki iz 
moje mladosti, ki jih ne ma-
ram. Obe, tako mama kot 
babica, sta bili spletkarski 
in sta znali obračati očeta 
"na ražnju". Na srečo sva 
potem naredili red s sestro, 
vendar šele takrat, ko sva 
odrasli in sva se naveličali 
večnih intrig in igric," nada-
ljuje Nataša. 

O tem, zakaj se je sredi 
uspešnega študija, ko se ji je 
obetala kariera celo v tujini, 
zaljubila v Marjana, si še 
sama ne zna razložiti. 

"Bil je močan moški. Z od-
ločnim karakterjem, rad je 
imel prvo in zadnjo besedo 
in to mi je bilo všeč. Očitno 
sem iskala očetovo naspro-
tje, ker se mi je zdelo, da mo-
ško cincanje prinese družini 
več slabega kot dobrega. 
Marjan je bU večni študent 
Nenehno je delal načrte, kaj 
vse bo počel, menjal je fakul-
tete in sanjaril o neki izjem-
ni karieri, ki ga bo nekoč pri-
nesla na vrh. To njegovo več-
no iskanje lastnega "jaza" mi 
je bilo po svoje nerazumlji-
vo, zlasti še, ker se mi je 
zdelo, da se ne ujema z nje-
govim možatim nastopom, z 
odločnostjo, ki jo je k^a l na 
vsakem koraku. Toda, ko je 
človek nor in zaljubljen, ne 
misli na take malenkosti," 
reče grenko. 

Nataša je sredi četrtega 
letnika zanosila. Ker je bila 
iz verne družine, ji vest ni 

dovolila, da bi šla splavit Star-
ša sta ji, zgrožena zaradi 
njenega stanja, obrnila hrbet 

"Ni bilo lahko poslušati 
lastnih staršev, ki so me s 
tem, da so pokazali obraz, ki 
ga nisem poznala, postavili 
pred zid. Če bi oni reagirali 
drugače, če bi mojo noseč-
nost sprejeU, če bi mi še 
naprej nudili topel dom, 
potem se moje življenje ne 
bi obrnilo tako, kot se je. 
Nekega lepega dne sem 
torej ostala na cesti, brez 
vsega, le s štipendijo, ki pa 
ni zadoščala za normalno 
življenje. Ni mi kazalo dru-
gega, kot da se preselim k 
Marjanu. In to je bila prva 
velika napaka, ki sem jo 
naredila. On je na moj ko-
rak gledal z drugimi očmi: 
čutil je, da sem sklonila gla-
vo, da sem priznala svoj 
poraz, da sem mu s tem, ko 
sem ga prosila za zatočišče, 
dala vedeti, da je on gospo-
dar, da ima on večjo moč od 
mene. Ni bilo dolgo, ko sem 
počasi ugotovila, ^ sem pri-
šla z dežja pod kap ..." 
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J O Ž E K O Š N J E K 

Slovensko zgodovinopisje 
je bogatejše za nov pogled na 
zgodovinski razvoj položaja 
Slovencev na Koroškem. Od-
lična poznavalca koroških 
razmer, zaslužni profesor dr. 
Vladimir Klemenčič in nje-
gov sin, tudi profesor, dr. 
Matjaž Klemenčič sta napisa-
la knjigo Prizadevanja koro-
ških Slovencev za narodnost-
ni obstoj po drugi svetovni 
vojni. To je obdobje, ko av-
strijska pravna praksa ni sle-
dila določilom o zaščiti manj-
šine in je sicer demokratična 
Avstrija v prikritih oblikah še 
naprej uveljavljala razne obli-
ke asimilacijskih pritiskov in 
nadaljevala proces germani-
zacije. Območje poselitve 
Slovencev naj bi zožila do te 
mere, da zaščita manjšine po 
7. členu Avstrijske državne 
pogodbe ne bi imela več no-
benega pomena. 

Zanimivo in za Slovence, 
živeče v zamejstvu, po-
membno pobudo je dal slo-

venski vladi poslanec in pod-
predsednik državnega zbora 
Marko Pavliha, ki je zadnje 
čase zelo dejaven pri reševa-
nju mejnih vprašanj s Hrva-
ško, kjer živi tudi več deset ti-
soč Slovencev in je njihov 
položaj tudi povezan z odno-
si med Slovenijo in Hrvaško. 
Marko Pavliha je v začetku 
februarja vladi predlagal, naj 
z ustreznimi spremembami 
zakonov in drugimi ukrepi 
odpravi vse upravne in biro-
kratske ovire za vzpostavitev 
enotnega slovenskega kultur-
nega prostora. Opisal je pri-
mer Slavističnega društva 
Slovenija, čigar člani so za 
predsednika izvolili ugledne-
ga tržaškega profesorja in 
pesnika dr. Mirana Košuto, 
ki pa zaradi neusklajenosti 
meid zakonom o društvih in 
zakona o tujcih te naloge ne 
more opravljati. Zakon o dru-
štvih dobesedno spodbuja k 
narodni, jezikovni in kultur-
ni neenakosti, saj so Slovend 

zunaj meja Slovenije tujci, 
kar je v nasprotju s krovnim 
zakonom o odnosih Sloveni-
je s Slovenci zunaj njenih 
meja. Ko je želelo društvo ta 
problem rešiti, je srečalo toli-
ko grobe birokradje in preje-
lo toliko nizkih udarcev na 
raznih ravneh, da je napisalo 
odprto pismo predsedniku 
republike, predsedniku dr-
žavnega zbora in nekaterim 
ministrom. Tako stanje je 
škodljivo. "Danes lahko s po-
nosom rečemo, da nas ni 
samo milijon, temveč dva 
milijona in pol. Mar bomo 
jutri dopustili, da se bomo 
spet omejili na minimum 
k^turnega preživetja. Meje 
niso zato, da nas omejujejo, 
ampak zato, da jih presega-
mo," je zapisal poslanec Mar-
ko Pavliha. 

Med Slovend za mejami je 
bila pobuda ugodno sprejeta. 
Predsednik Enotne liste iz 
Celovca Vladimir Smrtnik se 
je v odgovoru Marku Pavlihi 

Poslanec dr. Marko Pavliha 
predlaga odstranitev ovir v 
kuKuri./siiioTiMDoki 

zahvalil za pobudo in zapisal, 
da se "Enotna lista, zbirna 
stranka koroških Slovencev, 
trudi za čim bolj brezhibno 
čezmejno sodelovanje. Za 
položaj koroških Slovencev 
bi bilo zelo koristno, če bi 
mladi absolventi s Koroškega 
lahko opravljali prakso na 
slovenskih ministrstvih, iz-

Dr. Vladimir Klemenčič, so-
avtor nove knjige o koroških 
Slovencih ; siin jojt Koinick 

menjevali študente in spod-
bujali sodelovanje šol. Pro-
blemi se pojavljajo pri nostri-
fikadji spričeval in na drugih 
področjih. Ker smo oboji v 
Evropski uniji in je Slovenija 
sprejela zakon o Slovencih za 
mejami, moramo okrepiti 
nemoten pretok informacij 
in znanja preko meje." 



Bogato opremljena ŠkodaFabia Luka in Luka Jr. 
že od 9.282 EUR (2.224.338,48SIT). 

Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj, Delavska c. 4, tel.: 04 27 00 235 
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©SLOVENICAŽIVLJENJE 
življenjskd zavarovalnica d.d.. članica Skupine KD Group 

SLOVENICA Ž IVL J EN J E d.d. je moderna, specializirana življenjska zavarovalnica s celovito 
izbiro življenjskih zavarovanj. V lanskem letu smo zbrali za 83 % več kosmate premije, kot v 
predhodnem letu, kar je 30 % nad načrtovanim zneskom. Uspešnost poslovanja In 
ambicioznost se odraža tudi v vodilni vlogi pri razvoju novih življenjskih zavarovanj In širitvi 
poslovanja na tuje trge. 

Ker želimo okrepiti ekipo naših sodelavcev, vabimo k sodelovanju 

ZAVAROVALNE ZASTOPNIKE 
ZA SKLEPANJE Ž IVLJENJSKIH ZAVAROVANJ (m/ž ) 

Ponujamo vam varnost in zaupanje, od vas pa pričakujemo dinamičnost, vztrajnost ter poleg 
zakonskih izpolnjevanje še naslednjih pogojev: 

srednješolska izobrazba, 
vozniški izpit kategorije B, 
komunikativnost, urejenost, 
da niste obsojeni zaradi kaznivih dejanj v gospodarstvu. 

Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili redno delovno razmerje za določen Čas 
treh mesecev s polnim delovnim časom z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. 

Vabimo vas, da se nam pridružite in nam najkasneje do 7.3. 2007 pošljete pisno prijavo z 
življenjepisom na naslov: SLOVENICA Ž I V L J E N J E d.d., Poslovni sekretariat. Celovška cesta 
206, Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov zaposlitev(l>slovenica-zivljenje.si. 

Kandidati boste o izboru pisno obveščeni v zakonsko predpisanem roku. 

Temelj brezskrbne prihodnosti 

Nova ugodnost za naročnike Gorenjskega g lasa 

do 20 % popusta pri likovnih tečajih Jš 
P U H A R T 

^ Novost v Kranju: LIKOVNO IZOBRAŽEVANJE PUHart 
Raznovrstna poleta programov, s katerimi bomo omogočiti likovno issobraževanje vsem, ki vos to veseli 
• mladim in odraslim, tistim, ki v likovnem izražanju vidite bodoči poklicni izziv, in vsem ljubiteljem. 
Za nobenega od rozpisanih progromov ni potrebno predhodno znanje, saj bomo izobroževonje 
prilagajali udeležencem. Poleg izobraževanja v skupinah omogočamo tudi individuolno mentorstvo. 
Likovno izobraževanje bo potekalo v podjetju PUHart na Drožgoški 8 v Kranju (poslovna zgradba 
Pošte Slovenija poleg Zavarovalnice Triglav). 

^ PROGRAMI 
1. MALA L IKOVNA ŠOLA • za predšolske in šolske otroke, od 5. leta naprej 
2. ŠTUDI JSKO R ISANJE - priprave na izpite na srednjih in visokih likovnih šolah 

• osnove Študijskega risanja za mlade in odrasle 
3. L IKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZA ODRASLE - šola likovne teorije, likovnega izražanja in 

likovnih tehnik za odrosle 
4. USTVARIMO SAM I - likovno izražonje z različnimi tehnikami za ljubitelje ustvarjanja 
5. TEČAJ GRAFIKE - za otroke od 5. razreda osnovne šole naprej in za odrasle 
6. PREDAVANJA IZ UMETNOSTNE ZGODOV INE - za mladino in odrasle 
7. KULTURNI TURIZEM - za udeležence likovnega izobraževanja in druge popotnike 

• TERMINI PROGRAMOV 
začetek: ponedeljek, 5. marca 2007 
od ponedeljka do petka, dopoldan ob 10. uri in popoldan ob 16.30 ter 18. uri (skupine bomo 
oblikovali po uskbditvi vseh prijav), tečaji za odrasle trajajo po 3 šolske ure, za otroke po 2 šolski uri, 
enkrat tedensko ali večkrat, redni vpis: od četrtko, 1.3. noprej 

^ INFORMACIJE 
e.: narocnine@g^las.si ali info@puhart.com 

Gorenjski Glas 

Vobljeni na DNEVE ODPRTIH VRAT 
1.-3. marec 2007 

(v četrtek in petek od 10. do 19. ure 
in v soboto od 9. do 13. ure) 

^ ^ n a g r a d n e i n skladu so bogate nagrade. Novo 
nagradno obdobje se prične 23. decembra in 
konča z žrebanjem 21. marca 2007. 

^ ^ A c t i v o se splača kupovati, saj vsako 
plačilo s katerokoli kartico Activa 
sodeluje v nagradnem žrebanju, 
ne glede na vrednost nakupa. 

l a h e r i + e n a g r a d o ! 

8anka Celje • Banka Koper • Deželna banka Slovenije • Gorenjska banka • Nova K6M 
Postna banka Slovenije • Raiffelsen Krekova banka • Volksbank • Ljudska banka 

Jaka K. 

fnofcfno^/i^en/e 
sUinovanja 

Posvetite se svoiim 
nojijubšim hobijem. 
Naj drugi Čistijo za vas! 
vnvw.dsto<a^i 

Nima hitrega 
intornota, 
rad gleda filme. 

tiiter in neomejen dostop v internet 
enostaven priklop 
brezplačna in neomejena uporaba 
Varovalnega sistema za popolno 
zaščito vašega računalnika 
najsodobnejša in kakovostna 
tetinologija (ADSL. ADSL 2+. VDSL 2) 
odlična tehnična pomoč 24 ur na dan 

0 8 0 20 10 I www.amls.net 

http://www.activa.si
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
mailto:info@puhart.com
http://www.amls.net
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ODLIKOVANJA Razgledi 

Predsednik republike odlikoval ekonomista in partizana, zdravnika in umetnika, diplomata in profesorja, 
znanstvenike, glasbenika in podpornika samostojnosti Slovenije. 

Storili več, kot le velevala dolžnos 
J O Ž E K O Š N J E K 

Vsak se je na 
svojem 

področju 
izkazal z 
izjemno 

ustvarjalnostjo, 
delavnostjo in 

znanjem, je 
dejal dr. Janez 

Drnovšek. 

Predsednik republike Ja-
nez Drnovšek je v sredo po-
poldne na Brdu izročil držav-
na odlikovanja posamezni-
kom, ki so se vsak na svojem 
področju izkazali z izjemno 
ustvarjalnostjo, delavnostjo 
in 2manjem. V nagovoru je 
dejal, da so priznanja prejeli 
zato, ker so m svojih podro-
čjih naredili več, kot je obi-
čaj, in več, kot je velevala nji-
hova dolžnost, ter tako kori-
stili drugim ljudem, državi, 
družbi in človeštvu. 

Zlati red za zasluge so pre-
jeh Cvetko Kobal, partizan, 
ekonomist in bančnik, za za-
sluge pri graditvi ekonom-
skih temeljev za samostojno 
državo Slovenijo, prof. dr. 
Anton Dolenc za raziskoval-
no delo v sodni medicini in v 
patologiji ter za slikarsko de-
javnost in prof. dr. Emest 
Petrič ob 70-letnid za zaslu-
ge pri 2ačetku demokratizaci-
je Slovenije in pri razvoju slo-
venske diplomacije ter za teo-
retično delo na področju 
mednarodnih odnosov. Red 
za zasluge so prejeli dr. Pavle 
Štiilar za pionirsko delo na 
področju razvoja varjenja, dr. 
Mirko Cuderman za izjemen 
prispevek k slovenski zborov-
ski glasbi ter mag. Darjo Fel-
da, dr. Matjaž Željko in dr. 

Odlikovane! predsednika republike v sredo na Brdu (od leve): Cvetko Kobal, Ernest Petrič, Vinko Cuderman in Cerard in 
Jožica Drese / fo«: cotiud K«vft{ 

Gregor Dolinar za izjemno 
uspešno delo pri organizaciji 
matematične olimpijade. 
Medaljo za zasluge pa je 
predsednik republike podelil 
Geiardu Dreseju, po rodu iz 
Nizozemske, ki je z ženo Jo-
žico v svoji deželi nagovarjal 
javnost k podpori za samo-
stojnost Slovenije. 

Večina odlikovancev je po-
vezana z Gorenjsko. Dr. Mir-
ko Cuderman, duhovnik, di-
rigent in muzikolog je doma 
iz Tupalič pri Preddvoru. 
Vodi dva pomembna zbora, 
Consortium musicum in 
Slovenski komorni zbor, od 
leta 2000 naprej pa je umet-
niški vodja Slovenskega ok-
teta. "Nič več kot mi je bila 

dolžnost nisem naredil. De-
lal sem, kolikor sem mogel. 
Odlikovanje me je preseneti-
lo, ker je kultura običajno za-
postavljena, tudi pri prizna-
njih," je povedal. Zakonca 
Gerard in Jožica Drese živita 
na Kontnem pri Bledu. Joži-
ca je Romihova iz Tržiča. 
"Pričakovala sva, da nama bo 
Slovenija za pomoč pri osa-
mosvajanju podelila odliko-
vanje, saj so ga pred leti že 
napovedovali. Zelo sem po-
nosen. Najzaslužnejša je 
moja rožica Jožica," je dejal 
odlikovanec Gerard. Cvetko 
Kobal, doma iz Škofje Loke, 
je povedal: "Odlikovanje ra-
zumem kot potrditev, da je 
vsaka generacija na svoj na-

čin, v svojih pogojih, v svo-
jem času prispevala k samo-
stojni Sloveniji." Profesor in 
diplomat Emest Petrič je bil 
rojen v Tržiču. "Odlikovanje 
mi pomeni, da je bilo moje 
delo skozi vse življenje, od ti-
stih časov, ko sem se aktivno 
ukvarjal s politiko in še v biv-
šem režimu verjel v demo-
kratizacijo, do danes, opaže-
no in spoštovano. Opaženo 
je bilo moje delo na univerzi, 
kjer sem eni od fakultet po-
magal graditi temelje. Veseli 
me, da je bilo opaženo tudi 
moje delo v slovenski diplo-
maciji. S ponosom lahko re-
čem, da sem bil prvi velepos-
lanik, ki ga je Slovenija ime-
novala, in davnega leta 1991 

je takratni predsednik repu-
blike podpisal ukaz o mojem 
imenovanju. Človek se ob ta-
kih priložnostih vedno vpra-
ša: ali sem odlikovanje zaslu-
žil ali ne. Ali bi lahko storil 
še kaj več. Vendar to presoja-
jo drugi. Vesel sem. da mi je 
predsednik Drnovšek to vi-
soko slovensko državno odli-
kovanje izročil," je strnil vti-
se ob odlikovanju in se 
spomnil pred kratkim umr-
lega somišljenika v "akciji 25 
poslancev" Ceneta Matičiča 
iz Kamnika. Če bi bil še živ, 
bi bil med povabljenimi na 
sredini slovesnosti na Brdu. 
Dr. Pavle Štular pa je bD ro-
jen na Jezerskem in se tja 
pogosto vrača. 
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M A R J E T A S M O L N I K A R 

Dobro je, da je vsaj en dan 
v letu v središču pozornosti 
materin jezik. V našem pri-
meru slovenski, katerega, tako 
poznavalci, od zunaj ne ogro-
ža nihče. Odkar imamo svojo 
državo, trditev verjetno drži. 
Drži pa tudi, da ob predpo-
stavki zavedanja zgodovin-
skega pomena lastne identite-
te zunanji sovražnik jezika, v 
katerem komuniciramo na 
sončni strani Alp, sploh ne 
more ogroziti. Slovenščina je 
ogrožena od znotraj. Od nas 
samih. Mi sami smo lastne-
mu jeziku najvei^a nevarnost. 
Ne zaradi rabe tujk, recimo, 
parlament namesto državni 
zbor, premier ali celo prvi mi-
nister, kot se je pred kratkim v 
državnem zboru "ajha/" libe-
ralni poslanec jožef Školč na-

mesto predsednik vlade in po-
dobno. (Ko sem ravno omeni-
la državni zbor, naj povem, 
da pozrutm nekoga, ki je sicer 
fakultetno izobražen, na poli-
tiko pa se spozna približno to-
liko kot zajec na boben, torej 
nič, in je od osamosvojitve ži-
vel v prepričanju, da sta par-
lament in državni zbor dve 
ločeni oziroma različni poli-
tični ustanovi.) Slovenščina 
je, denimo, ogrožena zato, ker 
ostajajo znanstveni simpoziji 
in znanstvena literatura ne-
prevedeni, ker torej slovenski 
znanstveni jezik zaostaja za 
znanostjo samo. 

Pika na "i" naše jezikovne 
samodestrukcije pa je dejstvo, 
da je Inštitut za slovenski je-
zik Frana Ramovša pri 
Znanstveno raziskovalnem 

centru Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti, ki skr-
bi za ohranitev in poznavanje 
slovenskega jezika, zadnjih 
šest let permanentno v rdečih 
številkah. Tako je bil konec 
lanskega leta inštitut i' minu-
su za šestdeset milijonov ta-
kratnih tolatjev, zaradi česar 
bi morali v vladni palači in 
na ministrstvu za znanost 
zvoniti vsi alarmi. Ampak, 
ne. V vladi in na ministrstvu 
zaradi jinančne luknje in po-
sledično pomanjkanja stro-
kovnega kadra na inštitutu ne 
cinglja niti zvonček. Naspro-
tno. Vladni predsednik Janez 
Janša je nad finančnimi teža-
vami skrbnika slovenskega je-
zika toliko vzvišen, da ni v 
zvezi z aktualno problemati-
ko sprejel niti samega predsed-

nika SAZU, akademika 
Boštjana Žekša, pač pa gaje 
napotil k podrejenemu Alek-
sandru Zomu. 

Enako nonšalantno kot 
vladni predsednik se do ji-
nančne luknje na inštitutu in 
do akademika Boštjana Žek-
ša vede tudi minister za uiso-
ko šolstvo, znanost in tehnolo-
gijo Jure Zupan, saj gospod 
akademik z isto problematiko 
tudi pri njem že lep čas čaka 
na sprejem. Na začetku svoje 
ministrske kariere pa se je 
Jure Zupan v pogovoru za 
Gorenjski glas takole šopiril: 
"Ne želim zanikati pomemb-
nosti drugih jezikovnih debel 
ali izhodišč, vendar so v naci-
onalnem smislu tuji jeziki za 
Slovenijo zagotovo manj po-
membni kot lastni. Iz tega 

stališča imamo tudi več inšti-
tutov in skupin, ki se s tem 
ukvarjajo, in tem bomo na 
ministrstvu namenili posebno 
pozornost. Eksplicitno smo že 
reševali probleme na Znan-
stveno raziskovalnem centru 
Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti. Upam, da smo 

jih uspešno rešili." Ne, gospod 
minister, problemov niste reši-
li. Še najmanj pa uspešno. In-
štitut za slovenski jezik, zno-
traj njega pa leksikološka in 
terminološka sekcija, je globo-
ko pod vodo, vi pa nič. Niti to-
liko, ne, da bi si vzeli čas in 
sprejeli najvišjo moralno avto-
riteto v državi, to je predsedni-
ka SAZU. No,ja, vsaj na pa-
pirju naj velja, da seže ta 
jUnkcija tudi v Sloveniji tako 
visoko. 
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Sporazum dveh zbornic 
Februarja so podpisali pogodbo, s katero trgovinska zbornica prevzema naloge združenja za trgovino. 

S T I F A N ŽAJRGI 

Ljubljana - Včeraj se je na 3. 
redni seji sestal upravni od-
bor Trgovinske zbornice Slo-
venije - prve panožne zborni-
ce, ustanovljene po novem 
zakonu o gospodarskih zbor-
nicah v Sloveniji. Krmilo 
službe te zbornice, ki v mar-
sičem orje ledino, odkar ima-
mo prostovoljno članstvo v 
gospodarskih zbornicah in 
možnosti organiziranja več 
zbornic, je kot izvršni direk-
tor prevzel 5y-leUii iiiag. Vik-
tor Vauhnik, doma iz Radov-
ljice, sicer kot pravi, zaprise-
žen Merkurjevec, saj je 24 let 
delal pri nakelskem trgovcu, 
tudi kot član uprave, odgovo-
ren za razvoj in nove trge. 
Povabili smo ga na pogovor. 

Kdaj ste se začeli pripravlja-
ti na ustanovitev Trgovin-
ske zbornice Slovenije in se 
odločili, da prevzamete vo-
dilno mesto v njej? 

"Priprave na ustanovitev 
Trgovinske zbornice Slove-
nije (TZS) segajo že v lansko 
poletje, v čas torej, ko še ni 
bila niti .sprejeta potrebna za-
konodaja, že pa smo slutili, v 
katero smer se bo razvijala. 
Znano je, to smo trgovd že 
večkrat povedali, da s staro 
Gospodarsko zbornico Slo-
venije (GZS) nismo bili za-
dovoljni, saj smo ocenjevali, 
da smo dobili le približno 
tretjino tistega, kar smo za-
njo plačevali. V decembru 
sem se odločil zapustiti Mer-
kur in prispevati k ureditvi 
lastne panožne zbornice, pri 
čemer naj povem, da mi je 
načrtovanje strateškega raz-
voja posebej blizu. Moj hobi 
in tema, za katero upam, da 
se ji bom lahko še posvetil. 
Pred kratkim sem bil tudi na 
posebnem izobraževanju 
Univerze Chicago v Londo-
nu, pa tudi sicer sem se z do-
datnim izobraževanjem po-
glabljal v to smer. 

V dogovoru s predsedni-
kom uprave podjetja, kjer 
sem bil zaposlen, in številiu-
mi drugimi vodilnimi v slo-
venski trgovini sem z novim 
letom prevzel vodenje službe 
zbornice, saj podroCje in veli-
ko večino vodilnih zelo do-
bro poznam." 

Kako se si zamislili delova-
nje Trgovinske zbornice 
Slovenije.' 

"Naša zbornica je bila usta-
novljena 25. novembra in, 
kot smo obljubili, 3. januarja 
začela delati. Vsesko2u si jo 
zamišljamo kot relativno 
majhno, učinkovito zbornico 
z majhnim številom zaposle-
nih, usmerjenih v strokovno 
delo in storitve za člane, ki bo 
čim prej izpolnila tudi pogo-
je za status reprezentativne 

Mag. Viktor Vauhnik 

zbornice. Kot je znano, sta 
pogoja dva: desetina celotne-
ga prihodka slovenskega go-
spodarstva in članstvo vsaj 
pet odstotkov vseh gospodar-
skih subjektov v državi. Prvi 
pogoj smo izpolnili že ob 
ustanovitvi, saj so se vključila 
vsa večja slovenska trgovska 
podjetja, za drugi cilj, da pri-
dobimo okoli 57CO članov, 
pa si prizadevamo. Struktura 
slovenske trgovine je zanimi-
va: od skupno prek 20.000 
trgovskih f>odjetij ima le 600 
trgovcev nad deset zaposle-
nih, zato je naša naloga, da 
se približano tem najmanj-
šim." 

Kakšno izbiro imajo glede 
panožnega povezovanja slo-
venski trgovci? 

"Naša vizija je vsekakor, da 
združujemo vse trgovce. Ve-
deti je treba, da so v GZS -
pravni naslednici nekdanje 
zbornice, včlanjeni še vsi ti-
sti, ki od časov, ko je bilo 
Članstvo še obvezno, niso po-
dali izjave o izstopu. Tako je 
v sekciji za trgovino še prek 
deset tisoč članov, pri sekciji 
za drobno gospodarstvo pa je 
bila tudi ustanovljena sekcija 
za male trgovce. Po tem je le 
prišlo do pogovorov in 15. fe-
bruarja je bila podpisana po-
godba med TZS in GZS, po 
kateri TZS prevzema vse de-
javnosti, ki jih je prej GZS v 
okviru združenja za trgovino 
opravljala za to panogo - ure-
janje koncesij, vsa izobraže-
vanja, vse storitve. S tem 
nam je GZS prepustila skrb 
za trgovinsko dejavnost in 
prepričan sem, da smo se do-
govorili tudi za dobro sodelo-
vanje. Seveda zakon dopušča 
zelo pestro zbornično orga-

niziranost, tudi ustanavlja-
nje regijskih zbornic, v kate-
re se lahko vključujejo trgov-
ci. Trenutno imamo okoli 
1800 članov, januarja smo 
začeli s tisoč člani in naš dlj 
je, da do konca letošnjega 
leta dosežemo drugi pogoj za 
reprezentativnost. Razmiš-
ljamo tudi o sodelovanju z 
Obrtno zbornico Slovenije, 
kjer je okoli osem tisoč obrt-
nikov, ki se poleg svoje 
osnovne dejavnosti ukvarjajo 
tudi s trgovino. Naš predlog 
je, da bi ponudili obrtni zbor-
nici oziroma njenim članom 
dvojno članstvo." 

Kot najpomembnejše de-
javnosti v TZS navajate sve-
tovanje, izobraževanje in 
informiranje, kvaliteten in-
formacijski sistem, dialog z 
vladnimi in državnimi in-
stitucijami in partnerstvo z 
uveljavljenimi storitvenimi 
in svetovalnimi podjetji. 
Čemu dajete na začetku 
največji poudarek? 

"Začeli smo s sveto\anji in 
inštruktažami, vezanimi na 
trgovinsko zakonodajo, ki je 
izjeiiuiu zalileviia. Pu prvili 
informacijah se bomo mora-
li temu letos še posebej po-
svetiti, saj smo izvedeli, da 
vlada pripravlja kar 150 pred-
pisov in aktov, ki zadevajo 
naše področje. Sam sem kar 
razočaran, ko vidim, kaj se 
pripravlja. Najpomembnejše 
bodo seveda priprave na nov 
zakon o trgovini, kjer bo mo-
rala zbornica seveda tesno 
sodelovati. Večje spremem-
be bodo tudi na p>odročju iz-
obraževanja, kjer naj bi pre-
verjanja znanja nadomestili 
z izobraževanjem v instituci-
jah, ki ga je treba tudi teme-

ljito prenoviti. Ne ustreza 
število kadra niti njegova 
kvaliteta, tu pa je tudi želja 
po trgovski akademiji. Tretje 
j>omembno področje pa je 
informacijski sistem, saj 
ugotavljamo, da so danes 
razpoložljivi podatki in stati-
stične informacije povsem 
neuporabni, neprimerni." 

Pretekli teden je minister 
Virant obljubil nadaljnje 
usklajevanje z evropskimi 
predpisi, poenostavljanje 
predpisov in odpravljanje bi-
rokratskih ovir. Pričakujete 
učinke v tem smislu tudi v 
t^ovinsld dejavnosti? 

"Že omenjeno število 
predpisov, ki zadevajo trgov-
ce, marsikaj pove. Če temu 
dodamo še dejstvo, da večina 
vsebuje tudi ostre sankcije, 
je jasno, da je delo v trgovini 
kar precej zahtevno. Zelo ak-
tualna so vprašanja v zvezi z 
avtorskimi pravicami pri 
prodaji izdelkov za reprodu-
ciranje zvoka in slike, nosil-
cev zvoka in slike, kjer seda-
nje nelogičnosti povzročajo 
trgovini precejšnje stroške. 
Podobno velja za problem 
dvojezičnosti na območjih z 
manjšinami, problem banč-
nih storitev in velikih banč-
nih pro'/izij. Zahtevana štiri-
odstotna provizija za kovan-
ce je nerazumljiva pa tudi 
povsem neresna. Pri pripra-
vi novega zakona o trgovini 
bomo pri vprašanjih gibljivo-
sti zaposlitve, varstva konku-
rence, dobrih poslovnih obi-
čajev in podobno težili k 
temu, da bo zakon čim manj 
obremenjujoč, predvsem pa 
nedvoumen." 

Kako je organizirana služ-
ba TZS in kakšni so načrti? 

"Obljubili smo racionalno 
organiziranost Od GZS smo 
prevzeli tri sodelavke, do pol-
letja račimamo, da nas bo 
šest. Torej majhna ekipa lju-
di, ki pa bodo imeli referen-
ce. Za sedaj smo organizL-ali 
sektor za trgovino z živili in 
sektor neživilske trgovine, 
pripravljamo sektor za razis-
kave in informacijski sistem. 
Posebej naj poudarim, da 
smo zeto odprti za sodelova-
nje s trgovskimi podjetji, ki 
smo jih povabili k izvajanju 
tako imenovanih partner-
skih programov. Gre za sve-
tovanja v zvezi s bančnim; in 
zavarovalniškimi storitvami, 
za pravno svetovanje, storit-
ve pri opremljanju na primer 
za prepoznavanje ponared-
kov, štetja denarja. Trenutno 
imamo osem partnerjev, 
krog bomo postopoma pove-
čevali. V slovenski trgovini 
je, kot rečeno, prek dvajse: ti-
soč podjetij in tretjina vseh 
zaposlenih v državi, zato 
smo za mnoge zanimivi." 

KRATKE N0VK:E 

BEGUNJE 

Elan - blagovna znaka št. 1 v Nemčiji 

"Trgovci so se odločili. Slovenski proizvajalec smuči Elan je 
v sezoni 2006/2007 blagovna znamka, ki je v očeh trgovcev 
na samem vrhu," piše v posebni izdaji revije SA2, vodilnem 
mediju za športno industrijo na nemško govorečih trgih, 
poročajo iz Elana. SAZ vsako leto opravi obširno raziskavo 
med trgovci s športno opremo, kateri na podlagi različnih 
kriterijev ocenijo vsakega dobavitelja. S povprečno oceno i ,7 
je Elan prepričljivo osvojil pr/o mesto In za seboj pustil zve-
neča imena tako iz smučarske industrije kot tudi druge bla-
govne znamke proizvajalcev športne opreme. Še posebej 
dobro so trgovci ocenili kategorijo "partnerski odnos", kar 
pomeni, da je Elan v odnosu do trgovcev več kot dobavitelj 
in se zaveda pomena gradnje dolgoročnih poslovnih odno-
sov. Nagrado za prvo mesto revije SAZ so prejeli v sklopu 
prireditev na zimskošportnem sejmu Ispo 07, pomeni pa 
uresničevanje strategije repozicioniranja Elana med vodilne 
proizvajalce športne opreme. Š. Ž. 

LJUBMANA 

Nov razpis za okoljsice naložbe 

Iz Eko skleda so sporočili, da je preteklo sredo nadzorni 
svet, ki ga vodi minister Janez Podobnik, potrdil besedilo 
Javnega razpisa za kreditiranje okoljskih naložb občanov v 
letu 2007. Razpisanih bo deset milijonov evrov sredstev pod 
ugodnimi pogoji, obrestna mera za te kredite je fiksna no-
minalna 3,9 odstotka, možnost odplačila do deset let. 
Ugodni krediti do največ dvajset tisoč evrov oziroma 90 od-
stotkov priznanih stroškov naložbe bodo odobreni obča-
nom za izvedbo naložb varstva okolja. Za večje naložbe 
bodo občani lahko dobili kredit tudi do 40.000 evrov (grad-
nja naprav za alternativne vire energije, nizkoenergijske 
gradnje), vendar tudi tu do 90 odstotkov prizranih stroškov 
naložbe. Razpis bo objavljen v Uradnem listu 2. marca in na 
spletni strani sklada. Lanski razpis sklada za kreditiranje 
okoljskih naložb občanov je bil izjemno uspeien. V sedmih 
mesecih so bila za kreditiranje več kot 1400 okoljskih naložb 
dodeljena vsa razpisana sredstva v višini več kot 2,8 milijar-
de tolarjev, zato je bil razpis predčasno zaključen. Š. Ž. 

LON d.d KonI 
Intormoĉ s 

04/2600-777, 

uarceuanio 
odlimi pogoji 

K sodelovanju vabimo 

samosto jnega komercial ista ( m / ž ) 

v Glavni podružnici Abanke v Kranju 
za delo v poslovalnici na Jesenicah 

Glavna naloga novega sodelavca bo načrtovanje bančnih aktivnosti 
in Irženie storitev banke, osebna obravnava strank In kreditiranje fiz-
ičnih oseb. 

Od kandidata pričakujemo: 
• VII. stopnjo strokovne Izobrazbe ekonomske ali dnjge ustrezne smeti 
• najmanj 9 mesecev detovnih izkušenj 
• zaželene so izkušnje na podnxju bančnega posknianja in trženja 
• usposobljenost za deto z račuraJnikom (poznavanje ooodij M S Office) 
• komunikativnost In veselje do dala z ljudmi 
• dobro razvite prodajne veščine 
• natančnost in ureienost 
• samostoinost in zanesljivost 

Novemu sodelavcu ponujamo zanimivo In dinamično dek3 v urejenem de-
lovnem okoSu ter možnost pridobivanja novih znani in osebnostnega razvoja. 

2 Izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas s 
polnim detovnim časom. 

Če menite, da vam objavljeno detovno mesto ustreza in si želite nov dekMii 
izziv, vas vabimo, da nam pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev, kratkim žMjenjepisom in opisom svojih delovnih izkušenj ter pričako-
vanj posredujete v 8 dneh od objaie tega oglasa na nastop: 

Abanka Vipa d. d, Kadrovska služba, 
Slovenska c. 58,1517 Ljubljana. 

Kandkiate bamo o izbiri pisno obvestite v osmih dneh po sklenitvi pogodbe 
o zaposStvi z izbranim kandkJatom. 

A B A N K A 

mailto:stefan.zargi@g-glas.si
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Cenjeni domači pridelki 
Na Triglavski tržnici na Bledu je moč kupiti 
pridelke z gorenjskih kmetij in območja TNP. 

V I L M A ST A N O V K I K 

Bled - Pred upravno stavbo 
Triglavskega narodnega par-
ka na Bledu (bivši Lip) je bilo 
minulo soboto podobno 
vzdušje kot na sobotnih trž-
nicah v precej večjih mestih. 
Res da je bilo postavljenih 
nekaj manj stojnic, je pa bilo 
zato ogromno obiskovalcev 
od blizu in daleč, ki so na trž-
nici želeli kupiti kaj dobrega 
in zdravega za v lonec ali kar 
za pod zob. Ker je bil povrhu 
pustni čas in še ena od sonč-
nih februarskih sobot, so 
uživali tako prodajalci kot 
kupci. 

"Pri TNP smo želeli, da bi 
imeli kmetje z območja par-
ka in okolice prostor, kjer bi 
lahko prodajali svoje izdelke. 
Na Bledu ni tržnice, mi pa se 
zavedamo, da je po pridelkih 
domačih kmetij veliko pov-
praševanje, kar se dobro vidi 
tudi danes, ko je prišlo 
ogromno ljud;. Prvič smo 
takšno tržnico sicer postavili 
lani jeseni, ker je bilo zani-
manja ogromno, pa smo le-
tos sklenili, da jo bomo orga-
nizirali vsako tretjo soboto v 
mesecu," je povedala Andre-
ja Repe, ki pri Triglavskem 

narodnem parku skrbi za 
delo tržnice. "Ni treba, da 
kmetje pridejo k nam z izdel-
ki, lahko pridejo tudi predsta-
vit svojo kmetijo. Največ pa je 
seveda takšnih, ki pridejo na 
tržnico prodajat, za kar pač 
morajo imeti urejene vse pa-
pirje. Prostor dobijo brez-
plačno, spodbujamo pa, da bi 
jih bilo čim več z ekoloških 
kmetij," dodaja Repetova. 

"Moj oče je čebelar in tako 
za med kot izdelke iz medu 
je veliko zanimanja, čeprav 
na tržnici tukaj pri TNP pro-
dajamo šele prvič," je pove-
dala Alenka Legat, veliko 
strank pa so imeli tudi drugi, 
ki so na stojnicah prodajali 
vse od mlečnih izdelkov, 
moke, sadja, fižola, čajev, do-
mačih zdravil do pustnih do-
brot. "To, da imamo na Ble-
du tržnico, je res pohvalno, 
všeč mi je, ker lahko kupimo 
domače izdelke, pridelane 
na ekoloških kmetijah. Izdel-
ki so res kakovostni, pa tudi 
cene so normalne," je bila s 
ponudbo zadovoljna Marica 
Svenšek z Bleda, skoraj pa ni 
bilo obiskovalca tržnice, ki 
ne bi pohvalil dobrot na stoj-
nicah, ki jih je zvečine moč 
pred nakupom tudi pokusiti. 

• ; mf.^ 

Triglavska tržnica na Bledu je dobrodošla popestritev tako 
za domačine kot obiskovalce Bleda. 

Izšel je Katalog traktorjev 
Kmečki glas je v okviru revije Tehnika in narava izdala kata-
log traktorjev 2007. V katalog so zajeti standardni, gorski, 
sadjarsko-vinogradniški in komunalni traktorji, poleg tega 
pa še traktorske kosilnice, enoosni, mali gumigosenični in 
dvoriščni traktorji oziroma nakladalniki. M. C. 

r ^ 
fRANdtZNA SKUPINA 

S 'R '& fsconto Mtakaneva u. 76. Šenčur 
• f VÎ IN' ].' idoo 
Objavljamo presto delovno mesto 
KNJIGOVODJA GLAVNE KNJIGE (m/ž) 
Za določen čas s trimesečnim poskusnim delom 2 možnostjo 
podaljšanja za nedoločen čas 

Pogoji: 
- najrranj V. stopnja strokovne izobtaztje ekonomske ali dmge 
ustrezne smeri 

- nalmanj 2 leti delovnih Izkušenj v računovodstvu 
- poznavanje računovodskih in davčnih predpisov 
- znanje angleškega ali nemškega jezika 
- prijaznost, komunikativnost in urejenost 
Ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev 
pošljite na zgoraj navedeni naslov v 8 dneh po objavi. 
Dodatne Intormaclje lahKo dobite osebno ali po tel. 04/279 1000. 

Prihodnje leto razstava govedi 
Covedorejsko društvo Kranj-Tržič je bilo v minulem letu precej dejavno. Člani so se poleg številnih 
predavanj udeležili tudi strokovne ekskurzije v Italijo. 

M A T J A Ž G R E G O R I Č 

Kranj - Govedorejsko društvo 
Kranj-Tržič združuje 122 
članov, rejcev govedi in 
pridelovalcev mleka. Društvo 
je precej dejavno, lani so or-
ganizirali številna predavan-
ja, na letošnjem občnem 
zbom pa so se med drugim 
odločili, da bodo prihodnje 
leto pripravili regijsko razsta-
vo govedi. Udeleženci so tudi 
na letošnjem občnem zboru 
najprej prisluhnili predavan-
ju o obdelovanju gnojevke in 
nato še o zgodovini kontrole 
prireje mleka na Gorenj-

skem in ga nato nadaljevali s 
poročili o lanskem delu. V 
razpravi so med drugim iz-
postavili povišanje cen ose-
menjevanja, ki povečuje tudi 
stroške reje. 

"Lani smo poleg številnih 
predavanj za naše člane 
izpeljali tudi ekskurzijo v 
Italijo, kjer smo si v bližini 
Milana ogledali eno od 
tamkajšnjih večjih kmetij in 
mlekarno, kamor izvažamo 
precej gorenjskega mleka. 
Lani smo poslušali preda-
vanje o zaščiti travnikov in 
koruze, pred kratkim smo 
imeli predavanje o obrezo-

vanju parkljev s prikazom, 
zraven je bilo še predavanje o 
ocenjevanju govedi, tako da 
je bil to kar nekakšen izo-
braževalni dan," je o de-
javnosti društva povedal 
predsednik Anton Šenk. 

S predavanji bodo nadalje-
vali tudi letos, najprej bo na 
vrsti predstavitev bikov čmo-
bele pasme za osemenjevan-
je v letošnjem letu, nato se 
bodo pogovarjali o vplivu 
prehrane govedi na zdravje 
parkljev pri govedih. Prav 
tako bodo sredi marca orga-
nizirali ekskurzijo na Štajer-
sko, kjer si bodo člani 

Člani govedorejskega druitva Kranj - Tržič so z zanimanjem prisluhnili tudi predavanjem o 
gnojevki In zgodovini kontrole mleka. 

Anton Šenk 

ogledali eno od tamkajšnjih 
kmetij in robota za mokenje. 
Dve strokovni predavanji sta 
predvideni še za jesenski čas. 

"Na občnem zboru so se 
največ pogovarjali o organi-
zaciji razstave govedi, ki bo 
glavni uigaiiizacijski zalogaj. 
Razstava, ki bo spomladi pri-
hodnje leto zahteva veliko 
priprav, sodelovala naj bi vsa 
tri gorenjska društva, če bo 
interes. Pričakujemo tudi 
nekaj finančne pomoči 
gorenjskih občin. Zadnja 
razstava, takra: še državna, je 
bila pred petimi leti na 
Gorenjskem sejmu in zdi se 
nam pravi čas, da bi orga-
nizirali regijsko", je dodal 
Anton Šenk. 

Vabila, obvestila 
KGZ Kranj organizira ob-
novitvene tečaje usposab-
ljanja za varno delo za 
kmetovalce, ki jih bodo v 
okviru spomladanske izob-
raževalne sezone izvajali 
še v marcu, nato pa bodo z 
njimi nadaljevali jeseni. 
Prijave za tečaje v marcu 
sprejemajo najkasneje do 
28. Tebruarja na telefonskih 
številkah 04/257-65-10 
(Marija Grohar), 04/511-27-
03 (Germana Pivk) in 
04/595-58-00 (Matjaž Me-

glič). Kmetijsko svetovalna 
služba vabi na predavanja 
na temo Izvajanje zahtev 
navzkrižne skladnosti na 
kmetijah in predstavitve 
subvencij za leto 2007, ki 
bo v Domu krajanov, v 
Lomu pod Storžičem, v to-
rek, 27. februarja, ob 15.30. 
Kmetijska svetovalna služ-
ba Kranj vabi kmete, ki 
imajo registrirano dopol-
nilno dejavnost - predelava 
zelenjave (kisanje zelja in 
repe) ter predelava sadja 

(žganjekuha) na redno let-
no izobraževanje s podro-
čja higiene živil, ki bo v to-
rek, 27. februarja, ob 15. uri 
v predavalnici Zavoda za 
zdravstveno varstvo Kranj. 
Kmetijska svetovalna služ-
ba vabi na predstavitev iz-
vedbe ukrepov kmetijske 
politike za leto 2007. Pred-
stavljene bodo novosti pri 
uveljavljanju neposrednih 
plačil in ukrepov programa 
razvoja podeželja, v pone-
deljek, 26. februarja, ob 
15.30 v KZ Naklo in v torek, 
27. februarja, ob 10. uri v 
Domu krajanov v Šenčurju 
in ob 15.30 na Zgornjem Je-

zerskem v dvorani Korotan. 
Kmetijska svetovalna služ-
ba Škofja Loka vabi na 
predstavitev uredbe o iz-
vedbi neposrednih plačil v 
kmetijstvu za leto 2007, ki 
bo v torek, 27. februarja, ob 
9. uri v Kulturnem domu v 
Poljanah m ob 15. uri v OŠ 
v Gorenji vasi. Kmetijska 
svetovalna služba Kranj 
vabi na predavanje Usmer-
jenost EU na področju ob-
novljivih virov energije in 
možnosti proizvodnje BIO-
PLINA na kmetiji, ki bo v 
sredo, 28. februarja, ob 10. 
uri v sejni sobi KGZ Sloga 
Kranj, Šuceva 27. M. C. 

AKCIJA FEBRUAR 2007 
cilMJENE STRANKE OBVEŠČAMO, DA JE 

PRI NAS VIŠJA CENA 
ZA ODKUP LESA 

^hlodovino A, B, C (1̂ 11, lil) klasa dobite tudi več kot 6 7 € / m^ - več kot 16.000,- SIT 
POSEBNA UGODNOST: PLAČILO TAKOJ! LES JE VAŠE BOGASTVO 

IZVAJAMO TUDI ŠEČ iMO IN SPl^VILO 
PRODAJAMO C E P U E N A BUKOVA DRVA - ZELO UGODNO 

Družba V O B C N C A D. O . O . , Delavska c e s t a 5 9 , 4 0 0 0 Kranj, tel. 041/316 5 9 6 , 041/640 791! 



KAŽIPOT, MALI OGLASI info@g-glas.si 1 9 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Niioillo n oSjlvo iprt.frrumil po telrfonu M/J01-<!-00. filiu lM«0I-42-l! ill tstbno nj Zohoii I 
* Kranju w. po poiti - do poneOfljki m ififtia Oo 11 flO IK! (foj ogUsov m ponudb »tutfiki; lif«Jno ugotfni 

Janez Rozman s.p. • Rozman bus, Lancovo 91,4240 Radovljica 
Tel.: 04/5315 249. F « : 04/53 04 230 
TRST 3. 3.; LENTI 31. 3.; MADŽARSKE TOPLICE - PUSTOVANJE 
5. 3. do 11. 3., 29. 3. do 1. 4.; PELJEŠAC - MORjE 18. 6. do 24. 6. 

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 R U B R I K I 
GLASOV KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 
Počitniške delavnice 
Kranjska Gora - Danes, v petek, 23. februarja, se bodo v 
Knjižnici Kranjska Gora odvijale počitniške delavnice: od 
12.30 do 14. ure - rišemo na tekstil, od 17. do 18.50- izdelava 
mozaika. Informacije po tel. 04/583 42 15. 

Tango večer 
Bled - Vabljeni v nedeljo, 25. februarja, na tango večer na 
Bled (restavracija Panorama). Začetek je ob 19. uri in vstop 
je prost. 

Trije vaški svetniki 
Šenčur - Dramska skupina kulturno umetniškega društva 
Pod lipo Adergas vas vabi v soboto, 24. februarja, ob 19.30 
v dvorano Doma krajanov v Šenčurju na veseloigro s 
kmečko tematiko Trije vaški svetniki. Igro bodo ponovili v 
Šenčurju v nedeljo, 25. februarja, ob 18. uri. 

Planinsko društvo vabi 
Radovljica - PD Radovljica organizira 2. marca, ob i8. uri. 
redni občni zbor v avli OŠ A. T. Linharta v Radovljici; 3. mar-
ca bo tradicionalni 14. pohod - Jurčičeva pot; 4. marca - Ari-
hova peč, Avstrija redni spominski pohod do Slovenske 
koče. Prijave in informacije za izlet v sredo in četrtek od 18. 
do 19.30 po tel. 531 55 44 ali 031/345 209. 

P R O S T A D E L A ŠTUDENTJE,DIJAKI 
www.ms4aanl.sl 

Slavnostna seja jamarske zveze Slovenije 
Kamnik - Jamarski klub Kamnik vas vabi na slavnostno sejo 
predsedstva jamarske zveze Slovenije ob 30-letnici Ja-
marskega kluba Kamnik. Prireditev bo jutri, v soboto, 24. 
februarja, ob 11. uri, v prostorih šolskega centra Rudolfa 
Maistra v Kamniku. 

Leteče zaročenke 
Bohinjska Bela - Gledališka skupina KD Bohinjska Bela vas 
vabi na ogled komedije Leteče zaročenke, ki bo jutri, v 
soboto, 24. februarja, ob 19. ur, v Zadružnem domu v Rib-

IZLETI 
Letovanje v Izoli 
Kokrlca - DU Kokrica organizira sedemdnevno letovanje v 
hotelu Delfin v Izoli in sicer od 13. do 20. junija. Prijavite se 
lahko v društveni pisarni v Kulturnem domu na Kokrici. 

Do Mihovega doma ali Ruske kapele 
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, i. 
marca, na pohod na relaciji Kranjska Gora - koča v Krnici 
(113 m) - Mihov dom (1085 " i ) • Ruska kapela (po želji). Tura 
je zaradi veliko snega težja, hoje bo za 5 ur in pol do 6 ur. 
Odhod avtobusa bo ob 7. uri izpred Creine. Prijave z vplačili 
sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 26. februarja. 

Pohod po Jurčičevi poti 
Šenčur - TD Šenčur vas vabi v soboto, 3. marca, v deželo de-
setega brata na pohod po Jurčičevi poti (Višnja Gora-
Polževo (Sv. Duh)-Muljava. Skupne zmerne hoje bo okoli 4 
ure. Odhod avtobusa bo ob 7. uri izpred pošte Šenčur. In-
formacije in prijave z vplačili zbira do četrtka, i . marca, 
Franci Erzin, tel. 041/875 812. 

Kranj - DU Kranj vas vabi v soboto, 3. marca, na pohod po 
Jurčičevi poti. Odhod bo ob 7. uri izpred Creine. Prijave v 
društveni pisarni do srede, 28. februarja. 

29. zimski pohod na Arihovo peč 
Kranj - PD Kranj in DU Kranj vas vabita na tradicionalni 29. 
zimski pohod na Arihovo peč, ki bo v nedeljo, 4. marca. 

Odhod posebnega avtobusa bo izpred hotela Creina ob 7. 
uri. Prijave v društvenih pisarnah. 

Jesenice - PD Jesenice vas vabi na tradicionalni 29. zimski 
pohod na Arihovo peč, ki bo v nedelje, 4. marca. Odhod av-
tobusa bo ob 8. uri zjutraj izpred trgovine na Koroški Beli s 
postanki do Karavanškega predora. 

Kopalni in nakupovalni izlet 
Kranj - Medobčinsko društvo invalidov Kranj obvešča člane, 
da že vpisuje za enodnevni kopalni izlet v Radenci in 
na<upovalni v Lenti, ki bo v mesecu aprilu. Vpisuje tudi za 
večdnevno zdravljenje v Atomskih Toplicah - Podčetrtek in v 
Moravske Toplice. 

Planinski izlet na Kojnik in Kraški rob 
Žabnica - Bitnje - DU Žabnica - Bitnje vas vabi na planinski 
izlet na Kojnik in Kraški rob, ki bo v sredo, 7. marca. Odhod 
avtobusa bo ob 7. uri od AP Sv. Duh in dalje proti Stražišču 
iz vseh postajališč. Prijave in vplačila po telefonu 2311-715 od 
27. februarja do 2. marca med 13. in 15. uro. 

Izlet na Slavnik 
Trilč - PD Tržič vas vabi v soboto, 3. marca, na 1028 m vi-
sok Slavnik. Odhod bo ob 7. uri izpred OŠ Tržič. Prijave in 
informacije do četrtke, i. marca, po tel. 5971 536. 

OBVESTILA 
Tekaške proge 
Kranjska Gora - Tekaške proge so urejene na območjih 
Kranjska Gora - Podkoren - Rateče in od dvosedežnice v 
Podkorenu, v smeri Rateče - Planica - Tamar. Tekaška proga 
za hotelom Kompas je zaradi pomanjkanja snega v slabem 
stanju in urejanje ni več mogoče. 

Vpis novih članov 
Kranj - DU Kranj vabi k vpisu novih članov v programe izvajanja 
računalniškega opisrrenjevanja, ki se bodo začeli v marcu. Pri-
javite se lahko v pisarni DU Kranj v uradnih urah v ponedeljek, 
sredo in petek po telefonu 04/23618 70 ali 041/341 541. 

Kinološko društvo Ovčar 
Sko^a Loka • Kinološko društvo Ovčar vabi člane, ljubitelje 
psov in prijatelje na redni občni zbor, ki bo v petek, 23. mar-
ca, ob 18. uri v restavraciji na "MAMI" v Škofji Loki. 

Občni zbor 
Podbrezje - Prostovoljno G D Podbrezje vas vabi na 82. 
občni zbor, ki bo jutri, v soboto, 24. februarja, ob 19. uri, v 
Kulturnem domu v Podbrezjah. 

PREDAVANJA 
Predavanje o vrtnarstvu 
Preddvor - Turistično društvo vas vabi na predavanje o vrt-
narstvu, ki bo v petek, 23. februarja, ob i8. uri, v Domu kra-
janov v Preddvoru. Predaval bo Matjaž Mastnak iz Volčjega 
Potoka o novih trendih zasaditev vrtnic in trajnic. 

Osupljive najdbe 
Kranj - Društvo prijateljev Sv. pisma vas vabi jutri, v soboto, 
24. februarja, ob 9. uri na predavanje Osupljive najdbe v 
Gimnazijo Kranj, učilnica 9. 

Pogovor o odgovornosti 
Škofla Loka - Vabljeni na pogovor o odgovornosti Kako pre-
vzeti odgovornost za svoje življenje, ki bo danes, v petek, 23. 
februarja, ob i8. uri, v gasilskem domu na Trati. Vsak četrtek 
pa bo od 19. do 20.30 v prostorih društva, Kidričeva c. 71 
meditacija na subtilne občutke. 

Moja kultura in šport 
Žirovnica - DU Žirovnica vabi svoje člane in simpatizerje na 
predavanje pod nas ovom Moja kultura in šport, ki bo v 
torek, 27. februarja, ob 18. uri v veliki dvorani DU Žirovnica. 

Pogovor o spolnosti v naši družini 
Kranj - Zakonski in družinski inštitut Krog organizira večer s 
temo Pogovor o spolnosti v naši družini v ponedeljek, 26. 
februarja, ob 18. uri, v Gimnaziji Kranj. 

Duševno zdravje 
Kranj - Humana Združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje vabi svojce oseb s težavami v duševnem zdravjt na ' 
predavanje in pogovor o duševnih bo eznih, ki bo v torek, 
27. februarja, ob 16. uri, v prostorih Centra za socialno delo 
v Škofji Loki, v prostorih bivše vojašnice. Informacije 20i 17 
20. 

Pomladanska srečanja 
Radovljica - Vrtnarija Reš iz Podvina pri Radovljici vas vabi 
na predavanje Čarobni svet buč, ki bo danes, v petek, 23. 
februarja, ob 17. uri. V ponedeljek, 26. febrjarja, pa bo ob 
19. uri potopisno predavanje Z nami na pot, kamor vas 
bosta Maja in Andrej Kolar popeljala na Vanuatu in Fidži. 

Predavanje ekstremnega kolesarja Jureta Robiča 
Gorenja vas - Športno društvo Marmor Hotavlje vas vabi na 
multimedijsko predavanje ekstremnega kolesarja Jureta Ro-
biča, rekorderja in večkratnega zmagovalca vztrajnostnega 
kolesarjenja preko Amerike ter ostalih vztrajnostnih kole-
sarskih drrk po svetu in Sloveniji. Predavanje bo v nedeljo, 
25. februarja, ob 17. uri, v avli OŠ Ivana Tavčarja Gorenja 
vas. Vstopnine ni. 

PREDSTAVE 
Marjeta in ljubimci 
Adergas - Gledališča skupina Veseli oder iz Srezij gostuje z 
Ankerstovo komedijo "Marjeta in ljubimci" v Adergasu jutri, 
v soboto, 24. februarja, ob 19.30. 

Kolumbovo jajce 
Kranj - Danes, v petek, 23. februarja, bo ob 19.30 v Prešer-
novem gledališču znova na sporedu monokomedija Kolum-
bovo jajce. 
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S O B O T N A M A T I N E J A 
Gos(u)e: Lutkovna sfcupma L]uDt)an9 

KAM JE ŠLO 
TOPLO VREME? 

Sobota, Z'«, februar 2007. ob 10. uri. 
v PreJemovem gledaltiču 

Gorenjski Glas G iv S o v « Tires cooo^taR 

OSMRTNICA 

Za vedno je po hudi bolezni zaspala draga žena, mami, 
taSCa. babi, prababi, sestra in dobra prijateljica 

SILVIA STOJANOVIČ 
rojena Tratnik (1944 - 2007) 

Od nje se bomo poslovili jutri, v soboto, 24. februarja 
2007, ob 14. uri na pokopališču v Grižah pri Žalcu. 

Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v mrliški vežici 
na tamkajšnjem pokopališču. 

NJENI NAJDRAŽJI 

LOTO 
Rezultati 15. kroga 

- 21. februarja 2007 

1. 3.5. U. 17. 28. 38 m 35 

Lotico: 
8.3. 4. 6. 5,1 

Predvideni sklad 16. l<roga 
za Sedmico: 

115.000 EUR / 27.558.600 SIT 

Predvideni sklad 16. kroga 
za Lotko: 227.000 EUR / 

54.398.280 SIT 

WWW.CORENJSKICLAS.SI 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47, 201 42 49 
fax: 201 42 13 

Mali oglasi se sprejemajo: za obja«! v petek -
v sredo do 1330. In za objavo v toreic, do pet-
ka do 14.001 Delovni čas: od ponedeljka do 
peika neprekinjeno od 7. • 15. uie. 

QA-NI 
CA.NI, d.0.0., P.E. Ivtialurjeva ulica 107 

(OPC Jerrfur), 4208 Šenčur 
tel: 04/S5-17.199, fax. 04/26.17.198 

e-poSta: info(g>neprcmicnine.gani.si 

STANOVANJE 
RADOVLJICA • PREŠERNOVA ULICA, 
na mirni lokaciji predamo trisobno sta. 
novanje v izmeri 77.94 m?. ohJ<>let star 
17 let. visoko pritličje/3, funkcionalna 
razporeditev, WC - toien od kopalnfce. 
zaprt balkon, z.k. urejeno, CK, vsi pri-
ključki, prevzem možen takoj. CENA-
116.841,92 EUR (28.000.000.00 sn). 
KRANJ • STARO MESTNO JEDRO, pro-
damo kompletno opremljeno mansard-
no, enosobno stancvanje v dveh etažah, 
43.69 m?, -idiptirsno 1990. brcr balkona, 
vsi priključki, CK, vseljivo takoj. CENA: 
73,026,20 EUR (17.500.000,00 srr). 
POSLOVNI PROSTOR 
SKOFJA LOKA - na dobri tekadji proda-
mo poskivni prostor v izmeri 306 ma. star 
421., CK - olje. tel. pnHjuček. parkinSče v 
uporabi, nova PVC okna in vrata. posk)v-
ni prostor primeren za neživibko trgovi-
no. skladiSče, senfli, pisame itd. , prevzem 
po dogovoru. CENA: 229.510.00 EUR 
(S4-999776.00 SrT), Možen cudi najem. 
Na raziknih lokac|ah, nujno kupimo 
več različnih nepremi^in za nam že 
znane kupce. Aktudna ponudba nepre-

na: wwwjwpremicnine-gani^i 

vvww.nepreni icn ine>gani .S) 

mailto:info@g-glas.si
http://www.ms4aanl.sl
http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
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Mlinska ul. 1, Msribor. PE Tržič. 
Ste Marie Aux Mineš 9/a 

T«J»fon: 592 59 49, 030/30 ao 

STANOVANJA PRODAMO 
TRŽiC - Ravne, enosobno, 45,50 mz. 
VP/4. I.l. 1986. Cena: 60.924.72 EUR 
(J4.6 mio SIT). 
KRAN| • Zlato pol)« zgoraj, enoinpol-
sobno. 39 m2. P/4, I t. 1960. Cena: 
83.041 EUR {19-899-94S.24 SfT). 
KRANj • SorDjevo na&dje, dvoiobny. 
54.13 m2. VII./9. I i. I.i. 1971. Cena: 
lot.ooo EUR (24.203.64 Sn). 
KRAN) - Planina I, dvosobno, 70,26 mz. 
11174,11.1974, vzdrževano, odprt pogled. 
Cena: 102.236.69 EUR {24.5 mio SIT). 
KRAN) - Planina I, dvosobno. 63,10 m2, 
IV./7. I.i. 1978. delno obnovljeno, 
vzdrževano. Cena: 104.300 EUR 
(24-99445 SIT). 
TRŽJC • mesto, dvoinpdsobno, 67 nn2. 
11. nad., obn. I. 2000, takoj vseljivo. 
Cena: 64.680,35 EUR (15.5 mio SIT). 
LESCE • trisobno. 60 m2 v mansardi 
stanovanjske vile, obnovljeno v celoti I. 
2002. terasa 18 m2. vrt, nadstreJek za avto. 
Cena: 110.582.54 EUR [26,5 mio SfT). 
TR2(Č - trisobno, dvoetažno. 74.85 m2. 
I+M. terasa v skali, obnovljeno v celoti I. 
2005- Cena: 85.545 ^UR (20,5 mio SIT). 
TR2(C - Pot na Zali Rovt, trisobno, 
dvoetažno. 87,05 m2. VP in I. nad. U. 
1947. obnovljeno. Cena: 73.026,20 EUR 
(17,5 mio SIT). 
KRAN] - Vodovodni stolp. Stirisobno, 83,9 
012. l./2,l.i. 1962. ddno obnovljeno. Cena: 
1J7 7F>7 FUR (33 000105^8 SIT) 
HIŠE PRODAMO 
BISTRICA PRI TRŽiCU - stan. hiiSa, 
montažna, v naselju več montažnih 
hiS,ii3 m2 biv. povrSine. parcela cca. 
400 m2, I.I. 1960, skoraj v celoti ob-
novljena I. 2006. vseljiva takoj. Cena: 
i6o.6y,65 EUR (38.5 mio Sff). 
RADOVLJICA • center, dvostanovanjsb 
hiia, cca. 300 mz bfv. povriine v treh 
etažah, parcela 896 nu. I.i. 1965. <̂ >novfjena 
11995. Cena: 404-77333 EUR ^7 SIT). 
KOKRICA PRI KRANJU - dvostan. hiSa. 
160 mz bfv. pov., parcela 524 m2. I.i, 
1957. obnovljena, urejeno naselje, re-
gistriran poslovni prostor. Cena: 
179450 EUR (430C^-393 SIT). 
PREDDVOR PW KRANJU - dvostan. hiJa. 
120 m2 {2 X 2s$;. partete 600 m2. oprem-
F/cna. I prenove 2001. garaža, iepa lokadja. 
Cena; 180.000 EUR (43.135.200 SH), 
VISOKO PRI KRANJU • dvo- ali tri-
stanovanjska hiSa, 360 rm bčv. površine 
+ 80 m2 poslovnega prostora, parcela 

712 m2. I.i. 1982, prazna In takoj vseljiva. 
Gena: 3i7->43 EUR (76.000.148.52 SIT). 
PARCELI PRODAMO 
LANCOVO • 3 zazidljive parcele. 676 
m2, 679 m2 in 1.050 mz. Cena: 90 
EUR/m2 (21.567.6 Srr/m2). 
ZALOG PRI CERKLJAH • zazidljiva 
parcela, na kateri stoji bivalna brunarica. 
530 m2. ravna, son^a. Cena: 69.688 
EUR (16.7 mio SIT). 
PODNART - zazidljiva parcela. 1.142 
m2. ravna, sončna, pravokotne oblike. 
Cena: 70 EUR/m2 (16.774,8 SIT/ma). 

www eko-hisi si 

N E P R E M I Č N I N E 
Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Tel. 04/20213 53.202 25 66 

GSM 051/320 700, Email: nfo^k3-kem.sl 

K i K E R N 
POSLOVNI PROSTOR!: 
Oddamo: 
KRANJ: n-iestno jedro, 2 pisarni 16 in 20 
m2. souporaba WC In čajne kuhinje, v i. 
nad., c^ova 2002, primemo za mime 
dejavnosti (odvetnik, seivisi. storitve), 
tudi za stanovanje, cena -10 EUR/m2 
(2.396.40 SIT/m2). 
KRANJ • Phntna: po>kwrii ptintur (rnirrM 
dejavnost, pisarne) v samostojnem ob-
jektu 54 m2 in 76 m2, v pritli^u, primemo 
za mimo dejavnost, staro 22 let. cena > 8 
EUR/m2 (1.917,00 Srr/m2). 
Prodamo: 
KRANJ, Pbnina • psame s čajno kuhi-
njo in WC v vd. 83.94 m2, obnovlieno 
2003. pritličje, vsi prikl.učki. lahko z 
opremo, moinost pariiriič. cena » 
134.500 EUR (32,2 mio SIT)-
KRANJ: skladi$čno-proizvodne pros-
tore v izmeri 120 rm ali v e ^ 170 m2, v 
tovarniškem objektu z dostopom za 
dostavo, starost 50 let, cena - 450 
EUR/m2 (107.838.00 SIT). 
HISE: 
Prodamo: 
HRAST)E • stan-hiša vel. 180 ma (K, P in 
M), samostojna, zgrajera 1.1990. 435 
m2 zemljišča, na robu naselja, cena: 
175.500 EUR (42.0 mio sn). 
BLEJSKA DOBRAVA: 150 let stara kmeOa 
hiša, 150 nu veni etaži, parcela 1.240 nu. 
ni Meti. sončna lokadja z razgledom, cena 
»150.000 EUR (35,9 mio SIT). 
BESNtCA: 30 iet staro hišo na parceli 9 ^ 
m2. hiša ima klet, {xitl<^, na^tropje in 
podstreho, vsab etaža 90 m2. k>čena je 
garaža 15 m2 in manjša btunarica, <^a • 
200.300 EUR (48,0 mio SIT). 
V SENCURJU: hišo z lofenima dvema 
garažama in vrtno uto. letnk 1960 in je bila 

v letu 2004 popolnoma obnovljena, stoji na 
parceli 900 m^ prostorov, izdelano pridig 
in mansardo. Uporabne površin? ima 200 
m2.Cena je 187.780 EUR (45.0 mio SIT). 
DRULOVKA stan. hiša stara 45 let, 
primerna tudi za dvodruiHnsko hišo, stan. 
površina 270 m2, velikost parcele 1.000 
ntz, cena - 229.510 EUR (55.0 mio SIT). 
SENCUR: stan. hiša, letnik 60, uporabne 
povišine 200 mz. obnova v letu 2004. izde-
lana klet, pritii^ tn mansarda. parcela 900 
mz. cena -187.781 EUR (45,0 mio SfT). 
MEDVODE (Svdi^: hiša-dvojčsk na raz-
redni bkaciji, letnik 77, adaptacija 2003 
(streha, okna, vhodna in garažia vrata), 
stan, površina 230 mz, parcela 353 m2. 
cena - 270.000 EUR (64.7 mioSrf). 
$KOFJA LOKA: posk^vno stan. hiša. letnik 
p . uporabne površine 480 nnz, v cetoti 
izdelana, izhod na teraso v priti čju, ločen 
vhod za stanovanje, dvojna garaža, s 
spodnjem delu hiše poslovni, cena • 
392^55 EUR (94,0 mio SIT). 
ZEMgtŠČA: 
Prodamo: 
Baidj: stav. parcelo 1550 mz z leseno 
brunarico ob potočku, po 75 EUR/ma 
(»7$'73.oo SIT/mz). 
Bftne stav. pansk) 723 m2. sondia k>kad-
ja. po 120 EUR/mz (28.756.00 Sn'/m2), 
Briti^oge stav. parcela 717 mz. s plačan-
im komunalnim prispevkom, cena • 180 
EUR/nu (43.135,00 SfT/mz). 
Britof-Voge- stav. parcela 540 m2, cena « 
i4o£UR/m2 (33-549.00 SfT/m2> 
Coriie: stav. parcdo za stan. hišo 998 mz 
po 95 EUR/mz (22.765.00 SIT/m2).) 
Trik - bfižina: stavb, parcdoza poslovno 
javnost 900 m2, po 8 0 EUR/mz 
(19.171.00 Sn"/m2). 
STANOVANJA: 
Prodamo: 

JESENICE: enosobno. 32,62 m% letnik ^ 
obnova 2005 (okna, vrata, ometi in tlaki), 
etažna lastnina, cena - 41.600 EUR (9.9 
mio SIT). 
KRANJ, Drulovka: dvosobno. S8.10 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.S90 EUR 
(22,50 mio SIT). 
KRANJ, Zlato p o ^ enosobno s kabine-
torr. 39 m2, letnik 1980. v pritli^u. cena 
• 8^.041 EUR (19.9 mio SIT). 
KRAN), Mestno dup(ex dvosobno + K 
68.71 m2,2. nad. in mansarda. tudi de) pod-
strehe in k H obnova 2001 in 2 0 H cena « 
i03,'570 EUR (24.7 SIT). 
KRANJ, Mestno jedro: trisobno. 95.80 
m2 3. nad., obnova 1979, cena « 
125.180 EUR ^o.o mio SIT). 
KRANJ, Zbto p o ^ trisobno. 79,6 m2 v vi-
sečem pritli^u, nizek bk>k, obnova 2003, 
cena - 1 0 6 4 0 9 EUR (25.5 mk) SIT). 

wv^w.k3-kern.si 

d.d.l 
IZBERITE M O D R O SVOJO POT 

Zavarovalnica Maribor d.d., 
trdna in zanesljiva vseslovenska zavarovalna družba, ki je vredna zaupanja 

išče novega sodelavca/sodelavko 

ZAVAROVALNI ZASTOPNIK 
V PE Predstavništvo Kranj, za območje Gorenjske 

Ce iščete dinamičen, razburljiv, kreativen poklic in vas veseli delo z ljudmi, ste 
dinamični, ustvarjalni, komuiikativni in željni novih izzivov, vas vabimo k sodelovanju. 

Pogoji za zasedbo: 
• srednješolska izobrazba (stopnja V) 
• vozniški izpit B kategorije 
• komunikativnost in dinamičnost 
• poznavanje dela z računalnikonri 
• aktivno znanje slovenskega jezika 
• zaželjena licenca A2N 

Delovno razmerje se bo sklenilo za določen čas šest mesecev, 
s polnim delovnim in kasnejšo motnostjo podaljšanja delovnega razmerja. 

Nudimo: 
• kontinuirano izobraževanje 
• dinamično delo 
• stimulativno nagrajevanje 
• možnost izgradnje poklicne kariero 

Svojo vlogo z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev pošljite v roku 8 dni 
od objave oglasa na naslov: 

ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Cankarjeva 3, 2507 Maribor, 
Služba za razvoj zaposlenih. 

O rezultatih izbire bodo prijavljeni kandidati obveščeni v roku 8 dni 
od sklenitve pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom. 

PRIDRUŽITE SE USPEŠNIM! 

^ m p P R O J E K T 

î n̂ MaK̂ af̂  <004• • 

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

PRODAMO: 
KRAN) - PLANINA 2, enoinpolsobno. 

mi, 1. nad./s, dobra bkadja, Cena: 
79.300 EUR (»9.003425 s n ) . 
TR2IC OKOUCA, dvoinpoisobno. 67 
mz upor povrSine, obnovljeno 1.03. vrt 
v uporabi. minr>o okolje. C^na: 82,000 
EUR (19.^048050). 
NA REUCIII DUPLJE • TRŽtC, atrijska 
hiša 300 m2. pare 574 mz. lit. gr. 'ua, 
t. 04. moderno zasnovana, možnost 
obrti, oclična lokacija, ugodna cena. 
Cena: 145.000 EUR (̂ 4.747-800 SIT). 
CERKLJE, parcela 640 m2. priklj. ob 
pare, zelo lepa, sončna. Cena: >30 
EUR/m2 (31.153.2 Srr/m2). 
ZA ZNANE KUPCE NU)NO KUPIMO: 
V KRAN|U AU B U Ž N J IOKOUO • gar-
sonjero, eno-, dvo- in trisobno. 
NA RELACIJI KRANJ-SENCUR-CEItKL-
JE • stanovanje v nižjem nadstropju, do 
83.500 EUR (20.009.940 s n ) . 
PREDDVOR - eno- ali dvosobno. 
MANJSO K M m j O na Corenjsken. 
CELOTNO PONUDBO NEPREMIČNIN 
NAJDETE NA NASI SPLETNI STRAf^l 

Mv/w.mp-pro]ekt.si 

NEPREMIČNINE 
RCAL ESTATE 

SVET RE d.0.0. 
ENOtA KMA«! 
NacoaJKV* bliCA 12 
4000 Kii*»i 
TiL: 04/2*1 l'OM) 
F«>.: 04'202*'4)t 

Email; kranj^svet-nepremiCnine.si 
http:/;www.svet-nepremičnine.si 

STANO\'AN)A prodamo 
KRANJ • nova stanovanja v poslovno 
stanovarjskem objektu v bližini vodo-
vodnega stolpa, od 41 mz do 94,10 mz. 
Stanovanja bodo zgrajena do julija 
2007. Cene: od 1.698.58 EUR/nu 
(407.047,00 Srr) do 2.010,87 EUR/m2 
( 4 8 1 ^ 0 0 SIT). 
PREDDVOR • Bda: enosobno, 41.55 
m2.1.19S3, prttiičje. prazno in takoj vse> 
Ijivo. Cera: 83.500 EUR (20 mio SIT). 
KRANJ • Pbnina I: dvosobno, 63,1 tra s 

1.1978, Arfl • zast^jen bal-
kon, nova kopalnica. Z lega. ZK, vseljivo 
aprib. Cena 104.330 EUR (25 mio SIT). 
KRANJ • Kebetova: garsonjera 25,54 m2,2. 
nadstropje, 11966. s o n ^ , brez balkona. 
2K. Cena 59.673 EUR (14,3 mio SrF). 
KRANJ - Koroika c : 41 m2 v hiši, adap-
tirano 1.2005. lastni vhod. t-2, dn^riica, 
klet. vredno ogleda. CK na olje. Cena 
78.868 E J R (18,9 mio SO). 
KRANj - Cosposvetska: enosobno. 41,9 
m2.2. nad.. 1.2005. CK -plin, opremlje-
no. balkon, velika kiet, miren okoliš, 
lastno parkirišče, ZK. Cena 89.000EUR 
(21.3 mio srr), 
KRANJ • Planina II: 89.50 m2 stanovanj-
ske povr?ine + 4,13 m2 kleti, 7. nadstrop-
je, trisobno stanovanje, balkon, vpisano v 
ZK. Cena 116^42 EUR (28 mio SIT). 
KRANJ • Sot^evo tv dvosobno. 5413 rT2.7. 
nad., (brigalo, balkon, dobra k>kadja, L1972, 
prazno. Cena 102.237 EUR (24.5 mio SfT). 
KRANJ • Planina II: dvosobno, 69,26 

5-/7. prijetno stanovanje, vzhodna 
stran, 1.1982, velik balkon. Cena 110.583 
EUR (265 mio SIT). 
KRANJ • Pbnina lil: dvosobno, 63,6 m2, 
dobra razporeditev. 1./7 nad.. I. 1986. 
delno prenovljeno, ZK v postopku. 
Cena: 102.200 EUR (24.5 mio SfT). 
HISE prodamo 
PREDDVOR - TupaliČe: 2 dvojčka. 3. 
PCF. K+P+M + podklel. 203-205 m2 in 
203-335 >"2 zemljišča, odprta in sofična 
lega z razgledom na gorenjske hribe. 
Cena: 153 981 EUR (36.9 mio SH) do 
162.300 EUR (38.9 mio SfT). 
RADOVl^KA - Nižina: vrstna hiSa. 106 m2 
ikjrisa in 290 m2 zemljiSča. 1. 1992. 
K+P+N+M neizdelana, novaCK- olje. Odit 
na lokacija v novejSem naselju s pogledom 
na gore Cena: 300.000 EUR (71.9 mic SIT). 

SENCUR: 182 ma, v zahodnem delu na-
selja so naprodaj tri lične enodnjž nske 
hiSe, zgrajene do 3. podaljšane faze. 
HiSe so podktetene. klasično grajene, z 
dobrim izkoristicom prostora in zaseb-
nostjo posameznih enot. Iz dnevne 
sobe imajo izhod na zelenico, vsaka 
hiSa ima tudi balkon in nadstreSek za 
dva avtomobila. Parcdc merijo 293,306 
oz. 372 nfi2. Cena:i8o.ooo EUR (43 mio 
srr). Kupd ne plačajo provizije. 
POSLOVNI PROSTOR prodamo 
KRANJ • Planina III: 84 m2, pritličje, t, 
1985, lahko za različne dejavnosti, ZK v 
postopku, inventar mesnice po dogo-
voru. Cena 125.188 EUR (30 mio SrT). 

wwM. s vet-nepremični ne.s 

n domplan 
dniUa za intoniring, nopromiMno 
i«t)«oi»m in oo«f9ottko, <1.(1. 

^ • a K r ^ btohvoisova 14 

ft.: 041/047-433 

teL: 20 68 700 
STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Vodovodni stotp • dvosobno, lit. 
nadstr., v izmeri 56.54 m2. teto izgradnje 
»^9, CK. telefon, cena 95.977.29 EUR (23 
mk> srr), vsdjivo po do^voni. 
Kranj, Pbnina III, dvosc^no, I. nadstr. v 
izmeri 63,6 m2, leto izgr. 1986, delno 
prenovljeno (tlaki) 2002, cena 
102.200.00 E J R (24491.208.00 srr). 
Kra4 Pbnina III • Stirisobno, III. nadstr., v 
izmeri 90 m2. teto izgr. 1985. prenovljeno 
2003, cena 141462.19 EUR (33,9 mk) SIT). 
Bled, alpski biDki. dvosobno-^ k. II. nad-
str., v izmeri 72 m2,1. izgr. 1989, cena 
169.200.79 EUR (40.6 mio SIT). 
Blod, alpski bbki, dvosobno. II. nadstr.. 
v izmeri 53 m2. I. izgr. 1989. cena 
111.300.00 EUR (26,7 mio SfT). 
Bistrica pri Tržku • garsonjera, t. nadstr. v iz-
meri 17,79 m2, L izgr. 1973, delno obnov ĵ̂  
no 2003. ccna )7-556.33 EUR (9 mk) SP). 
Kranj, Pbnina I, dvosobno, IV. nadstr. v iz-
meri 63.10 m2 I. izgr. 1978. kopalnica ob-
novljena 2006. CK, telefon, vseljivo april 
2007. cena 107000,00 EUR (25,3 mio SfT). 
Kranj, Pbnina, tri<u)lw>. li nad^fr v i?-
meri 94,8 rm, I. izgrad. 1938, klasično 
ogrevanje, telef., potrebno obnove, 
cena 105.992,32 EUR (254 mio SfT). 
Tržič, mestno jedro, 6 dvosobnih stanovanj 
v trinadstropni hiSi velikosti od 54,5om2 • 
,̂0CMn2. teto izgr. 1957, v cek)ti prenovljena 

teta 2000 (tlals. instalacije, kopalnica. CK, 
telefon, dvigab) balkona ni, cena 1.350 
EUR/m2 (323.94.00 Srr/m2) vpisana v ZK. 

STANOVANJE ODDAMO V NAJEM 
Pbnina I, garsonjera. III. nadstr. v izme-
ri 21,5 m2. c^remljena. leto izgr. 1977, 
cena 187 EUR (44.812.68 Sff) mesečno 
+ slroSki. 
STANOVANJE V Hl^l • PRODAMO 
Poganska doina • cca. lo km od Ško^e 
Loke prodamo v pridihu enonadstrop-
ne hiSe trisobno stanovanje v izmeri 
104 mz z garažo in vrtom v izmeri 404 
m2, leto izgr 1974. samostojni vhod, 
vsi priključki ločeni, cena 112.669,00 
EUR (27 mio srr). 
HIŠE-PRODAMO 
Bližina Cerkeij na Gorenjskem, pritlič-
na. tk)risa 12 X11 n u na parcdi velikosti 
572, ma. I. izgradrjje »992. cena 
16z744.11 EUR 69 mio srr). 
Kranj, Visoko visoko pntlična velikosti 
380 mz na patceli velikosti 712 m2, lahko 
dvostanovanjska, 80 m2 poslovnega 
prostora. I. i z ^ . 1982, cena 3i7-M3»oci 
EUR (76.OOO.-48,52 SIT). 
Kranj, Kokrka, enonadstropna velikosti 
160 m2 na parceli velikosti 524 mz, del-
no obnovljena okna. fasada in instalaci-
je. I. izgrad. 1956, cena 179435.00 EUR 
(42.999.803,^0 Sff). 
Corer^ska • Begunje, dvonadstropna, ve-
likosti 730 mj, na parceli velikosti 2370 
m2. zgrajena leta 1894, leto prenove 
2003, oprema: ADSL, CK, kabelski inter-
net, klima, vei telefonov, balkon, garaža, 
terasa, več parkirnih mest. urejena zemljh 
Ska knjiga - bi^i tetni dvorec z vsem so-
dobnim udobem na atraktivni k)kaciji. v 
bližini dostop na avtocesto, primerno 
tako za st3no>«njsko namembriost kot za 
poslovno, zdravilstvo, zdravstvo, sanato-
rij. Cena 1.500.000.00 EUR 

(359460.000̂ )0 srf). 
POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO 
Kranj, StiažiSče, visoko pritličje, v izme-
ri 209 m2, leto izgradnje 1974, delno 
obnovljena 2002.Tastno pariciriSČe 30 
m2. za trgovino ali podobno dejavnost 
cena 133.533.63 EUR (32 mio SIT). 
POSLOVNI PROSTOR - ODDAMO V r^EM: 
Bfižina ceste Krar̂  • školja Loka v izrT>eri 
skupno 125 m2, od tega 40 m2 v pritli^u 
in 85 mz v nadstr^ju, samost i^ vhod. 
tbki keramika, uporabno dovoljenje za tr-
govino (možnost ti>di za pisarne). I. iz-
grad. 19^. ot̂ novljeno I. 2000. cena 8,; 
EUR/m2 (2.0J6.94 SIT/m2) -t- stroSki. 
skbdiSČni proston - proizvodne hale • 
PRODAMO-NAJEM 
Stegne pri liubTianl, velikosti 600 m2. 
leto izgradnje 1975. cena 427.724.92 
EUR (IQ2.5 mio SH^, možnost tudi na-
jema - cena 4.172,92 EUR mesečno * 
stroSki (1 mio sit + stroSki). 
PARCELA-PRODAMO 
Kranj, Rupa - zazidljiva v izmeri 657 m2. 
cena 85.544,08 EUR (20,5 mio S!T). 
Bližina Preddvora, zazidljiva v izmet 
687 m2. cera »15 EUR/m2 (2.755.86 
Srr/m2) z gradbenim dovoljenjem za 
visokopritlično hiio tkxisa cca. 90 m2, 
ki jc v eaključni fazi pridobivanja. 
B&žina Sko^ loke, zazid îva, v izmeri 74̂  
m2. cena 111.900.00 EUR (26,8 mk) SfT). 
Javomiad Rovi nad Jesenicami, v izmeri 750 
m2. na parceii dcktrika in tel^. s o n ^ 
dostopz javneceste. geodetsko odmerjena 
cekstna zazidijva. 6 km od avtoceste, cen« 
37.556.33 EUR (9 mio SfT). 
Ško^a Loka - Poljanska dolina (Gorenja 
vas) v izmeri 764 m2, lepa, sončna, 
cena 43.816,00 EUR (10.5 mio Sn) . 
PARCEIA ZA VIKEND - PRODAMO: 
Gorenjska, Srednja vas nad Coričami v iz-
meri 403 mz. cena 37.556.33 EUR (9 mio 
s n ) , po«bej dopUčik) za že pridohtjeno 
gradbeno dovoljenje za postavitev b^na-
ncevviiini 8.500 EUR (i.989.oi2.0oSrr). 
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PRODAMO STANOVANJA 
KRANJ - PLANINA I: dvosobno, 6t 
m2. I. 1978. nadstropje 4.//. delno 
opremljeno, balkon, lep razgled, mir-
na lokacija, vsa infrastruktura. Cena 
105.000 EUR (25.162.200,00 SIT). 
KRANJ - VODOVODNI STOLP: tri-
sobno. 83.90 m2 i. 1961, nadstropje 
1./2, na odlični lokaciji, vsa infra-
struktura. Cena ^37.706,55 EUR (33 
mio SIT). 

PRODAMO HIŠO: 
BISTRICA PRI TRŽIČU: samostojna, 
125 m2 bivalnih povrSin. I. 70, obn. 
;iuu6. fid parcdi 400 mz. Cena 
160.657.65 EUR 08.5 M IO SIT) 
VRBNJE : samostojna. 1. 1992, 250 
m2. na parceli 396 m2. delno opre-
mljena. mirna lokacija, lep razgled 
na Alpe. bližina Radovljice. Cena 
350.000 EUR (83.874.000 SIT). 
ZG. BRNIK: samostojna hiSa, 150 mz. 
v pritličju izdelan<3 stanovanje, man-
sarda V III. gradbeni fazi. Možnost 
dveh stanovanj. Cena zelo ugodna: 
108.500 EUR (26.000.940 SIT). 
PRODAMO ZEMLJIŠČA: 
APNO: 696 m2. v bližini smučiSča 
pod Krvavcem, priključki ob parceli, 
idealno za vikenc, možna tudi grad-
nja stanovanjskega objekta.. Cena 
120 EUR/mz {28.756.80 SIT). 
KUPIMO: 
KRAN} IN OKOLICA: za znanke 
stranke iSčemo več stanovanjskih 
enot različnih velikosti in cenovnih 
razredov 
VEČ NA: 

www.geki>oprojekt.si 

f^ESST, d o. O., 
nepremičninska 
družba. 
Stritarjeva ulica 5. 
Kranj. 
Telefon: 236 73 73 
Fax: 236 73 70 
E-poSU: 
info@fesst.si 
Internet: 
wvAv.fe$sLsi 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ • Šorf^evo nase^ dvoinpolsob-
no stanovanje. 64.13 m2.1. izgradnje 
1968, pritličje, cena 112.000.00 EUR 
(26.^9.680.00 SIT). 
KRAN) • PUNINA 1:2+dvosobno stano-
vanje. 89.90 mz. pfttličje. 1. izg. 1975. cena 
116.841.92 EUR (2&000.000.00 SIT). 
KRAN) • Šorlijevo naselje: dvosobno 
stanovanje. 52 m2.1. izgradnje 1972. VII. 
nad., ccna 101.000.00 EUR 
(24.203.640 srr). 

SKOPJA LOKA • garsonjera. 31,55 m2.1. 
izgradnje 1981. 1./4 nad., cena 
75.112,67,00 EUR .;i8.ooo.ooo.oo SIT). 
TRŽIČ • garsonjera, 17,79 '^2.1, izgrad-
hje 1973, l./V nad., cena 37.550,00 EUR 
(8.99848250). 

www. fcss t . s i 

novotradnj*. n«pr«mKnif)» 

ven um.,. 
Britaf 43, 4000 Kranj 
td.^fi« 04/a}4-30-S0 
gsrn: 031/684-777 
e-p9$ta: lidija^vcflum.si 

PRODAJA 
Sp. Bitnje, hiSa, 200 mz stan. pov.. I. 
1970. mz parcele. 2004 delno ob-
novljena. cena: 183.608,75 EUR 
(44.000.000.00 SIT). 
Skofja Loka, Crenc, 500 mz, zazidljiva 
parcela, sončna, ravna. el. in voda v bli-
žini. Cena: 125 EUR/mz (29.955,00 
srr/m2). 
Zg. Bitnje, prodano hiSo, cca 172 mz 
slan. povrSine, 270 mz zemljišča, I. 
1999. brez fasade, izdelano 1. nadstr. 
Cena: 171.089.97 EUR (41.000.000.00 
SIT). 
Sko^ Loka, PodJubnik, dvosobno sta-
novanje 2 balkonom. I. 76,1. nad.. 62 
mz. CK. delno obnovljeno, mirna okoli-
ca Cena: 108.496.08 EUR 
(26.000.000.00 srr). Vredno ogleda 

www.venum.st 

GG 
mali oglasi 

04/20142 47, 
e-poštd: malioglasi@g-glds.si 

www.goienjskiglds.st 

mailto:info@fesst.si
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http://www.goienjskiglds.st
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NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

ENOSOBNO STANOVANJE Ravne 
pri Tržiču. 37 m2. nov blok. 1. nad-
alropje. « 041/700-666. 001/301-
974 700U24 

DVOINPOLSOBNO. Podlubnik Šk. 
Loka. 52 m2.12. nad., vsi priključki, pre-
vzem možen takoj, cena 87.600 EUR {21 
mio srn, « 041 /647-547 rooiart 

DVOSOBNO V Kranju. Planina. 64 
m2. zelo svetlo, rrimo. funkcionalno in 
vzdrževano, cera 102.200 EUR 
(24.491.208 S m . « 051/331-593 

7001288 

DVOSOBNO stan^^nje, v stolpnici, v 
šorlijevem naseljti. vsi priključki, z le-
pim razgledom, takoj vseljivo, 9 
041/754-646 Wi3«2 

FRfeKSTŽ 
Jezerska c. S4/B. PE Žuccva 27. Krarj 

V 30. dneh prodamo 
vašo nepremičnino 

04/23 44 OSO, 041/626 581. 
041/366896,041/734 196 

24iir/dan 
nepremicnine<^frast^l 

ŠK. LOKA • THATA 2 SS. 54 m2. adapb-
rano 06. delno opr.. vpisano v ZK. takoj 

9 040/942-912 

TRISOBNO stanovanje v Škofji Loki 
(Partizanska). 1./S nadstropje. 75 m2. 
cena 120.000 EUR (28 7.56 800 
srn. « 031 /888-714 7001166 

SmreSOBNO, PJaiTO 1.94 m2,5/6 nad., 
urejeno, oprefrdjena kuhinja in jecfilnna. 
vpisano v ZK. cena 139.000 EUR < 
33.310.000 SM. 9 041/365425 TOOIOSO 

KUPIM 

VZDRŽCVANO CARSONjenO v 
Kranju, lahko tudi zamenjam za novo 
nevseljeno dvoscbno stanovanje na 
Zlatem polju v Kranju z vašim do-
plačilom.. 9 04/202-10-68 /oot43S 

STAREJŠE stanoifanje. lahko potrel> 
no obnove, od 70 m2 naprej, plačilo 
gotovina, brez posrednikov, lokacija 
Kranj ali okolica. 9 031/302-367. 
031/444-6e8 rwt4J? 

ODDAM 

SAMSKI ženski, nekadilki, oddamo 
enosobno oprem(eno stanovanje. 9 
041/253-176 roonsa 

ENOSOBNO nekomfortno stanovanje 
za eno ali dve osebi. 9 059/016-416 

rooi3»3 

MANJŠE DVOSOBNO STANOVANJE 
Bied-Rečica. za 1-2 osebi, v hiši. 
pritlično, lasten vhod. 9 041/822-
821. zvečer roouu 

NA BLEDU oddam opremljeno 
stanovanje. * 041/326-566 rooois 

NAJAMEM 

ENOSOBNO stan:>vdnje ali večjo gar-
sonjero. neoprerrljeno za daljše ob-
dobje. 9 031/815-606 /ootsrs 

PETČLANSKA družina najame stano-
vanje v okolici Kranja. 9 041/202-985 

r00)295 

HIŠE 
PRODAM 

HIŠO Bistrica pri Tržiču, vel. 220 m2. 
parcela 400 m2. v celoti obnovljena, lepa 
sončna tega. cena 160.657.65 EUR 
(38.499.999 SIT). « 041 /707-201 

HIŠO 55 m2. opremljena, centralno 
ogrevana, garaža 30 m2 na parceli 
908 m2. Zalog pri CerMjah. cena po 
dogovnj. 9 031/233-113 /ootaa« 

HIŠO, Miaka pri Kranju, novogradnja. III. 
gradbena laza. 9 040/899-919 rooisre 

NA GORENJSKEM prodam dobro gra-
jeno. dvostanovanisko Nšo. vel.8.5x9.5 
m, z dodatnkni prostori, garažo, delavni-
co. vrtom, primerne tucfi za obrt. v bližini 
ZD. šola in vrtec, ĉ na po dogovoru, 9 
040/62-77-77 7ooiaw 

STANOVANJSKI DVOJČKI Drulovka -
Kranj. 3. podaljšana gradbena faza. 9 
051/388-822 rooiaae 

STANOVANJSKI DVOJČKI Podreča 
pri Medvodah. 3. podaljšana gradbena 
faza. 9 051/388-822 /ooiasa 

VIKENDI, APARTMAJI 
PRODAM 

MALI. zidani ̂ Kend v bližini Celja ali 
menjam za stanovanje na Gorenjskem, 
e 0'11/602-306 700100« 

POSESTI 
PRODAM 

ZAZIDUIVO PARCELO. Šk. Loka -
Sv. Duh. 500 m2, cena 130 EUR/m2. 
oz. 31.200 SIT/m2, « 051/681-104 

7001193 

ZAZIDUIVO PARCELO Gorenjska. 
Želozniki 845 m2. ce-ta 51.000 EUR 
(12.221.640 STO. « 051/311-207 ?oo)333 

KMETUO na ravni, nimi vasici pod 
Stolom, občina Žirovnica. 9 
031/442-038 y00»303 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

UTEČEN GOSTINSKI LOKAL v Škofji 
LokJ. resne ponudbe na. 9 OSI/388-
8 2 2 700 I3M 

ODDAM 

SKLADIŠČNI PROSTOR 100 m2. v 
Škofji Loki ugodno, « 041/682-192 

AVTODELI IN OPREMA 
PRODAM 

KUHINJO pomivalni st.. napa. štedil-
nik. pomivalna miza. hladilnik, bojier. 
«041/204-194 7001312 

GARAŽE 
ODDAM 

GARAŽO na Planini, « 041/446-567 
7001389 

GARAŽO oz. prodam zraven Pošte. 9 
04/253-15-02. 040/296-753 7oom« 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

CITROEN Evasion. I. 1998. 153.000 
kjn. bel, reg. 8/2007, klima. ABS. 
n̂ ožna menjava, cena: 3.800.00 EUR 
(910.632 Sm. 9 04V37&«>3 700U06 

FIAT CInguecento. I. 1995, 114.000 
km, bele barve, dobro ohranjen. 9 
041/774-443 rooior 

FORD RESTA C U 1.3. I 93. 9 
041/926-381 TooiM« 

FORD Focus karavan. 1. 2001, 
43.000 km. bele bar/e. 100 KM. 1. 
lastnik, nekaramboliran, 9 041/481-
588 roou23 

HVUNDAI Lantra VVagon. 1. 1997. 
114.500 km 1600ccm, prvi lastnik, cena 
po dogovonj. 9 031/262-125 7001440 

KIA SEPHIA 1,8. L OO. 9 040/452-
741 7000784 

0 

PARCELA , Brnik, zazidljiva parcela v 
postopku parcelaslje. 9 031/262-
227 7ooi3et 

8ratovPf»0fo«»ilH0.4202N9Wo 
K Krani«ka cesM 22.4202 Nkklo 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
- p n e v m a t i k e m p l a t i š č a . 

a m O f t M d r j i ^BKCMftoir hi ln s e r v i s v o z i l 

- avtooptika, vse za podvozje vozH. 
Izpušnt sistemi katalizatorji f 

To1 04/25 7« 052 ^ ^ 
Ht!p i / w w w . i g g i i n t a r . s l ^ 

POLO. I. 95 v zelo dobrem stanju. S 
040/268-382 7ooti2i 

MERCEDE&8ENZ 180 C Classic. I. 
1999. 55.000 Km. ka«tsko srebrna bar-
va, reg. do 10/2007, servisna knjiga. \«li<o 
opreme + 4 noue letne giffne. Cena po do-
govonj.. 9 031/43&677 /OOJ431 

NISSAN Pathfinder. tsrensko vozilo, 
registrirano in Kia Priče, letnik 1999. 
9 04/586-24-84. 040/886-208 

OPEL CORSA 1.3 diesel. I. 04. 
26.000 km kov. srebrna. ABS. DCZ, 
avt. klima, garažirana. 9 040/978-
811 7001322 

PEUGEOT 106. t. 93. 93.000 km 
rdeče barve, tepo ohranjne. ogled med 
vikendom. 9 031 /81 -86-51 rooiaoa 

PEUGEOT 206 1.4 ELAN. I. 01. 
74.000 km klima. kov. sv. moder, zelo 
ohranjen. 9 041/78-70-50 700i376 

CHEROKEE 4.01, I. 92 4x4, klima. 
Cena 1540 EUR (369.045.60 SfD 8 
051/306^28 

CLIO BE BOP. I. 95. 153.000 km reg. 
do 10/07. 9 041/869-792 /00i307 

RENAULT Megane Classic 1.6, L 
1999. 150.000 km. srebrne barve, 
klima, potovalni računalnik, el.pomik 
stekel, nove gume. cena 3.250.00 
EUR ali 778.830.00 sit.. «041/239-
437 700US1 

RENAULT Thalia 1.4 Expres5lon. I. 
2002. 59.000 km. kovinska barva, 
odlično ohranjen. « 041/2?S-675 

7C0I42I 

SUBARU Legacy karavan 4WD 2.2 in 
2.0. « 051 /307-432 roautH 

ŠKODA Felicia. I. 1998. 115.000 km. 
registrirana do 6/2007. « 04/531-
86-64 700137» 

VOLKSWAQEN Touran 1.0 TDI, L 
2004. 125.000 km. vsa oprema, 
cena: 13.500.00 EUR (3.235.140 
sm. «041/259-272 ;oot4i2 

KUPIM 

SAXO 1.0 ali 1.1. dobro ohranjen. « 
041/718-856 7001347 

ALU PLATIŠČA • nove letne gume 
Mchelin pilot 205/55/16. primerne 
za Audi A4. « 041/356-128 700i32i 

ALU PLATIŠČA 4 kom. z telnimi gu-
mami Aurora Radial 215/45/17 za Re-
najH Megan, cena: 700.00 EUR. « 
051/435-699 70Qi409 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO tudi totalka 
- ponujam največ, takojšen odkup, pre-
voz. 031/770-833 7ooo9?9 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

CNC dolgostružni avtomat Maier 
ML26DY s FMB pdniteem etnik 2001. 
Tomos R 10 s p(̂ nik;em lEVtCA. Index 
A25 in stroj za valjanje navojev WMW 
12.5.« 041/672-043 700n68 

VARILNI aparat Vareks 135/145 A. 
malo rabljen. « 04/253-10-57 7ooi3ie 

NUDIM 

OGRAJE, pof>odfte rešetke, nadstreško. 
stopnice, vzdrževanje, popravia in pre-
d e l krT>eti)skih strojev. K^šavničarstvo 
Jenkole Drago s.p.. Prebačevo 32a. 
Kranj, « 040/84&660 /oouoe 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

DESKE, lipove, debline 3 n 2 cm, 8 
04/533-13-16 7001328 

DVE OKNI 110x90 Z rešetkami in 
pokni. primerni za vikend.. 8 
031/578-840 700I3B4 

HRASTOVE in kostanjeve plohe. 8 
031/271-151 7001342 

ŠE NERABUENE salonitne pl.. mo-
tokultivator s frezo in prikolt̂ o. tlačilko. 
8 04/204-14-62 700»30i 

KUPIM 

STREŠNO opeko špičak. Krajnike 
desne in leve. stare ali nove. 8 
031/245-415 7001349 

STREŠNO OPEKO Trajanka Dravo-
grad, rjave barve ter korita In krajnike, 
8 031/334-874 700i40i 

NAJAMEM 

V MESECU APRILU rabim gradbeni 
odor za izdelavo fasade. 9 041 /523-
774 7001427 

STAVBNO POHIŠTVO 
PRODAM 
GARAŽNA vrata velikosti 220x230 
cm. 8 04/519-50-60 rooi338 

NOTRANJA vrata 75x200. 8 
051/200-255 7001329 

TERMO OKNA. 3 k 80x120, 4 k 
58:<90. 2 k 90x100, 1 k 140x90. ne 
tenno 2 k 100x90. « 040/435-077 

7001374 

VHODNA vrata in dvojna bela notranja 
vrata za simbolično ceno. 8 031 /467-
472 7ooi3«o 

KURIVO 
PRODAM 

6 m3 bukovih drv, cepljeni in 
ra^ganlh. 8 031 /370-046 7001317 

BUKOVA DRVA metrska ali razžagana. 
moinost dosta©. 8 041 /787-995 TOOMI/ 

DRVA metrska ali razžagara, bukova, 
mešana in brezova, možnost dostave. 
8 040/338-719 roooeM 

DRVA, primerna za centralno ali za-
menjam za deske 2.5 cm. Polj. dolina. 
«031/811-931 7001341 

SUHA. mešana drva, razžagam in 
dostavim. 9 041/368-908 rootm 

ZELO ugodno prodam lesne brikete za 
kur.avo - razprodaja 2ak>ge, 8 04/53-
31-648,040/88-74-25 700i36« 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

PODARIM 

ZAKONSKO POSTEUO z jofiijem in 
nočnirri omaricami. 8 031/375-250 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

HLADILNIK z zamrzovalnikom Goren-
je. viš. 160 cm. dvojna vrata, 8 
041/847-782 700131» 

HLADILNIK in pralni stroj. 2 okrasna 
zajčka n morskega prašička s kletko, 
8 041/597-933 7ooi4» 

LTH ZAMRZOVALNI skrinji ZS 210 in 
ZS 290. novi. še zapakirani, ugodno. 
8 041/708-931 7001386 

PRALNI btiuj In hladilnik 170 Ouitt-
nje. 8 341 /878-494 7001343 

STEKLOKERAMIČNI štedilnik Gore-
nje. star dve leti. mikrovakMio pečico, 
drsalke št. 37. 8 041/720-455 

7001323 

ZA SIMBOLIČNO ceno prodam štedil-
nik 2 plin 2 elektrika, cena: 40.00 
EUR (9.585.60 srn rooi3«o 

OGREVANJE, 
HLAJENJE 
PRODAM 

CISTERNO za kurilno olje 30D0 I in 
cca. 1200 I kurilnega ol.a, 8 
059/013-937 r00i404 

OSTALO 
PRODAM 

CISTERNA plastična 1100 I, čista za 
vodo al olje, možna dostava in dvoos-
na prikolica za gliser, 8 041/320-701 

7nni4.'M 

KOMBINIRANO PEČ KTK 3590 v 
obratovanju, nova vhodna, notranja, 
balkonska vrata, okna 120, 80x90 s 
polkni. 8 041/716-799 /ooui« 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

DVE OTROŠKI Baliance dekliški kole-
si za starost 8-9 let, 8 031/442-086 

7001441 

ORBiTREK. zelo dobro ohranen. 8 
04/57-23-630,041/715-042 rooi>.>o 

NOVO MIZO za biljartJ. « 031/206-
724 700n»4 

IŠČEM 

OSEBNEGA TRENERJA za ponoč pri 
vadbi. 3x tedensko, ustrezr̂  strotovna us-
posobljenost. 8 031/30&512 7001410 

TURIZEM 
NA KRKU oddam opremljen apartma. 
8 0590/12-905, 041/390-422 

7001011 

OBLAČILA 
PRODAM 

08HAJILN0 obleko za fanta, ugodno. 
8 040/202-905 700i»48 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

KOPALNIŠKO garnituro treh pip 
Schmidel, regal dnevne sobe, 8 
040/647-564 rooi339 

MLADIČE nem^ cvčaoev z rodovnAfom. 
stare 1 iies.. možen ogled in izbira. 8 
031/618045 7001365 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

KIBLO za traktor, prašilnik za kcmpost 
in kteščA hlodn. 9 Ofti/340.723 

7001387 

NAKLADALKO 17 m3 In puhalnik Taj-
fun. 8 031 /834-467 7001397 

PUHALNIK kras in ventilator sušine dobro 
ohranienD.« 04/257-21-62 7oo\ss/ 

PUHAUIIK s teleskopom in ventilator za 
8ono, puhoJnik za žilo o oovmi. odjemal-
nik sUaž« (kocka)in nakladalno Potinger 
26 m3. « 041 /275-170 m\xe 

SILAŽNO nakldalno Mengele in 
CIaas. sejalnico za žito Amazone 2,m 
žitni kombajn CIaas 2.5 m, cisterno za 
gnojevko 4000 i in pajek za seno 5 m, 
8 041/275-170 rooi33i 

I I lllllT/a 
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Univerza na Primorskem 
FAKULTETA ZA 
MANAGEMENT KOPER 
razpisuje v Škofji Loki 

L lemik izrednega visokc^lskega 
strokovnega Studijskega programa 
MANAGEMENT; kandidatom za 
univerzitetni .študij, ki zsm} izpo]njuJcjo 
vpisni pogoj, priporočamo, da se vpiSejo 
v visokošolski strokovni program, ker se 
bodo po /^ jučenem 2. letniku lahko 
prepisali na univerzitetni program. 
Vpis je možen tudi v 2. in 3. letnik 
- pokličite in pošljemo vam 
informstivno 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.Iu-skofiaIoka.si 
www.fm-kp.si 

SILOREZNICO Blasius 900, puhatnik 
lajfun, susiino vtseco m siiazne bale. 
8 041/920-159 7001415 

TRAČNI ob-ačlalnik za TV.. priklop na 
4 vijake, dobro ohranjen, 8 031/325-
2 5 9 7001327 

TRAKTOR T.V. 18 KM. starejši letnk. 
v delovnem stanju. 8 031/790-601 

TRAKTORSKI VILIČAR in električni 
viličar (pužo}. 8 041/431-049 7oo>co« 

TROSILEC gnoja Tehnostroj 4 t in p^ 
jek SIP. 8 C40/661-d59 700!:«7 

KUPIM 

TRAKTOR Zetor. Univerzalali Štora 3d 
lastnika, plačilo takoj. 8 031/245-
2 3 9 7001963 

TRAKTOR, lahko 4x4 in cisterno za 
gnojnico, lahko v okvari, 8 031/604-
9 1 8 7001283 

TRAKTORSKO prikolico, nosilnost 2 
toni. 8 041 /263-728 7001550 

VRTAVKASTI zgrabljalnlk šir. do 4 m. 
dobro ohranjen od 1. lastnika. 8 
041/538-583 7001914 

PRIDELKI 
PRODAM 

BOHINJSKO domačo zaseko in 
neškropijena domača jabolka. 9 
04/57-43-294 7001335 

JABOLKA, neškropljena, mošt. 
mešana drva. klavirsko harmoniko. 
Žablje 3. 8 04/256-02-07 7ooui3 

JEČMEN. 8 04/252-17-39 rooun 

JEDILNI KROMPIR in krompir za 
sajenje bistra, marabel. 9 04/599-
76-91 700140S 

KROMPIR beli kalingford. lanski uvcz. 
za saditev, « 04/533-12-80 7001344 

KROMPIR SEMENSKI 600 kg Frisia 
in mešana suha drva. ugodno. 8 
04/252-26-10 700i403 

KVALITETNO, šentjaževo olje. 8 
041/448-1^8 70013J5 

SENO balirsno v kockah z dostavo. 8 
031/276-930 70013« 

SENO. razsulo. 8 040/53W)23 
70013«5 

SLAMO v OKraglih balah, 8 031/59-
60-77 7001370 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA, rdeči holstein. star 10 dni. Ur-
bane. Gorice 24 7001334 

BIKCA ČB in teličko {križana simental-
limuzin), stara 10 dni. 8 041/378-9*3 

7001449 

BIKCA SIMENTALCA, starega 3 
mesece in filevski gnoj. 8 04/252-
24-89 7001457 

BREJO TELICO simentaiko. 8 
041/665-296 7oome 

ČB BIKCA in teličko. 8 031/235-118 
7001370 

ČB BIKCA, stara 10 dni. 8 041/375-
4 2 3 7001446 

ČB TELICO. brejo 8 mesecev. 8 
031/788-212 70OI3S6 

ČB TELIČKO in bikca, stara 10 dni, 8 
041/378-911 700138« 

DV BIKCA ČE. stara 10 dni. 8 
031/766-840 700I3S8 

DVE PAŠNI TELICI simentalki, ena 
breja 8 mesecev, ter jagenjčke in 
ovce. 8 04/586-24-84. 040/886-
208 700140? 

JAGNJETA za zakol. 8 04/595-79-
62 7001406 

KOBILO, črno. »̂ ozno in ujahano. vi-
soko 145 ali menjam za večjo ujahano. 
8 041/594-072 7ooi4io 

KRAVO SIMENTALKO ali ČB po tele-
tu. 8 04/251-16-70 7001400 

MLADEGA ovna J S pasme, starega 4 
mes.. cena 55 EUR (13.180 SIT). 8 
031/521-307, Cerklje na Gor. roome 

MLADO kravo za zakol ali menjam za 
bikca simentalca. 8 051/360-682 

PRAŠIČE različno težke m pripeljem 
na dom. 8 041 /724-144 7001743 

PRAŠIČE 40-50 kg. vozno kobilo 
norik In jedilni krompir desire. 8 
041/378-937 7ooi4i» 

RJAVE jarfcice v začetku nesnosti. 
GtanoniK. Log 9. Šk. Loka, 9 04/51-
85-546,041/694-285 7001000 

SVINJSKE polo/jce ali cele prašiče, 
težke 130 kg. ugodno. 8 041/905-
5 5 7 700i?79 

TELIČKO simen'alko. staro 14 dni. 8 
04/25-03-089 7001351 

TELIČKO simentaiko. staro 14 dni. 9 
031/247-805 7 0 0 m 7 

ZAJCE za pleme ali zakol ali nadaljnjo 
rejo. 8 04/256-18-79. 031/511-102 

7001425 

KUPIM 

BIKCA simentalca. starega od 10 dni. 
8 04/252-13^0 700121» 

BIKCA simentatea ali druge mesne 
pasme, težkega 130 do 200 kg. 8 
041/821-094 7001337 

OSTALO 
PRODAM lesen stolpni silos 3x6 m. 
kupim traktorsko frezo 180-200 cm. 
8 031/324-185 7001315 

PRODAM 

ČB BREJE lelice, 
041/981-220 

04/53-10-214. 
7001?>8 

ZAJČNIKE in domače žganje. 8 
031/204-264 7001310 

2AP0SHTVe (m/ž) 
ODDAM 

PREVAJANJE In inštrukcije Iz an-
gleškega jezika tar matematike za OS 
in SS šoto. 8 031/323-235 7001330 

NUDIM 

DODATNI ZASLUŽEK nuomo sposobne-
mu. komercialnemj zastopniku na terenu 
za območje Kranja in školje Loke, Agenci-
ja Grafiti, d.o.o.. Knapa 6. K i ^ . 8 
041/391-185 7001309 

IŠČEMO dekle za strežbo v popoldanskem 
času. Kamazj. d.o.o., C. na Brdo 30. K. 8 
031/618-760.041/369051 700»09i 

http://www.Iu-skofiaIoka.si
http://www.fm-kp.si
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ECR d. 0.0., Peske 4a. 1236 Trzin. 
tel.: 01/562 05 87 
zaposli: 
SKUU)IŠČNIKA 
•VIUČARISTA(Di/ž)f Tržiču 
Pogoj: zaključena osnovna šota. 
izpit za vifičarja. vozniški izprt katego-
{^B.za fizično dek: sposobne kan-
(fidate, zaželeno je poznavanje dela z 
nevarnimi snovmi (kemika)^). 
Nudimo; redno plačilo, dolgoročno 
zaposlitev, urejeno Oelovno okolje. 

OSEBO za delo • pomoč v strežbi za-
poslimo takoj. Pizzerija Sraka, Mošnje 
41. Ractovljfca. « 031/302-221. Bo-
jan rooiMi 

ZA DELO v stro^ zafX)6!imo natakarja -
nata)<ar1co. BENZ d.o.o, Glavna cesta 43. 
Naklo. S051/312-44C 70ooe76 
ZAPOSLIMO natakaija/ico in picopo-
ka. Gostilna Logar, Hotemaže 3a. 
Preddvor. « 041/369-051 

ZAPOSLIMO dekle za delo v strežbi. 
Ribnikar Janko s.p.. Senično 8. 4294 
Križe. 8 031 /360^76 roouss 
ŠOFERJA z izkušniami. B kat.. za 
razvoz kruha, v zgodnjih jutranjih urah, 
pogodbeno zaposlimo 2 do 3x teden-
sko, primeren tudi upokojenec. Pekar-
na Planika. Triglavska 43. Bled. 9 
031/39&-545 700I?». 

ZAPOSUM voznika C in E kat. za vožnje po 
Evropi, AGRO MOBIL c.o.o.. Uldeka 37. 
Šenar.« 041 /698^ 700"« 

Ali potrebujete? 
•kovinske nadstreške 

• stopnice 
• balkonske ograje 

•drsna vrata 
• reklamne panoje 

• kovinske cevne palete 
• izdelke po naročilu 

Ključavničarska dela 
- kvalitetne storitve 

Pokličite nas in nam 
zaupajte Voše skrbi. 

v iskra . . vzdrzevanje 
Prodaja: 

TeL 04 237 55 04 237 55 08 
Fax: + 386 4 237 55 64 
prodaja@iskra-vzd.sl 

ZAPOSLIMO VOZNIKA tovorne^ 
vozila, izp. C in E kategorije. Prošnje 
pošljite v 8 dneh na: Grobovsek trans-
port. d.o.o.. Mata ul. 10. Horjul. « 
01/7500.152.041/788-678 

ZAPOSLIMO VOZNIKA C m E kate-
gorije, z izkušnjami, v mednansdnem 
transportu. Štempiha' Slavko s.p.. Vrt-
na pot 1. Šenčur 7001391 

TAKOJ zaposlimo štiri zastopnike, po-
leg osnovne plače možnost še do-
datne letne stimulacije 5.600 EUR 
(1.341.984 SIT). Pisne prošnje: 
Posredništvo Zdene Bro»̂ č s.p.. Vir-
maše 170. 4220 Škofja Loka 7001300 

ZA NEDOLOČEN ČAS zaposlimo za-
stopnike in vodje skupin za terensko 
prodajo novih artiklov za varovanje 
zcravja. najboljši pogdi in uvajanje v 
delo, Sinkopa. d.o.o.. Žirovnica 87, 9 
041/793-367,040/666-345 700oe99 

Planet O b u t e v , d.o.o., 
Mik loš ičeva 1 , 3 0 0 0 Cel je 

V naši novi prodajalni 
obutve v Kranju z a p o s l i m o : 

POSLOVODJO (m/ž) 
prodajalne s končano 

poslovodsko, e k o n o m s k o 
ali komercialno Šolo. 

PRODAJALCA / KO 
s k o n č a n o trgovsko, 

e k o n o m s k o ali 
komercialno i o l o 

Z a obe delovni mest i 
z a h t e v a m o dve leti 
delovnih izkušenj v 

maloprodaj i , zaželeno 
pri prodaji obutve. 

Delovno razmerje se sklene 
z a določen č a s - 6 mesecev 

Z moži 
z a ned< 

Snostio zaposlitve 
nedoločen čas. 

V a š e prijave pričakujemo 
v roku 8 dni na naš naslov. 

ZA NEDOLOČEN ČAS zaposlimo za-
stopnike za terensko prcdajo artiklov 
za varovanje zdravja. Nudimo uvajanje 
v deio In najbolj^ stimuloHvne pogoje, 
Geox d.o.o.. C. Kokrskoga odr. 24. 
Kiže,« 030/610-160 700.2« 

POTREBUJEMO pomoč pri oddajanju 
turističnih sob v poletni sezoni. Pred-
nost imajo mlajše upokojenke, 
pomembnejše pa so po^enost. vest-
nost in prijaznost. Ponudbe na Vila 
Gorenka, Žeteška c. 9. 4260 Bled 

70011TT7 

ZAPOSLIM delavca v tesarstvu in 
k'ovstvu. možna priučilev. Splošna 
gradbena dela in krovstvo Pogačar 
k d.. Čopova 25. Lesce. 9 040/713-
110 700I3S8 

IŠČEMO osebo za popravilo lasulj in 
dodajanje las. R Potencial, d.o.o.. 
Komer>skega 1. Kranj, www.lasni-sis-
tem.oom, « 031/302-367, 031/444-
8Bd 

7001433 

NASTAVUALCA orodij na strojih za 
predelavo plastike zaposlimo, izob. 3-
letna strojna ali strojni tehnik, dve leti 
dal. izku^nj na predelavi plastike in 

gnjavi orodij. KoŠa .̂ d.o.o.. Hosta 7. 
Loka 700U29 

POGODBENO zaposlimo frizerko za 
obdelavo lasnih sistemov. Mini-nalno 3 
leta izkušenj s striženjem moških in 
žensk Fi Potencial, d.o.o., Kome-
nskega 1. Kranj. vvvAV.lasni-
sistem.com. « 031/302-367. 
031/444-868 700U34 

REDNO zaposlimo pohištvene mizarje 
ali tehnike. Pohištvo Iskra d.o.o.. Bar-
letova 3. Medvode, « 041/288-150 

700)354 

ZAPOSLIM kovinarja z znanjem pro-
gramiranja CNC stružnic. Pisne proš-
nje: Ropret d.o.o.. Hotemaže 47a. 
4205 Preddvor 700n69 
ZAPOSLIM kovinarja za delo B̂ krivil-
nem stroju. Petal Pečnik, d.o.o.. 
Strahinj 31. Naklo. 9 031/624-845 

700I305 
J 

ZAPOSUM več delavcev za vrtnarska 
dela v parkovni službi. Pisne prijave 
pošljite do 2.3.07 na nslov: Flora, 
d.o.o.. Zg. Bitnje 133. 4209 Žabnica 

ZAPOSUM slikopleskarja z delovnimi 
izkušrjami. Aleš Markovec s.p., Žeje 
15. Duplje, 9 041/681-039 7ooi3e6 

ZAPOSLIMO mizarja ali pomožnega 
delavca z nekaj prakse v lesni stn:>ki. 
Mizarstvo Robert Zdnikar s.p.. Stara 
cesta 44. Naklo. 9 031/371-659 

7001320 

ZAPOSLIMO dva mizarja z£ delo v 
restavratorski delavnici. Delo je v Dup-
ljah. Ponudbe pošljite na naslov: 
Cezar, d.o.o.. Mestni trg 21, LJubljana 

ZAPOSLIMO dva brusilca (m/ž) za 
delo v r(kstavratr>r5(ki rlBlsvni::! v Sp 
Dupljah. Ponudbe na naslov: Cezan. 
d.o.o.. Mestni trg 21. Ljubljana 70ot3S3 

HONORARNO ZAPOSUMO komu-
nikativno gospo za delo v telefonskem 
studiu v Kranju od pon. do petka od 
7:30 do 14:30. Trženje nasovov za 
predstavitve na domu. laral d.o.o.. Sp. 
Duplje 96. Duplje, 9 040/731-697 

V MIZARSKI DELAVNICI zaposlimo 
mizarja in delavca za priučitev. Smolej, 
d.o.o.. Pod gozdom 30. Tržič. 9 
041/619-302 7001394 

ZA STUDIO v Kranju vabin)o nove 
sodelavce m/ž za trženje knjžnih us-
pešnic po telefonu. Modita. d.o.o.. 
S u c v v a 2 5 . Kt<tnj. 9 0 3 1 / 6 7 I - 9 6 6 

7001430 

ZAPOSLIMO AVTOKLEPARJA . Avto 
Močnik d.o.o.. Kranj. Britof 162, 
Kranj. 9 04/281-77-04 TOOUM 

ZAPOSUMO AVTOMEHANIKA. Avto 
Močnik d.o.o. Kranj. Britof 162, Kranj. 
9 04/281-77-04 700t4M 
ZAPOSUMO MONTERJA ogrevalnih 
naprav. Zupane Matjaž 84).. Zg. 
Pirniče 45b. Medvode. 9 041/646-
487 70013»5 

ZAPOSUMO ŠIVlUO ali delavko, k) 
ima veselje do šivanja, za pdri delovni 
čas. NavtH(a tekstil, d.o.o.. Zabreznica 
12a. Žirovnica. 9 041/411-507 

70013« 

IŠČEM 

INŠTRUKTOR MATEMATIKE išče 
delo: pomoč pri učenju. 9 041/381-
295 7001428 

SEM VOZNIK brez izkušenj s C h E 
kat.. z NPK in iščem službo v lokairem 
transportu. 9 040/389-518 7001304 

DUO ROLO vam igra na zabavah, oblet-
ntoah, porokah domačo in zabavno ̂ ae-
bo. 9 041 /224-907 To«42fl 

IŠČEM DELO nega in pomoč na 
domu. na relaciji od Radovljice do Je-
senic. 9 041 /955-722 700i24e 
ONE MAN BAND ali duo. išče za-
poslitev. igranje na obletnicah, ohcetih 
In ostalih zabavah. 9 031/595-163 

7OD0MS 

STORITVE 
NUDIM 

ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč, 
dovoz, pot, parkirišč, pdag. robnikov, 
pralnih plo&č, izd. betonskih in kamni-
tih škarp. Adrovic & Co, d.ao., 
Jelovškova 10. Kamnik. 9 01/839-
46-14. 041/680-751 

7001116 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter 
s.p., Senifino 7. Križe, tel.: 59-55-
170. 041/733-709: žaluzije. roloji, ro-
lete. lamelne zavese, plise zavese, ko-
mamiki, markize, wvwv.asteriks.net 

7000626 

BEUENJE in glajenje notranjih 
površin, barvanje napuščev in fasad. 
dekorativni onif<ti In opteski. antigraični 
premazi. Pavec Ivo s.p.. Podbrezje 
179. Naklo. «031/39-29-09 

70CII63 

BYTRYQI BENE IN OSTALI d.n.o. 
Struževo 7. Kranj, izvaja vsa gradbena 
dela. notranje omete, fasade, 
adaptacije, urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z vašim ali našim materialom, 
skarpe s brnenjem In betonom. 9 
041/561-838 7003S4e 

BYTYQI. OČE IN SIN, d.n.o.. 
Struževo Sa. Kranj vam nudi vsa grad-
bena dela. notranji ometi, fassde. 
adaptacije, novogradnje, hitro in 
poceni.. « 041/593-492 

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

IZDEUVA PODSTREŠNIH STANO-
VANJ po sistemu Knauf. montaža 
strešnih oken Velux in polaganje lairv 
inatov. izd. brunaric in nadstreškov. 
Mesec Damjan s.p., Jazbine 3. Pol-
jane, 9 041 /755-842 7000029 

NUDIM vsa gradbena dela. notranji 
ometi, vse vrste fasad, adaptacije, 
novogradnje, tlakovanje dvorišč, 
kvairtotno, hitro in poceni. Gradbono 
podjetje Kranj d.o.o., Zupanova 6. 
Šenčur. 9 051/354-039 7000097 

PRENAVUAMO HIŠE In stanovanja v 
Kranju in okolici - rezervirajte svoj ter-
min. Megamatnx. d.o.o., Staretova ul. 
39. Kranj. 9 041/570-957 70005» 

RTV SERVIS &nko Mari<o s.p.. C. na 
Klanec 53. Kranj. pop. TV. vid«o. mal-
ih gos. aparatov. 9 04/233-11-99 

7000767 

STROJNI In klasični ometi - zunanji 
notranji ter manjša gradbena dela 
opravimo hitro, kvalitetno In ugodno. 
Zoki d.o.o.. Kašeljska c. 53. L). - Po-
lje. «041/378-524 70012« 
TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnila do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup. 10 let garancije. BE & MA. 
d.o.o.. Ekslerjeva 6, Kamnik 01/83-
15-057, 041 /694-229 7000®30 

IZOBRAŽEVANJE 
NUDIM 

PLESNI TEČAJI - UGODNE CENE, 
Standardni, latî ô in swing plesi za vse 
generacije. V&bljeni v Studio Tango. 
Britof 316. Kranj. 9 041/820-485. 
vl̂ vw. studbtango. com 7000717 

ZASEBNI STIKI 
ŽENITNA POSREDOVALNICA ZAU-
PANJE posreduje za poštene zveze, 
za vse starosti 00 vsej SLO. Mnogo se 
jih je že spoznalo, naj se Vas še večl. 
031/505-495 7oooe3r 

POSLOVNI STIKI 

FESSTd.0.0.. PE Stritarjeva 5. Kranj 

Nudimo vse vrste posojil, 
ugodne obresti 

04/236-73-75 
^ dOA. ̂ DAlfii 74. UffAAl 

KREDITI 
Do 7 let, na osebni dohodek ali 

pokojnino, do obremenitve. 
Krediti na osnovi vozila, ter ieasin^ 

za vozila sta*? do io let 
M O Ž N O S T ODPLAČILA 

NA POLOŽNICE, PRIDEMO 
T U D I NA D O M ! 

NUMERO U N O Robert Kukovec 
s ^ Mlinska t i 22, Marft)or 

TeL:o2/^'4i-26, 
mob: 041/75C>56O, 0 4 1 / 3 3 1 ^ 

RAZNO 
PRODAM 

DVE KOLESI za starost do 1? let in tri 
elektro motorje do 5 KW. « 04/204-
23-97 

7001316 

NARAVNO USNJE, manjše kose. 
ugodno. 9 04/25-61-042 

7001341 

OVČJO kožo. 9 041/608-712 

SMETNJAKE kovinska na 2 ali 4 kole-
sih. obnovljeni aR novi. močni In 
kvalitetni. 9 040/845-660 

7001308 

TAPISERIJE kreacija 16 unikatnih 
izdelkov na temo Khževega pota. cena 
55.000.00 eur (13.180.200.00 sit). 
«031/225-870 

/001420 

KUPIM 

KMEČKO SKRINJO, omaro, predal-
nik. sklednik, marajno, mentrgo. 9 
040/205-935 

700l3n 

OSMRTNICA 

V 95. letu starosti nas je zapustil 

FRANC VOVK 
Vovkov ata 

Od njega se bomo poslovili danes, v petek. 23. februarja 2007, 
ob 16. uri na pckopaliŠ6j v Lescah 

ŽALU JOČ I : Vida in Franci z družinama 
Lesce, zi. februarja 2 0 0 7 

nikoli ne ttmrc.. 
le daleč, zelo daleč je. 

Ostala je praznina, ZAHVALA 
vsrcihn^boUčim 
in tiha solza večne^ spornim... ob stovesu naše drage mamice, mame, prababice, tašče, tete in svakinje 
Vendar kognr imoi rad. 

MARE KARNIČAR 
roj. Zadnikar 

se najtopleje in iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijate-
ljem. znancem in sodelavcem, ki ste bili z nami v trenutkih 
neizmerne bolečine. Hvala dr. Barbari Vencelj za njen trud in pri-
jarnost. Hvala tiidi Irmi. Rranetu, ga. Nadi, kvartetu Jutro, pevka-
ma Ani in Ivi. Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku Janezu 
Hamu za lepo opravljen pogrebni obred. 

V S I N JENI 
Jezersko. Preddvor. Stražišče, Naklo, Tržič, Zagorje ob Savi, 
Amsoldingen, 16. februarja 2 0 0 7 

ZAHVALA 

V ponedeljek. 19. februarja 2007. smo se na kranjskem poko-
pališču poslovili od 

KARLA DROFENIKA 
Zahvaljujemo se vsem sosedom, prijateljem in znancem za 
pomoč, podarjeno cvetje in sveče. Vsem in vsakemu posebej Se 
enkrat hvala. 

V S I N J EGOV I 

Z A H V A L A 

Ob slovesu naše drage mame. babice in prababice 

MARIJE PERIŠIČ 
Štavarjeve mame 

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki 
ste jo imeli radi, nam izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče ter 
jo pospremili na zadnjo pot. Zahvaljujemo se gospodu župniku 
za lep obred, krajevni organizaciji Zveze borcev, g. Jožetu 
Škorcu za poslovilne besede, pevcem Zupan, praporščakom in 
pogrebni službi Jerič. 

POGREŠAL I JO BOMO: hčerki Marica in Ivanka ter sin 
Drago z družinami 
Golnik, Kranj, Beograd 

ZAHVALA 

V 86. letu starosti nas je zapustila draga sestra in teta 

ŠTEFKA NASTRAN 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem. vaSčanom in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cve-
tje in sveče. Posebej toplo se zahvaljujemo zdravstvenemu, ne-
govalnemu in drugemu osebju Doma upokojencev Spodnja 
Idrija za dolgoletno požrtvovalno in skrbno nego naše Štefke. 
Za lepo opravljeno pogrebno slovesnost se zahvaljujemo 
pogrebni službi NavČek, njihovim pevcem, sosedom nosačem 
in sovaščanki za poslovilne besede. Hvala vsem. ki ste jo v tako 
velikem številu spremili na njeni zadnji poti. 

V S I N J EN I 
Bukovščica. 13. februarja 2 0 0 7 

mailto:info@g-glas.si
mailto:prodaja@iskra-vzd.sl
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SPOROČILO O SMRTI 

Umrla je naša upokojena delavka 

SiLviA STOJANOVIČ 
Vestne delavke se bomo s spoštovanjem spominjali. 

Delavci BOLNIŠNICE GOLNIK-KUNIČNEGA ODDELKA ZA 
PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO 

ZAHVALA 

V 99. letu nas je zapustila naša draga mama, stara mama, prababica, 
praprababica, tašča in teta 

ROZALIJA KRIŽNAR 
p.d. Rohotnikova mama iz Breznice 
Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za 
vso pomo ,̂ izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter darove za mašne in dru-
ge cerkvene namene. Hvala vsem, ki ste se poslovili od nje in jo pospremili na nje-
ni zadnji poti Hvala dr. Zamanavi in drugemu zdravstvenemu osebju ZD Skcfla 
Loka. IPPinOf!HeBai7;jiHlneholp7ni Kliničnega centra Ljubljana rapomo^včasu 
njene bolemi Zahvaljujemo se tudi gospodom Jožetu Miklavčiču, Juretu Feriežu 
in Tlnetu Brgantu za obiske na domu, opra\^eno pogrebno mašo in pogrebni ob-
red Vsem, ki ste kakorkoli pomagali naši mami. še enkrat iskrena hvala. 

VSI NJENI 
Breznica pod Lubnikom, februar 2 0 0 7 

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi naše drage mame 

JUSTINE JELENC 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so pomagali pri tej zadnji 
preizkušnji in jo z islaeno ljubeznijo pospremili na posle^jo pot. 

Sinova Lojze in Ivo 
Železniki. 17. februarja 2 0 0 7 

ZAHVALA 

Svojo življenjsko pot je v 81. letu starosti po dolgotrajni bolezni 
sklenil naj dragi mož, oče. stari oče. brat, tast in stric 

RUDOLF ERZAR 
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili njegovemu 
spominu in ste v težkih trenutkih sočustvovali z nami. 

Žalujemo za njim: žena Tončka, hčerka Milena in sin Slavko z 
družinama, sestri in ostalo sorodstvo 
Pšenična Polica. Visoko. Poženik 

ZAHVALA 

Ob boleti izgubi mojega dragega očeta 

RUDIJA ŠTURMA 
se iskreno zahvaljujerr. vsem sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, maše in sveče, za sprem-
stvo na njegovi poslednji poti. Posebno zahvalo izrekam vsem, 
ki ste ga zdravili pri njegovi bolezni, dr. Borutu Kraglju z 
Onkološkega inštituta v Ljubljani, osebni zdravnici dr. Tera-
novi, patronažni sestri Cvetki, ekipi nujne medicinske pomoči 
iz Kranja za hitro posredovanje ter medicinskemu osebju KOPA 
Golnik. Iskrena zahvala g. župniku Branku Balažicu za oprav-
ljeno obredno mašo in tolažiine besede, Pogrebnemu zavodu 
Navček, pevcem in pogrebnikom. Lepa hvala kolektivu Cestne-
ga podjetja Kranj, mojim sodelavcem iz zavarovalnice Triglav. 
OE Kranj za vsa izrečena sožalja in cvetje. Hvala vsem, ki ste 
nam bili ob strani in ga boste obdržali v lepem spominu. 

Ani z družino 
TenetiSe. 20. februarja 2 0 0 7 

ZAHVALA 

V 94. letu starosti nas je zapustila ljuba mama. babica. 
prababica, teti 

C E C I L I J A KOFLER 
1913 • 2007 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem. znancem za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Posebno zah-
valo izrekamo Zvezi borcev za podarjeni venec in praporščako-
ma ter ga. Ladi Trojar za poslovilni govor. Zahvaljujemo ee Se 
pevcem in pogrebni službi Akris ter cvetličarni Klavcija. 

Edo. Janko, Bojan, Cilka in Rafko z družinami 
Žiri. Škofia Loka, Železniki, 18. februarja 2 0 0 7 

ZAHVALA 

Kako prazen je dom; dvorišče, 
naše oko zaman te išče. 
ni več tvoj^a glasu, smehJjc^a, 
le sledi ostale so povsod, 
od dela tvojih pridnih rok. 

Niti zbogom nisi rekel. 
niti roke nam podal, 
a v naših srcih za vedno boš ostal. 

V 77. letu nas je za vedno zapustil naS dragi mož, oče in stari oče 

F R A N C MARKELJ 
iz Železnikov. Češnjica 39 

iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter darove 
za mašne namene. Hvala gospodu župniku Damjanu Proštu za 
lepo opravljen pogrebni obred, pevcem, vsem gasilcem, še pose-
bej gasilcem PIGD Alples za častno spremstvo in poslovilni 
govor. Vsem, ki ste ga imeli radi, ga pospremili na njegovi zad-
nji poti in kakorkoli počastili njegov spomin, fie enkrat hvala. 

Žalujoči: žena Minka in hčerke z družinami 

ZAHVAIA 

Ti sonce več ne sije. 
k mrzla žemljica te krije, 
za vedno se ti je ustavil čas, 
ko prezgodaj si odŠla od nas, 
ostal nam nate je le spomin. 
v noJi/i srcih bridkih bolečin. 
Miren in spokojen počitek ti želimo. 

V nedeljo, 4. februarja 2007, smo se na pokopališču na Dobravčevi pri Žireh 
poslovili c^ naše drage žene. sestre in tete 

A N I C E REVEN 
Hvala vsem. ki ste ji ob ujeni bolezni šali ob sUaiii ter ji nudili pomoč in uteho. Iskreno 
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sokrajanom, prijateljem in znancem za 

pomoč, izrečena pisna in ustna sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter spremstvo v slovo na 
njeni zadnji poti. Hvala tudi organizaciji ZB za podarjeni žalni venec svoji članid ter 

poslovilni govor. Hvala tudi pihalni godbi Alpine in pevcem, ki so jo spremljali na njeni 
zadnji poti. Za v ^ o bo osala v našem spomini in v naših srcih. 

Vsi njeni: soprog, brat in sestre ter ostalo sorodstvo 

ZAHVALA 

Pride čas prelep, 
ki daje mnogo, 
pa se ne zaveš trikrat. 
Pride čas, ki iztrga, vzame. 

kar imaš brezmejno rad! oj, ^^^^^ ^^^^^ drsigeg^ moža. atija in starega ata 

V A L E N T I N A V E B R A -
ZDRAVKA 

se zahvaljujemo vsem. ki so ga pospremili na njegovi zadnji 
poti, vsem, ki so darovali cvetje, sveče, za maše in za cerkveni 
dom. Se posebej se zahvaljujemo KUD Oton Župančič Sora in 
njihovemu moškemu pevskemu zboru, lovskemu pevskemu 
zboru Medvode, cerkvenemu zboru Svetega Štefana v Sori in 
solistki, pevcem iz kapucinskega kora v Skofji Loki, KS Senica 
in KUD F.S. Finžgar Senica ter gasilskemu društvu Sora. Iskre-
na hvala tudi vsem govornikom, ki so s svojo izbrano besedo 
počastili pokojnika, sorškemu župniku gospodu Čuku ter vsem 
duhovnikom, ki so zanj brali sveto maSo. Hvala tudi pogrebne-
mu zavodu Hipnos ter kabelski televiziji Medvode. 

VSI NJEGOVI 
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A N K E T A 

Skakalci lahko 

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

Minulo nedeljo se je konča-
lo svetovno pri/enstvo v alp-
skem smučanju, ta teden se 
je začelo svetovno prven-
stvo nordijcev. Tokrat pov-
prašali, kaj o njihovih rezul-
tatih menimo Clorenjci. 
FOLO Coozč 

Peter Ribnikar iz Velesovega: 
"Smučarji so letos res bolj 
slabi, tako da tudi na svetov-
nem prvenstvu nisem pri-
čakoval kolajne. Boljši so 
skakalci, ki včasih presene-
tijo. Morda bo to uspelo 
Roku Benkoviču." 

Tadej Trelc z Mlake: 
"Rezultati smučarjev na sve-
tovnem prvenstvu so pač 
pokazali realno stanje v naši 
smučarji. Pri skakalcih pa 
upam, da bodo na tekmi 
imeli dobre pogoje Želim 
jim veliko sreče." 

Filip Potočnik iz Kranja: 
"Razočaran sem nad smu-
čarji, težko pa verjamem, da 
bi letos uspelo kolajno dobi-
ti skakalcem. Vendar pri sko-
kih nikoli ne veš, veliko je 
odvisno od razmer na tekmi 
in morda bo komu uspelo." 

Sabina Kožar z Jesenic: 
"Od smučarjev na prvenstvu 
nisem pričakovala dobrih re-
zultatov, saj so celo sezono 
slabi, pa tudi pri skokih ni 
dosti bolje. Zato pa sem 
letos navdušena nad deskar-
ji in hokejisti Acronija." 

Irena Škerjanec iz Tržiča: 
"Trenutno s smučarji res ne 
moremo biti zadovoljni, 
upam pa, da bodo mladi, ki 
prihajajo za njimi, boljši. 
Skakalci pa sicer včasih pre-
senetijo, za kaj več pa bo 
treba bolj resno trenirati." 

Plaz ogroža bohinjsko cesto 
Na delu, kjer je bil predlani narejen podporni zid, zemlja spet drsi. 

PETRA LOTKIČ 

Bled, Bohinjska Bela - V za-
četku februarja je Cestno 
podjetje Kranj, ki je tudi si-
cer vzdrževalec regionalne 
ceste Bled-Bohinjska Bistri-
ca, moralo spet postaviti del-
no zaporo na vozišču, saj se 
je zemlja za podpornim zi-
dom, katerega sanacija je 
bila zaključena oktobra 
2005, spet začela premikati 
in tudi že polzeti čezenj. Ker 
je do sanacije pred letom in 
pol moralo miniti skoraj tri 
leta od posutja plazu, nas je 
zanimalo, ali je Direkcija RS 
za ceste že seznanjena s po-
novnim posipanjem. 

"O ponovnem posut ju 
zemlje čez zid smo bili ob-
veščeni 12. februarja letos in 
še isti dan smo si ogledali te-
ren." so povedali na DRSC 
in podali ugotovitev, da 
sama pilotska stena in zid 
nista poškodovana in ju zato 
ni treba popravljati. Na vpra-
šanje, ali bo tudi tokrat mo-

Plaz se še vedno premika in ga je pri robu zidu vsak dan več. 

ralo preteči več lel. da bo bie-
žina popravljena, pa so po-
jasnili: "Vse tovrstne sanaci-
je zahtevajo pripravo vsaj 
minimalne tehnične doku-
mentacije, ki ji sledi izvedba 
del. Gre za standardne po-
stopke, kakršni se izvajajo v 
primeru naravnih nesreč, ki 
povzročijo poškodbe na ce-
stišču." Priprava je bila ta-

kial zaključena v enem lelu, 
potem pa je bila dokumenta-
cija tudi komisijsko pregle-
dana. Razložili so tudi, da so 
geološko-geotehnična dela 
specifična in težavna in jih 
ni mogoče vedno predvideti, 
še posebno ne pri obsežnih 
plazovih in podorih. "Razis-
kave se izvedejo v realnem 
obsegu, po presoji več stro-

kovnjakov in projektantov, 
tovrstne preiskave so tudi fi-
nančno zahtevne. Projektan-
ti, s katerimi sodelujemo, so 
priznani strokovnjaki z veli-
ko izkušnjami na tem po-
dročju. tako da-ytw, prime-
ru ne moremo govoriti o sla-
bem in nestrokovnem delu," 
pravijo. Projektno dokumen-
tacijo in geološke raziskave 
je takrat izdelalo podjetje 
IRGO Consulting iz Ljublja-
ne, ki je bilo s strani DRSC 
tudi že obveščeno o ponov-
nem dogajanju na tej brežini 
in si bo podor ogledalo ter 
podalo poročilo in predlaga-
lo ustrezno rešitev. 

Mletem pa vieiue ne pii-
zanaša plazu, Id še vedno ni 
stabiliziran, kot je povedal 
Stane Čeme z Občine Bled. 
"Na Občini Bled omenjeno 
nevarnost poznamo. Dnevni 
nadzor na cesti izvajajo pre-
gledniki ceste in prometna 
policija, ki se medsebojno 
obveščajo o tem," je povedal 
Čeme. 

BLED 

Bled kandidira za svetovno veslaško prvenstvo 

Veslaška zveza Slovenije je skupaj z Veslaškim klubom Bled 
in Občino Bled na Mednarodno veslaško zvezo FISA urad-
no vložila kandidaturo za organizacijo svetovnega prvenstva 
v veslanju v letu 2011, o njej pa bo odločitev padla na začet-
ku septembra. "Prepričani smo, da je po uspešnih organiza-
cijah v letih 1966,1979 in 1989 spet prišel čas, da na Bledu, 
slovenskem turističnem biseru in središču veslaškega špor-
ta, pripravimo prvenstvo," pravijo organizatorji. V. S. 

SAPPORO 

Srebro za Petro Majdič 

V Sapporu se je začelo svetovno prvenstvo v nordijskih dis 
ciplinah, najprej pa so nastopile smučarske tekačice. OdM 
čno se je odrezala Petra Majdič iz Dola, ki je osvojila drugo 
mesto in prvo medaljo zase in za Slovenje na velikih tekmo 
vanjih. Zmagala je Norvežanka Astrid Jačobsen. Že v kvalifi 
kacijah sta se od tekmovanja poslovili Besničanka Vesna 
Fabjan in Blejka Katja Višnar, prav tako pa je v moški konku 
renči že v kvalifikacijah izpadel Škofjeločan Nejc Brodar. V. S 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo pretežno oblačno, a večinoma suho. Jutri, v 
soboto, bo oblačno, tu in tam bo rahlo rosilo. V nedeljo čez 
dan bo na zahodu pričelo deževati, nad okoli 1200 metri pa 
snežiti. 

Agencija RS za okoli« . Urid za Mcteorlogijo 
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Alenka pestuje hčerko 
V I L M A STANOVNIK 

Ena naših nekdaj najbolj-
ših plavalk, dolgoletna repre-
zentantka in članica radovlji 
škega plavalnega kluba Alen-
ka Kejžar, Id je lani uradno 
zaključila svojo tekmovalno 
kariero, poleti pa se je v Grči-
ji tudi poročila s Fotisom 
Samelisem, je minuli torek 
nekaj po 14. uri v kranjski 
porodnišnici povila 52 centi-
metrov veliko in 3159 gra-
mov težko hčerko, ki sta 

: j S£3 in )Pžem poimenovi^i^ 
Magdallni Justina. Alenka, 

ki je sredi tega meseca praz-
novala 28. rojstni dan, je bila 
ob rojstvu pivorojenke pre-
srečna. "Z možem sva delala 
v Bangkoku, jaz sem sc do-
mov na Mlako pri Kranju vr-
nila pred tremi meseci in 
upala sem, da bo Fotios pri-
šel za menoj še pred poro-
dom, katerega sem imela si-
cer predvidenega dva dni 
kasneje. K sreči je prišel pra-
vočasno, tako da je lahko ob 
meni," je povedala Alenka, 
ki se kot mamica dobro po-
čuti, predvsem pa je vesela, 
da sta obe s h č ^ o zdravi. 
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Prosim, ustavite 
svet, rada bi 
izstopila ... 
Predstavitev občinske svetnice na 
listi LDS Branke Doberšek - tokrat 
nekoliko drugače... 

Stran 3 

Glasbenica 
bom, je prvič 
presenetila 
Urška Pompe je nagrado 
Prešernovega sklada prejela za 
ustvarjalne dosežke v zadnjih 
dveh letih. ^ 
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Nominiranci za 
občinska priznanja 
Nominlranec za naziv 'častni občan občine jesenice' je Boris janež Bregant, bivši župan občine 
Jesenice. Za plaketo občine Jesenice pa so nominirani Miha Mazzini, Tone Konobelj in mag. Željko 
Jakelič, dr. stom. 

N A T A Š A H A R E J 

Jeseniški občinski svet bo 
na 4. redni seji odločal o le-
tošnjih prejemnikih občin-
skih priznanj. 
Komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja 
Občinskemu svetu predla-
ga, da naziv "častni občan 
občine Jesenice' podeli Bori-
su Janezu Bregantu, bivše-
mu županu občine Jesenice 
in sedanjemu podžupanu. 
Predlagatelji so v obrazložit-
vi zapisali, da je Boris Janez 
Bregant osebnost, s katero 
se lahko meri le malo ljudi. 
Odlikujejo ga samoiniciativ-
nost, ustvarjalnost, tenko-
čutnost, predvsem pa požrt-
vovalnost in razumevanje. 
Kot župan ni opravljal le 
svojih nalog in obveznosti, 
pač pa je bil prisoten in deja-
ven na vseh področjih življe-
nja v občini. Kot župan se je 
zavzemal za uravnotežen 
razvoj na različnih podro-
čjih življenja in dela v obči-
ni, svoje delo na tem podro-
čju pa po dveh županskih 
mandatih nadaljuje kot pod-
župan, pristojen za izvaja-
nje projektov. 

Njegovih delovnih in drugih 
uspehov je preveč, da bi jih 
lahko tu našteh, treba pa je 
omeniti, da je bil 12 let gene-
ralni direktor Železarne Je-
senice, pet let direktor 
slovensko-italijanskega pod-
jetja v Itahji, med letoma 
1998 in 2006 župan občine 
Jesenice, od leta 2003 pa 
tudi član Državnega sveta 
Republike Slovenije, kjer za-

gih. Za svoja dela je prejel 
tudi več mednarodnih na-
grad. Mnoge zgodbe črpa iz 
jeseniškega življenja in širši 
javnosti je zagotovo najbolj 
zr.an njegov scenarij za slo-
venski film Operacija Carti-
er, ki se dogaja na Jeseni-
cah. Objavil je enajst knjig v 
štirih jezikih, napisal osem 
računalniških priročnikov, 
napisal scenarije za dva na-

Do roka za zbiranje pobud, ki se je iztekel 
22. januarja, je komisija piejela osem pobud -
dve za podelitev naziva 'častni občan' in šest za 
'plaketo občine Jesenice'. 

stopa lokalne interese 10. 
volUne enote, ki obsega ob-
čine Zgornje Gorenjske. 
Za plaketo občine Jesenice 
pa so nominirari Miha Ma-
zzini, Tone Konobelj in mag. 
Željko Jakelič, dr. stom. 
Miha Mazzini sodi v mlajši 
rod jeseniških intelektual-
cev, ki se je že zelo zgodaj 
začel uveljavljati tudi zunaj 
svojega okolja in je eden 
redldh Jeseničanov, ki s svo-
jim delom zbuja pozornost 
tudi v tujih kulturnih kro-

grajena celovečerna filma in 
režiral dva kratka filma. Je 
redni član Evropske filmske 
akademije. 
Tone Konobelj je od leta 
1977 zaposlen kot strokovni 
sodelavec in organizator ga-
lerijske dejavnost v Gornjc-
savskem muzeju Jesenice, 
nekdaj Tehniškem muzeju. 
S svojim znanjem in osebno 
zavzetostjo si prizadeva za 
ohranitev čim širšega pisne-
ga, materialnega in ustnega 
gradiva o zgodovini Jesenic 

in okolice. Leta 1990 je dal 
pobudo za ustanovitev Mu-
zejskega društva Jesenice, 
urejal je Muzejski časopis, 
od leta 1985 pa je tudi glavni 
in odgovorni urednik zbor-
nika Jeklo in ljudje ter Jese-
niškega zbornika. Uredil je 
tudi decembra lani izdano 
mono^afijo Jesenic. 
Mag. Žeijko J^elič, dr. stom., 
je večini Jeseničank in Jese-
ničanov znan predvsem kot 
zobozdravnik. Od leta 1981 
namreč skrbi za zdrave zobe, 
najprej kot mladinski zoboz-
dravnik, od leta 1989 pa kot 
zobozdravnik za odrasle. 
Leta 1990 je magistriral iz 
dentalne medicine. Leta 
2005 je za znanstveno delo 
in razvijanje zobozdravstve-
ne ravni in kulture na Go-
renjskem prejel priznanje dr. 
Gregorija Voglerja, ki jo po-
deljuje Gorenjsko zdravni-
ško društvo. Je avtor vrste 
strokovnih člankov in pri-
spevkov v medijih, v katerih 
opozarja tudi na opozorilne 
znake pri prepoznavanju od-
visnosti pri rnladih. Več kot 
dvajset let je tudi u6telj alp-
skega smučanja, deskar.ja na 
snegu in tenisa. 

KRAJEVNE SKUPNOSTI 

Uredili bodo vaško 
jedro in prireditveni 
prostor 

Predsednik društva Franci 
Smolej je kljub pomanjkanju 
za prostovolj.no delo zagna-
nih ljudi optimist. 
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AKTUALNO 

Mini gorenjske toplice 

v Splošni bolnišnici Jesenice 
so odprli prenovljene pros-
tore hidroterapije z najsodo-
bnejšimi kadmi za vodno te-
rapijo. 

Stran 5 

ŠPORT 

iz našega arhiva 

Ali ste vedeli, da je v okviru 
tednika Železar Hokejsko 
društvo Jesenice začelo izda-
jati svoje glasilo JE-SE-NI-
CE.' Že uvodnik ob izdaji 
pr/e številke sporoča dovolj -
hokej na Jesenicah še živi! 
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ZANIMIVOSTI 

Na poletnem delu 
v Ameriki 

Triindvajsetletni Vladimir 
Radič z Jesenic je skoraj tri 
mesece preživel v Ameriki, 
od tega večino časa kot men-
tor v poletnem kampu. 

Stran 10 

Brez milosti nad 
večkratne kršitelje 
Prvi policist, odgovoren za varnost cestnega 
prometa na Jesenicah, je postal Simon Sušanj. 

U R Š A F I T E R N E L 

Na Policijski postaji Jeseni-
ce je pred kratkim prišlo do 
zamenjave na mestu po-
močnika komandirja, odgo-
vornega za varnost cestnega 
prometa. To delo odslej 
opravlja Simon Sušanj, ki je 
bil doslej pristojen za podro-
čje kriminalitete. Kot je po-
vedal, je novo zadolžitev 
sprejel z velikim veseljem, 
saj na področju varnosti 
cestaega prometa vidi veliko 
izzivov. Kot je povedal, cilji 
na področju varnosti cestne-
ga prometa ostajajo enaki 
kot doslej - poskrbeti, da bi 
na cestah umrlo ali bilo ra-
njenih čim manj ljudi. Med 
prednostnimi nalogami bodo 
tudi v prihodnje nadzor hi-
trosti, nadzor nad alkoho!i-
ziranimi vozniki in nadzor 

Simon Sušanj 

šoli Toneta Čufarja na Jese-
nicah, kjer so v okviru vse-
slovenske akcije Slovenija, 
pripni se! jeseniški policisti 
pripravili učne delavnice za 
učence četrtih razredov o 
nujnosti uporabe varnost-
nih pasov. Prejšnji teden pa 
so pripravili tudi samostoj-

Potem ko so ceste na območju Jesenic lani vzele 
eno življenje, so jeseniški policisti žal tudi letos 
že morali zabeležiti eno smrtno žrtev - za 
posledicami prometne nesreče je umrla peška, 
ki jo je zbil voznik na prehodu za pešce. 

nad uporabo varnostnega 
pasu. Obenem bodo siste-
matično nadzirali večkratne 
kršitelje cestnoprometnih 
predpisov, večjo skrb pa 
bodo namenili tudi šibkej-
šim udeležencem v prome-
tu, torej zlasti pešcem, kole-
sarjem in motoristom. "Več-
ji poudarek nameravamo 
dati delu z občani, zlasti s ti-
stimi ciljnimi skupinami, 
kjer zaznavamo več proble-
mov. To so denimo mladi 
vozniki, ki jih bomo skušali 
s številkami in nasveti pre-
pričevati o tem, kako nujno 
je spoštovanje cestnopro-
metnih predpisov," je po-
udaril sobesednik. 
Zanimiva akcija, namenje-
na najmlajšim, je potekala 
prejšnji teden na Osnovni 

no preventivno akcijo Stopi-
mo iz teme, v okviru katere 
so se jeseniški policisti po-
vezali z muslimansko in ka-
toliško skupnostjo ter razde-
lili več odsevnih trakov in 
kresničk zlasti za tiste člane 
skupnosti, ki obiskujejo ve-
černe maše. 
Na vprašanje, koliko bodo 
policisti v prihodnje prisotni 
na cestah, pa je dejal, da 
bodo nadzori prometa krajši 
in bolj intenzivni. K sreči 
pravih črnih prometnih točk 
na Jesenicah ni, so pa dolo-
čeni nevarnejši odseki, na 
katerih so policisti doslej be-
ležili več prometnih nesreč s 
hujšimi posledicami. Prav 
na teh odsekih bodo polici-
sti poostrili nadzor in še 
okrepili svojo prisotnost. 



OBČINSKE NOVICE 

Občinska proslava ob kulturnem prazniku 

V Gledališču Toneta Čufarja je 8. februarja potekala občin-
ska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku. Delovni 
naslov res prijetne plesno glasbene predstave je bil Viže Inu 
ugriže, mešanica uglasbenih pesmi Franceta Prešerna in 
ponarodelih, predvsem pa za poslušalstvo res prijetnih za 
uho in oko. Izvajalci so bili iz Prešernovega gledališča Kranj 
in KUD Janko Krmelj Reteče pri Škofji Loki, skupina Ponor, 
za režijo pa je poskrbela Nena Močnik. Nastopali so Katja 
Verderber, Urška Šlibar, Miha Bizjak, Klemen Torkar ter 
glasbena skupina Ante Unpedante. Skratka, čestitke in po-
hvale izvedbi, kar se je poznalo tudi na zaključnem aplavzu 
popolnoma polne dvorane obiskovalcev. J. P. 

Vprašanja in pobude 

Obvestilo o razpisu 
Občina Jesenice obvešča, da je i6. februarja 2007 izšel 
Javni razpis za projekte in programe s področja družbe-
nih dejavnosti za leto 2007. 

Javni razpis obsega naslednja področja: 

A) področje socialnega varstva - sofinanciranje preven-
tivnih projektov in projektov ter programov humani-
tarnih organizacij; 

B) področje izobraževanja - sofinanciranje raziskoval-
nih nalog, posebnih akcij šol In projektov na podro-
čju izobraževanja; 

C) področje kulture - sofinanciranje programov ljubi-
teljskih kulturnih društev in kulturnih projektov ter 
projektov obnove nepremičninskih kulturnih spo-
menikov. 

Javni razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slo-
venije, št. 14/2007, na spletnih straneh Občine ter splet-
ni strani socialna varnost v občini Jesenice. 

Rok za prijavo je 16. marec 2007. 

OBVESTILO 
Iz vrtnarije za bolnico vas obveščamo, da lahko prinese-
te balkonska korita, v katera bomo za vas posadili rastli-
ne, vi pa boste cvetoče odnesli meseca maja na svoje 
balkone in okna. V aprilu in maju vas vabimo k nakupu 
sadik solate in zelenjave ter balkonskega cvetja in sadik 
enoletnic za zasaditev gred in grobov. Imamo veliko iz-
biro najrazličnejših sort in vam ob nakupu pomagamo s 
strokovnimi nasveti in predlogi. Izvajamo tudi ostala 
ureditvena in zasaditvena dela po naročilu - strojno koš-
njo, obrezovanje trajnic In striženje živih mej. 

Vrtnarija je odprta: 

v marcu vsak dan od 7. do 15. ure, 
v soboto od 7. do 12. ure, 

v aprilu vsak dan od 7. do 15. ure, 
v sredo od 7. do 17. ure, v soboto od 7. do 12. ure, 

v maju vsak dan od 7. do 17. ure, 
v soboto od 7. do 12. ure, 

v juniju vsak dan od 7. do 14. ure, 
v sredo od 7. do i6. ure (do 15. junija). 

INFORMACIjE na tdefbn: 

581 04 73 in mobitel 031/837 522. 

Za nakup se priporočamo. 

JEKO-IN, d. o. o., Jesenice 

B O Ž E N A R O N N E R 

(iz gradiva za sejo občinske-
ga sveta) 

Pobuda št. 31 svetnika Bori-
sa Doižana 
Ograja okoli spomenika na 
Belem polju na Hrušici je 
sicer nova, vendar pa je zelo 
slabo narejena, zato naj se 
izvajalca pozove, da naj jo 
popravi. 

Odgovor oddelka za družbe-
ne dejavnosti in splošne za-
deve: 
Pred obnovo ograje v letu 
2006 je bila okrog spomeni-
ka nameščena stara žična 
ograja na kovinskih nosil-
cih, ki je bila zarjavela, na 
mestih poškodovana, zvita 
in upognjena, zato jo je bilo 
treba odstraniti in izdelati 
novo. Za postavitev nove 
ograje je odgovorna konser-
vatorka Zavoda za kulturno 
dediščino Enota iz Kranja 
izdala kulturnovarstvene 
smernice, po katerih naj bi 
ograja postala del spomeniš-
kega kompleksa in zato tudi 
arhitekturno povezana s 
spomenikom. Posledično je 
bila izdelana tudi ustrezna 
projektna naloga in novela-
cija projektne naloge, izve-
deno javno naročilo malih 
vrednosti ter izbran najbolj-
ši ponudnik. Nadzornik na-
ročnika (občine) je po oprav-
ljenem delu potrdil tako 
gradbene dnevnike kot tudi 
samo zaključno situacijo in 
s tem potrdil, da so bila dela 
opravljena v redu oz. v skla-
du s sklenjeno pogodbo in 
aneksom k pogodbi. 
Ne glede na navedeno, bo 
Oddelek za družbene dejav-
nosti in splošne zadeve za-
prosil odgovorno konserva-
torko Zavoda za kulturno 
dediščino Enota iz Kranja, 
da bo podala svoje strokov-
no mnenje, katerega bo od-
delek posredoval tudi svetni-
ku Borisu Dolžanu. Obe-
nem pa oddelek predlaga, 
da bi z njim in odgovorno 
konservatorko opravili skup-
ni ogled na sami lokaciji. 

kjer bi se dogovorili glede 
morebitnih aktivnosti. 

Odgovor JEKO-IN, d. o. o., 
Jesenice - izvajalec: 
Ograjo okrog spomenika na 
Belem polju je izvajalo pod-
jetje JEKO-IN, d. o. o., Jese-
nice na podlagi izbora na-
ročnika. Ograja je bila izve-
dena po projektu (naročnik 
Občina Jesenice) in v skladu 
z zahtevami ter pod nadzo-
rom naročnika Občine Jese-
nice. Izveden je tudi pre-
vzemni zapisnik. Ob ogledu 
na terenu dne 6. februarja 
2007 ne ugotavljamo nobe-
nili nepravilnosti, glede na 
projekt, zato želimo bolj 
konkretne pripombe glede 
slabe izvedbe ograje. 

Vprašanje št. 34. svetnice 
Barbare Habe Sintič 
To vprašanje vključuje več 
podvprašanj, in sicer: 
Kdo je upravičen do nepro-
fitnega stanovanja.' Kdo ima 
prednost (kaj komisija gle-
da, upošteva ...).' Kje bo de-
cembra objavljen razpis? 
Kakšna je čakalna doba.' 
Kdaj je bil razpis v letu 
2006 in ali je še čas za za-
mudnike za prijavo? 

Odgovor Oddelka za okolje 
in prostor: 
Neprofitna stanovanja v lasti 
Občine Jesenice se oddajajo 
v najem na podlagi Razpisa 
za oddajo neprofitnih stano-
vanj v najem, ki ga v sred-
stvih javnega obveščanja (Je-
seniške novice, spletna 
stran Občine Jesenice), obja-
vimo praviloma vsaki dve 
leti. Ker je bil zadnji tovrstni 
razpis v letu 2005, namera-
vamo objaviti ponovni raz-
pis v letošnjem letu, in sicer 
v mesecu novembru ali de-
cembru, Občani se lahko 
prijavijo na razpis le v času 
razpisa, ki traja praviloma 
en mesec, in sicer z oddajo 
vloge, ki je v času razpisa na 
voljo v sprejemni pisarni 
Občine Jesenice in na splet-
ni strani Občine Jesenice. 
Kdor zamudi rok za oddajo 
vloge v razpisanem roku. 

mora s ponovno prijavo po-
čakati na naslednji razpis. 
Upravičenci do dodelitve ne-
profimih stanovanj v najem 
so osebe, ki izpolnjujejo 
splošne pogoje za upraviče-
nost do dodelitve neprofit-
nega stanovanja v najem. Ti 
splošni pogoji v skladu s 
podzakonskimi akti, ki ure-
jajo to področje, so: držav-
ljanstvo Republike Slovenije 
ali državljanstvo države čla-
nice Evropske unije, če drža-
va članica izpolnjuje pogoje 
vzajemnosti; stalno prebiva-
lišče v občini Jesenice; sta-
len vir prejemkov; 18 let in 
polna poslovna sposobnost. 
Poleg tega upravičenec do 
dodelitve neprofitnega sta-
novanja v najem in vse ose-
be, ki naj bi z njim uporab-
ljale stanovanje, ne smejo 
biti: najemniki neprofitnega 
stanovanja, oddanega za ne-
določen čas in za neprofitno 
najemnino; lastniki drugega 
premoženja, ki presega 40 
odstotkov vrednostni pri-
mernega stanovanja. Posto-
pek oddaje stanovanj v lasti 
Občine Jesenice v najem 
vodi posebna strokovna ko-
misija. Pri dodelitvi nepro-
fitnega stanovanja imajo 
prednost tisti prosilci, ki 
imajo slabše stanovanjske 
razmere, večje število dru-
žinskih članov ter živijo v 
slabših socialno zdravstve-
nih razmerah. Stanovanjske 
razmere prosilcev si komisi-
ja vedno ogleda tudi na tere-
nu. ' 

Na podlagi ocenitve razmer 
Oddelek za okolje in pros-
tor, ki vodi postopek, izda 
odločbe in oblikuje Pred-
nostno listo upravičencev, ki 
se javno objavi. Neprofitna 
stanovanja se dodeljujejo 
upravičencem po vrsti, gle-
de na uvrščenost na listo, ča-
kalna doba pa je odvisna od 
razpoložljivega števila sta-
novanj. 

Pobuda št. 34 svetnice Ljud-
mile llenič 
Prosi, da se znova preveri, 
koliko Ceste maršala Tita je 
bilo obnovljene s sredstvi. 

obljubljenimi ob gradnji av-
toceste. Titova cesta od Inte-
grala do Bolnice Jesenice je 
nujno potrebna popravila. 
Meni, da mora to storiti 
DARS. Če je denar drugače 
porabljen, mora popravilo 
opraviti občina. 

Odgovor Komunalne direk-
cije: 
Za ureditev regionalne ceste 
R3-637/0368 Hrušica - Ja-
vornik, od km 2 -1-150 do km 
2 -I- 900 (to je območje od 
križišča C. na Golico do Bol-
nice Jesenice) je Komunalna 
direkcija Občine Jesenice že 
večkrat pisno zahtevala po-
datke od Direkcije Republi-
ke Slovenije za ceste. Zadnji 
podatki, ki jih je Občina Je-
senice prejela od Direkcije 
so naslednji. Direkcija Re-
publike Slovenije za ceste 
ima za omenjeno ureditev 
regionalne ceste odprt inve-
sticijski projekt št. 00-0154 
URED Jesenice (bolnica -
Golica). V letu 2003 je bil iz-
delan idejni projekt, ki ga je 
izdelalo podjetje Planing, d. 
o. o.. Križe. Prav tako je bil 
potrjen dokument identifi-
kacije investicijskega pro-
jekta. Republiški proračun 
za leto 2006 in 2007 ne 
predvideva finančnih sred-
stev. Po njihovih razvojnih 
programih je za leto 2008 
predvideno naročilo projek-
tne dokumentacije (Projekt 
za gradnjo in izvedbo), inve-
sticijskega programa ter pri-
dobitve dokazil o razpolaga-
nju z zemljišči. Takrat se 
predvideva s strani Direkcije 
tudi sporazum o sofinanci-
ranju. Gradnja je predvide-
na za leto 2009. Cesta od 
Čufarja do Gimnazije je bila 
obnovljena v preteklih letih, 
prav tako vsa infrastruktura, 
ki je v cesti, tako da to ob-
močje sodi y redno vzdrže-
vanje regionalnih cest. 
Obnovo tega območja je v 
preteklih letih sofinancirala 
Ob6na Jesenice, ker žal ob 
gradnji avtoceste ni bila 
sklenjena nikakršna pogod-
ba, ki bi obvezovala državo, 
da mora obnoviti to cesto. 

Kadrovske zadeve 
Volitve in imenovanja na sejah Občinskega sveta 
Občine Jesenice v novem mandatu 

B O Ž E N A R O N N E R 

Komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja 
pri Občinskem svetu Obči-
ne Jesenice (članice in člani 
so bili izvoljeni na 1. redni 
seji Občinskega sveta v no-
vem mandatu 13. novembra 
2006) se je sestala že na 
petih rednih sejah in Občin-
skem svetu predlagala že 51 
različnih sklepov, vezanih 
na kadrovanje. 
Na decembrski seji sveta je 
bil razrešen dotakratni pred-
sednik Nadzornega sveta 

JEKO-IN. d. o. o., Jesenice dr. 
Božidar Brudar. Njegovo me-
sto je zasedla novo izvoljena 
članica Nataša Kragolnik (roj. 
1974). Na isti seji je Občinski 
svet potrdil še naslednje man-
date, in sicer: za člana sveta 
javnega zavoda Splošna bol-
nišnica Jesenice je imenoval 
Božidarja Pogačarja in za čla-
na sveta Gorenjske lekarne 
Matjaža Peskarja. 
V mesecu decembru 2006 
se je začel tudi postopek za 
imenovanje članov Nadzor-
nega odbora občine Jeseni-
ce, ki jih imenuje Občinski 

svet izmed občanov najkas-
neje v 45 dneh po svoji prvi 
seji. Izmed enajstih predla-
ganih kandidatk in kandida-
tov je bil na januarski seji z 
javnim glasovanjem izvoljen 
sedemčlanski Nadzorni od-
bor, ki se je že konstituiral v 
začetku meseca februarja. V 
Nadzorni odbor, ki je kot 
najvišji organ nadzora nad 
javnimi sredstvi občine, so 
bili izvoljeni: mag. Darja Ra-
dič - predsednica (roj. 1965), 
njena namestnica je Simona 
Štavs (roj. 1960, univ. dipl. 
prav., davčna svetovalka) in 
člani: Rajko Skubic (roj. 
1952, univ. dipl. inž. elektro-
tehnike), Emest Pušnik (roj. 
1940, univ. dipl. ekon., upo-
kojenec), Janez Poljšak (roj. 
1945, univ. dipl. prav., od-
vetaik), Vojko Otovič (roj. 

1961, dipl. ekon.) in Milan 
Baloh (roj. 1934, višji polito-
log, andragog, upokojenec). 
Komisija je pristojna, da Ob-
činskemu svetu predlaga 
kandidate, predstavnike usta-
noviteljice javnih zavodov. 
Tako je na včerajšnji 4. red-
ni seji Občinski svet na 
predlog Komisije imenoval 
v Svet javnega zavoda Cen-
ter za socialno delo Ivanko 
Zupančič (roj. 1949), v Svet 
Gornjesavskega muzeja Je-
senice Steva Ščavničarja 
(roj. 1953), v Svet javnega 
vzgojno izobraževalnega za-
voda Osnovna šola Poldeta 
Stražišarja Senado Mulah-
metovič (roj. 1972) in v za-
časni Upravni odbor Visoke 
šole za zdravstveno nego Je-
senice mag. Rino Klinar 
(roj. 1952). 
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Posvetovalni kolegij 
pred paleto novih nalog 
v novem mandatnem obdobju je koordinatorka posvetovalnega kolegija predsednikov KS postala 
Ana Marija Korošec, predsednica krajevne skupnosti Mirka Roglja Petka. 

J A N K O R A B I Č 

V diužbejicm in političnem 
življenju obane Jesenice že 
več let pomembno vlogo igra 
posvetovalni kolegij predsed-
nikov krajevnih skupnosti. 
Njegove naloge so obsežne, 
saj zadevajo delo in življenje 
vseh krajank in krajanov v 
devetih krajevnih skupno-
stih, torej v celotni obline Je-
senice. V novem mandat-
nem obdobju je župan To-
maž Tom Mencinger mesto 
koordinatorke kolegija za-
upal Ani Mariji Korošec, 
predsednici krajevne skup-
nosti Mirka Roglja Petka. Ko-
legij sestavlja še šest predsed-
nic in dva predsednika dru-
gih krajevnih skupnosti. 
Prva februarska seja je pred 
vse postavila paleto novih 
nalog, ki so se jih lotili z vso 
resnostjo. Navzoči so bili še 
predstavniki občinskih služb 
na čelu z županom in držav-
na notranja revizorka Simo-
na Krese. 
Prvi del seje so namenili ob-
ravnavi nalog, ki so jih kra-

jevne skupnosti dolžne izva-
jati pri tekočem finančnem 
poslovanju, javnih naročilih 
manjših vrednosti in drugih 
z zakoni določenimi opravi-
li. Dosedanje sodelovanje z 
občinsko upravo so ocenili 
kot dobro, so se pa zavzeli za 

skupaj s Komunalno direk-
cijo določijo prednostne 
programe večjili investicij in 
programe za redno komu-
nalno vzdrževanje. 
Terminski plan na področju 
modernizacije cest in inter-
vencij v letošnjem letu zaje-

Na seji so posvetili veliko pozornosti tudi oceni 
varnostne situacije v občini Jesenice. 
Po poročanju župana Tomaž Toma Mencingerja 
je dobra, se pa pojavljajo dogodki, pred katerimi 
si ne gre zatiskati oči. Znana so mesta, kjer se 
večkrat dogaja kaj neprimernega. 

boljše medsebojno obvešča-
nje in posredovanje navodil 
ob različnih novostih. 
Vedno aktualne in nikoli do-
končno uresničene so nalo-
ge na področju komunalne-
ga gospodarstva. Krajevne 
skupnosti vsako leto že v 
septembru oziroma oktobru 
naredijo načrte za naslednje 
leto. Glede na finančne 
možnosti v okviru proraču-
na občine Jesenice, potem 

ma kar širok program asfal-
tiranja in urejanja cest, ploč-
nikov in parkirišč v mestnih 
in drugih krajevnih skupno-
stih. Po besedah predsedni-
ce kolegija Ane Marije Koro-
šec je pomembno, da se bo 
ta plan v večini izvajal že v 
prvi polovici letošnjega leta. 
Gre za precej zaostalih del iz 
prejšnjih let. To je doslej 
povzročalo kar veliko neje-
volje med krajani. 

Na področju komunalnih 
del je še kako pomembno 
sodelovanje krajanov z vod-
stvi krajevnih skupnosti, 
predvsem pri opozarjanju 
na težave na terenu. Krajam 
so veseli, če so njihove proš-
nje ali zahteve čim prej 
uresničene. To znajo ceniti, 
tudi če gre le za zakrpano 
luknjo na cesti, popravljeno 
ograjo in podobno. 
Na seji so posvetili veliko 
pozornosti tudi oceni var-
nostne situacije v občini Je-
senice. ?o poročanju župa-
na Tomaž Toma Mencin-
gerja je dobra, se pa pojav-
ljajo dogodki, pred katerimi 
si ne gre zatiskati oči. Znana 
so mesta, predvsem na go-
steje naseljenih mestnih ob-
močjih, kjer se večkrat doga-
ja kaj neprimernega. 
Pri tem je še kako dobrodoš-
la pomoč krajanov samih, 
da to sporočijo vodstvom 
krajevnih skupnosti ali poli-
ciji. Z dobrim sodelovanjem 
vseh se zagotovo da marsi-
kateri problem rešiti, pre-
den se pojavijo večje težave. 

Prosim, ustavite svet, 
rada bi izstopila... 
Predstavitev občinske svetnice na listi LDS Branke Doberšek - tokrat nekoliko drugače . 

U R Š A P E T E R N E L 

Kratica osebna predstavitev: 
datum in kraj rojstva, stan, 
število otrok, kje ste zaposle-
ni ... 
"Že ko sem kandidirala na 
volitvah, so bili volivci sez-
nanjeni s tem, da bom letos 
praznovala 60. rojstni dan -
to so leta, v katerih so se na-
kopičile izkušnje, ki gredo 
včasih že "čez rob" in jih je 
le stežka obvladovati. Kje 
sem rojena - na Jesenicah 
pač in sem razvezana že vr-
sto let - tako sem hotela, ni-
koli pa se nisem imela za sa-
mohranilko - saj ta status 
priznavam le redkokatere-
mu razvezancu ali razvezan-
ki. No, pa dovolj o tem." 

Želim si, da bi Občina Jese-
nice postala ... 
"... občina, v kateri bi živeli 
ljudje, ki ne bi gledali na 
svoje materialne stvari kot 
na svojo lastnino, ampak 
tako, kot da so skupne vsem, 
in bi jih morali zato brez 
obotavljanja deliti z drugi-
mi, ko so v stiski... 
... občina, ki bi pomagala 
ljudem spoznavati, da ko 
bomo posekali zadnje drevo. 

Branka Doberšek 

ko bomo zastrupili zadnjo 
reko, ko bomo ujeli zadnjo 
ribo, bomo šele spoznali, da 
ne iiiuieiiio jesli denarja ... 
... občina, kjer bomo svetu 
pomagali dokazati in si za-
dali prioriteto, da se lahko 
odpravi lakota v svetu, saj to 
ni nemogoče, to lahko na-
pravimo in moramo napra-
viti - saj naj nas tudi naši in-
teresi, interesi te dežele in 
tega sveta kličejo po odpravi 
lakote ... 
... občina, kjer se bomo za-
vedali, da je revščina najhuj-
ša oblika onesnaževanja ..." 

Katere cilje boste zasledova-
li kot občinska svetnica? 
"Da naše občine ne bi preso-
jali glede na to, kako ravna s 
svojimi najbogatejšimi ob-
čani, ampak kako ravna z 
najrevnejšimi ... Da boj z 
revščino zahteva novo eko-
nomsko etiko: ekonomijo 
nesebičnosti..." 

Katere svoje tri osebnostne 
lastnosti bi izpostavili? 
"Želim, da bi se vsi zaveda-
li, da je na tem planetu toli-
ko hrane, da bi 2 lahkoto 
nahranili ves svet ... Da ne 
potrebujemo več pušk in 

Nekaj gornjih trditev 
je povzetih od avtorjev: 
sv. Tomaž Akvinski, 
Indijanci plemena 
Cree, senator ZDA 
Daniel Inouye, Indira 
Gandi, Geoffrey Lean. 

nabojev, tankov in vojaških 
letal, potrebujemo nekaj za 
pod zob, potrebujemo zdra-
vila in hrano ... in da je edi-
na vojna, v kateri se je vred-

no bojevati, vojna proti rev-
ščini ..." 

Najljubši hobi oziroma pre-
življanje prostega časa: 
"Zdaj ko imam več časa, 
skušam slediti svojim sa-
njam ..." 

Zadnja prebrana knjiga: 
"Okoli zemlje brez denarja 
avtorja Mateja Sedmaka -
Peacehikerja ..." 

Najljubši kraj za dopust 
"Koper, kjer lahko preživ-
ljam lepe dneve s svojimi 
vnuki..." 

Na kaj ste v življenju najbolj 
ponosni 
"Se nisem ugotovila ..." 

Življenjsko vodilo ali moto 
"Lahko ga ugotovite iz odgo-
vorov na zgornja vprašanja 

Vprašanje o aktualnem do-
gajanju: kako ste se vi oseb-
no navadili na novo valuto 
evTO? 
"To vprašanje mi gre že 
krepko na živce... Za konec 
pa še to: nisem pesimist-
ka!!!" 

Uredili bodo vaško jedro 
in prireditveni prostor 
Predsednik društva Franci Smolej je kljub težavam 
s pomanjkanjem za prostovoljno delo zagnanih 
ljudi optimist. 

J A N K O R A B I Č 

Člani Turističnega društva 
GoUca v Planini pod Golico 
že nekaj let veliko delovne 
vneme vlagajo v ponovno oži-
vitev turizma v osrčju Kara-
vank. Želijo, da bi obiskovalci 
odnesli lepe vtise z ogleda na-
ravnih in kulturnih znameni-
tosti, pohodniških poti ter 
prireditev, ki jih je največ ob 

I majskem cvetenju ključavnic. 
Pri pregledu lanskih aktivno-
sti ugotavljajo, da so opravili 
veliko dela, čeprav le s peščico 
najbolj zagnanih. Poleg ob-
sežnega dela pri izvedbi maj-
skih prireditev so imeli dve 
delovni akciji pri Korelnovem 
rovu v Savskih jamah, ki 
predstavlja pomembno no-
vost v ponudbi za turiste in 
druge obiskovalce. Uredili so 
vhod v nekdanji rudnik in 
njegovo okolico. 
Poleg majskih prireditev so 
v avgustu organizirali kmeč-
ke igre in v septembru sre-

čanje na Rožci. Sodelovali 
so pri različnih projektih, ki 
se dogajajo v kraju, in pri 
projektu Natura 2000, kjer 
sta Andrej Maver in Franci 
Smolej opravila tečaj za turi-
stičnega vodnika. 
Predsednik društva Franci 
Smolej je kljub pomanjka-
nju za prostovoljno delo za-
gnanih ljudi optimist: "Smo 
na dobri poti, da dosežemo 
še več. Sedaj smo se lotili ve-
likega zalogaja, saj želimo 
urediti vaško jedro in prire-
ditveni prostor. Tam bomo 
imeli turistično pisarno, 
kjer bodo na voljo vse infor-
macije o ponudbi. Vsi v kra-
ju bomo združili moči. 
Ustanovili smo že odbor, ki 
ga sestavljajo predstavniki 
vseh krajevnih organizacij. 
Želimo pritegniti tudi mla-
de. Izdelali smo programe 
za izlete v naši okolici in že 
letos bomo organizirali vo-
denje. Imamo že dogovore z 
večjimi skupinami." 

Na seji o projektu Stara Sava 

Včeraj, v četrtek, so se na četrti redni seji sestali jeseniški 
občinski svetniki. Na njej so poslušali predstavitev projekta 
Stara Sava. Na dnevnem redu so imeli tudi predloge za po-
delitev priznanj občine Jesenice v letu 2007. Sledilo je več 
premoženjsko-pravnih zadeve, kot običajno pa se je predla-
gan dnevni red zaključil z odgovori na vprašanja in pobude. 
Podrobneje bomo o seji poročali v prihodnji številki. U. P. 
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Univerza na Primorsicem 
FAKULTETA ZA 
MANAGEMENT KOPER 
razpisuje v Šlcofji Loki 

I. letnik izrednega visokc^lskega 
strokovnega študijskega programa 
MANAGEMENT: kandidatom za 
univerzitetni študij, ki zanj izpolnjujejo 
vp;sni pogoj, priporožaiTio, 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 D/iiN 
bo V petek. 2. marca, ob 17. uri, 
V prostorih Ljudske univerze, 
Partizanska 1, Škofja Loka 
(bivša vojašnica). 
Informacije: (M/506-13-70. 506-13-03 

www.lu-skofjaloka.si 
www.fm-kp.si 
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Delo na kmetiji in priprava 
hrane na star način 
v Turističnem društvo Golica so se lotili projekta Oživljanje dela na kmetiji in prikaz priprave hrane 
na star način. 

U R Š A P E T E R N B L 

Zelo zanimiva raziskovalna 
naloga, ki jo je sofinancirala 
Občina Jesenice, je nastala 
pod okriljem Turističnega 
društva Golica, podnjo pa se 
je podpisala Urška Smolej. 
Naslov naloge je Oživljanje 
dela na kmetiji in prikaz pri-
prave hrane na star način. 
Kot je povedala Urška, so 
vse, kar je zapisano v nalogi, 
tudi izvedli v praksi. Stara 
kmečka opravila in priprava 
hrane na star način so na-
mreč že skoraj izumrli in le 
še redki zanesenjaki v rovtih 

' jih ohranjajo. Eni takšnih so 
i Smolejevi, ki si že vsa leta 

Da bi vendarle ohranili 
vsaj Blmski zapis 
nekdanjih načinov 
dela, SO lansko košnjo 
v celoti posneli. Dan 
košnje je bil nekdaj 
pravi praznik. 

prizadevajo, da bi v Planini 
pod Golico vendarle naredili 
korak naprej v razvoju turiz-
ma. Urškin oče Franci je že 
vrsto let zagnan predsednik 
Turističnega društva Golica, 
po njegovih stopinjah pa gre 
zdaj tudi Urška. "Pri nas 

Urška Smolej 

doma na kmetiji -že vsa leta 
delamo po starem. V Črnem 
vrhu imamo strm rovt, ki 
ima kar 58 stopinj naklona 
in ga je mogoče kositi le na 
klasičen način. To seveda še 
zdaleC ni reritabiliiu, starega 
načina se držimo predvsem 
iz entuziazma in zaradi 
ohranjanja folklore. Poleg 
tega se le tako ohranjajo nar-
cise," so povedali Smolejevi. 
Da bi vendarle ohranili vsaj 
filmski zapis nekdanjih na-
činov dela, so lansko košnjo 
v celoti posneli. Dan košnje 
je bil nekdaj pravi praznik. 
Za potrebe snemanja so ob 
pomoči starejših domafinov 
poiskali stare obleke in orod-
je za košnjo ter poiskali lju-
di, ki še znajo kositi na roke. 
Celoten dogodek so pripravi-

li prav kot v starih časih. 
Kosce je sprejela gospodinja 
in jim na travi postregla zaj-
trk - rovtarske krape, ki so 
jih jedli z lesenimi žlicami 
iz kastrolc. Pili so vodo in 
kuhane suhe hruške. Med 
delom je gospodinja prines-
la malico v jerbasu in spet 
pogrnila rjuho na travi. To-
krat je postregla suho meso 
in zaseke. Ko je bilo že ne-
kaj pokošeno, so prišle grab-
Ijice in zbrskale redove ... 
"Vse smo pripravili tako, kot 
je bilo v starih časih," je po-
udarila Urška ter dodala, da 

ve ješprenja, druga pa ima 
naslov Kmečki fruštek, v 
njej pa so opisani rovtarski 
krapi. Obe jedi bi se po Ur-
škinih besedah dalo lepo po-
rabiti za turistične malice, 
vendar pa v Planini pod Go-
lico ni niti ene gostilne, v ka-
teri bi se turisti lahko odže-
jali in okrepčali. Tudi prikaz 
starih kmečkih opravil bi 
lahko vključili v turistično 
ponudbo kraja, lahko bi pri-
pravljali enotedenske aktiv-
ne počitnice v rovtu. Franci 
Smolej je povedal, da se je 
že povezal z razvojno agen-

Tudi prikaz starih kmečkih opravil bi lahko 
vključili v turistično ponudbo kraja, lahko bi 
pripravljali enotedenske aktivne počitnice 
v rovtu. Franci Smolej je povedal, da se je že 
povezal z razvojno agencijo Ragor za pomoč 
pri morebitni uresničitvi zamisli. 

film še ni povsem dokon-
čan, saj bodo posneli še del, 
ko seno z vozom pripeljejo 
od svisli do kmetije. Zraven 
bodo posneli še besedilo v 
domačem narečju. Ob filmu 
pa je Urška, ki ima veliko 
ljubezen do kuhanja in zla-
sti priprave slaščic, v okviru 
projekta pripravila tudi dve 
zgibanki. Ena ima naslov 
Kmečka južina in v njej opi-
suje pomen in način pripra-

cijo Ragor za pomoč pri mo-
rebitni uresničitvi zamisli. 
Tudi Urška je prepričana, da 
bi se turistom dalo veliko 
ponuditi, sama denimo raz-
mišlja o dopolnilni dejavno-
sti peke kruha in peciva. 
Glede na dosedanje izkuš-
nje pa se Smolejevi bojijo, 
da bodo pri naštetih projek-
tih birokratske ovire previ-
soke in da bodo zamisli 
ostale le na papirju ... 

Dodatne aktivnosti za 
otroke na smučišču 
Petra Klinar s Plavškega Rovta je v raziskovalni nalogi proučila možnosti 
dodatnih aktivnosti za otroke ob žičnici Španov vrh. 

U R Š A P E T E R N E L 

Eno od raziskovalnih nalog, 
ki jih je financirala Občina 
Jesenice, je pripravila štu-
dentka tretjega letnika raz-
rednega pouka Petra Klinar 
s Plavškega Rovta. V nalogi 
je proučila možnosti za raz-
voj dodatnih aktivnosti za 
otroke ob žičnici Spanov 
vrh. "V Bohinju sem videla, 
da imajo tovrstno ponudbo 
za najmlajše dobro razvito, 
medtem ko na Španovem 
vrhu razen smučarskega vrt-
ca česa podobnega nimajo. 
Tako sem navezala stik z 
alpsko šolo v Bohinju in 
podjetjem PAC, ki organizi-
ra dejavnosti za otroke, raz-
delila sem vprašalnik med 
učitelje športne vzgoje in 
starše, v katerem sem jih 
spraševala, ali bi bili zainte-
resirani za takšne aktivnosti. 

Povezala pa sem se tudi z 
Zavodom za šport Jesenice, 
ki upravlja smučišče Spanov 
vrh," je povedala Petra. An-
keta med starši je pokazala, 
da bi bili zainteresirani za 

kovalno nalogo in Petrine 
zaniisli, sicer pa so lani že 
sami uvedli vrtec na snegu, 
imajo pa tudi krajšo otroško 
vlečnico. A pokazalo se je 
kar nekaj problemov, eden 

Aktivnosti za najmlajše, ki bi jih lahko 
organizirali na smučišču Španov vrh, so po 
Petrinem mnenju smučanje, tek na smučeh, 
sankanje, deskanje na snegu in krpljanje. 
Glavni cilj tovrstnih aktivnosti bi bUa zabava 
in druženje na snegu ter varstvo otrok, ne pa 
učenje profesionalnih smučarskih veščin. 

vključitev otrok v tovrstne 
dejavnosti na smučišču, 
prav tako so se Petrini pred-
logi zdeli zanimivi učiteljem 
športne vzgoje. Tudi na Za-
vodu za šport Jesenice so z 
zanimanjem sprejeli razis-

glavnih je dostopnost smu-
čišča, kajti najmlajši se z 
enosedežnico ne smejo pe-
ljati. Poleg tega bi za organi-
ziranje dejavnosti za otroke 
morali urediti ravne odseke 
smučišča, kar bi bilo izved-

Petra Klinar 

Ijivo le na Cmem vrhu. Za-
gotoviti bi bilo treba tudi pri-
merno gostinsko ponudbo 
za otroke, še največja težava 
pa je financiranje, zlasti gle-
de na socialni status pretež-
nega dela Jeseničanov, je še 
ugotovila Petra. Kljub temu 
pa je prepričana, da bi na 
Zavodu za šport Jesenice 
lahko uporabili nekatere 
ideje iz njene raziskovalne 
naloge, so se pa že pogovar-
jali, da bi Petra, ki se je loti-
la tudi pridobitve naziva 
smučarski učitelj, sodelova-
la kot animatorka otrok v 
vrtcu na snegu. Žal pa zara-
di pomanjkanja snega letos 
to ne bo uresničljivo. 
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AKTUALNO 

Mini gorenjske toplice 
v Splošni bolnišnici Jesenice so odprli prenovljene prostore hidroterapije z najsodobnejšimi kadmi 

za vodno terapijo. 

U R Š A P E T E R N E L 

"Topla voda je balzam za 
telo, deluje blagodejno in 
sproščujoče." S temi beseda-
mi je bistvo hidroterapije 
ponazorila Danica Mahnič, 
višja fizioterapevtka in spe-
cialistka nevrofizioterapevt-
ka v oddelku fizioterapije 
Splošne bolnišnice Jesenice. 
Hidroterapije na Jesenicah 
izvajajo že skoraj pol stolet-
ja, vendar pa stare in dotra-
jane kadi po vseh teh letih 
niso več ustrezale varnost-
nim in higienskim pravi-
lom. Zato so jih pred krat-
kim zamenjali z novimi, so-

dobnejšimi. Kot so povedali 
na predstavitvi, je tako bol-
nikom zdaj na voljo moder-
na metuljčasta kad za pod-
vodno masažo, ki omogoča 
pasivno razgibavanje in vaje 
z asistenco. Obenem so pri-
dobili novo štiricehčno kad 
(tako imenovano Hubbardo-
vo banjo) z elektrogalvansko 
kopeljo, ki izboljšuje prekr-
vavitev in omogoča hitrejšo 
regeneracijo obolelega ali 
poškodovanega tkiva. Obno-
vili so tudi celoten prostor 
za hidroterapijo, ga opremi-
li z novim pohištvom, kabi-
nami za preoblačenje in tu-
širanje, varnostnimi stop-

Hidromasaža odpravlja bolečine, izboljšuje 
stanje po poškodbah in operacijah, sprošča in 
krepi mišice, izboljšuje prekrvitev, sprošča 
energijo, izboljšuje presnovo, deluje ugodno na 
stres, nespečnost, glavobol, preprečuje 
napredovanje osteoporoze in ima še vrsto 
dmgih blagodejnih učinkov. 

Danica Mahnič 

ničkami... Po besedah vodje 
fizioterapije Slavice Hrovat 
pa imajo v načrtu še nakup 
dvigala za težje uporabnike, 
žal pa bodo s to naložbo za-
radi finančnih težav verjet-
no morali še nekoliko poča-
kati. 
Celotna obnova prostorov 
hidroterapije in nakup no-
vih kadi ter ostalih pripo-
močkov je po besedah direk-

Nova kad za hidromasažo: pacient ima težave s hrbtenico, 
topla voda (temperaturo prilagajajo vsakemu bolniku 
posebej) vpliva blagodejno na boledne. 

Igor Horvat 

torja Splošne bolnišnice Je-
senice Igorja Horvata stala 
65 tisoč evrov. Zanimanje 
za hidroterapijo v Splošni 
bolnišnici Jesenice je veliko, 
čakalne vrste so precejšnje, 
je povedala Danica Mahnič. 
Na hidroterapijo v jeseniško 
bolnišnico prihajajo bolniki 
iz kar petih občin, in sicer iz 
občin Jesenice, Radovljica, 
Bled, Bohinj in Žirovnica. 

Hubbardova banja omogoča elektrogalvanske kopeli za 
roke in noge, s čimer se Izboljša prekrvitev. 

Acroni uspešno pomagal 
španskemu podjetju Sidenor 
Jeseničani vse bolj vključeni v mednarodni prenos znanja 

Acronijev paradni konj, 
nerjavna jekla, se v sve-
tu vedno bolj uveljav-

ljajo. Povprečna rast porabe v 
svetu je kar 5 odstotkov letno! 
Za veliko naročnikov delajo 
prav v Acroniju. 
Med drugim so na jesenicah 
razvili tudi popolnor»ia novo 
vrsto nerjavnega oz. ognjeod-
pornega jekla, ki se uporablja 
kot jedro katalizatorjev dizel-
skih motorjev. Vsi novi avto-
mobili, tovornjaki in traktorji 
so opremljeni s katalizatorji 
ia konverzijo strupenih snovi 
V nestrupene. 
Pomemben segment upora-
be neravnih jekel so konstruk-
cije, kar se v našem prostoru 
relativno še zelo malo upo-
rablja. V evropskih in sveto-
vnih prestolnicah pa lahko vi-
dimo številne znamenite ob-
jekte, v katerih je pomemben 
gradbeni material nerjavno 
jeklo (mostovi, skuipture, 
zgradbe večjega nacionalne-
ga in družbenega pomen). 
Nerjavno jeklo predstavlja 
tehnološko raven razvitosti 
družbe. Zato imajo najbolj 
raz</ita gospodarstva ra svetu 
tudi največjo porabo nerjave-
ga jekla na osebo. 
Jeseniški Acroni je tretji naj-
večji proizvajalec debele ne-
rjavne pločevine v Evropi. Po-
leg tega, da se vedno bolj uve-
ljavlja kot zanesljivi ponudnik 

specialnih jeklenih Izdelkov, 
se vedno bolj uveljavlja tudi 
kot eden najpomembnejših 
centrov znanja na področju 
nerjavrih jekel. 
V15 letih, odkar so na Jeseni-
cah postavili novo jeklarno, 
so realizirali več kot 15 med-
narodrih projektov prenosa 
znanja v naslednje države: 
Poljsko, Kitajsko, Tajvan, juž-
no Korejo, Brazilijo, Romuni-
jo, Francijo, Turčijo, Indijo, 
Mehiko, Finsko, Alžirijo, Češ-
ko in Španijo. 
Pravkar končani španski pro-
jekt je bil eden najzahtevnej-
ših. 
Uveljavljeno špansko podjet-
je za proizvodnjo jeklenih iz-
delkov Sidenor Bilbao je žele-
lo razširiti svoj spekter izdel-
kov tudi na področje nerjav-
nih jekel. Podjetje proizvaja 
jeklene palice, profile in žico v 
pretežni meri za potrebe 
španske avtomobilske indu-
strije. Podjetje je v 100-
odstotni zasebni lasti, z do-
brim triSnim in proizvodnim 
položajem. Njihova oprema 
je tehnološko moderna, učin-
kovita, ljudje so izobraženi in 
usposobljeni. Strokovnjake iz 
Acronija so poklicali na po-
moč z namenom, da bi na nji-
hovih obstoječih napravah 
začeli proizvodnjo nerjavnih 
jekel. V ta namen so morali 
določene naprave konstruk-

cijsko in funkcionalno prila-
goditi. Ta del je izvedlo nem-
ško podjetje SMS - Demag. 
Drugi del, to je "mehki del", 
znanje, tehnologijo, izobraže-
vanje, pomoč pri testiranju 
naprav, hladen zagon, vroč 
zagon, poizkusna in malose-
rijska proizvodnja, izpolnitev 
garancijskih pogojev - vse to 
pa je bila naloga Acronija. 
Projekt je bil razdeljen v več 
faz: priprava in izdelava doku-
mentacije za šolanje, praktič-
no usposabljanje v Acroniju, 
pomoč pri zagonu v Španiji, 
izpolnitev garancijskih para-
metrov. 
Projekt so uspešno zaključili 
po dobrem letu aktivnosti. 
Špansko podjetje danes 
uspešno proizvaja nerjavno 
jeklo (polizdelke), ki jih je prej 
kupovalo na Švedskem. Cilj, 
ki so si ga zastavili, so dose-
gli: svojim kupcem so postali 
zanesljivi dobavitelji, med 
drugimi tudi nerjavnih izdel-
kov in s tem izpolnili njihove 
potrebe. 
Uspešno izpeljani mednarod-
ni projekt v Španiji je zagoto-
vo pripomogel k večji prepo-
znavnosti strokovnjakov iz 
Acronija v svetu. Te so najprej 
opazili v nemškem podjetju 
Manessmann Demag, danes 
SMS - Demag. To je bilo malo 
pred koncem 80. let prejšnje-
ga stoletja, ko je bilo prav to 

podjetje dobavitelj opreme za 
novo jeklarno. Takratna je-
klarna je bila sicer deležna 
mnogih kritik, toda brez tega 
projekta, tako pravi direktor 
področja za kakovost in raz-
voj v Acroniju, Jože Triplat, 
Acronija danes več ne bi bilo: 
"Odločilni dejavnik za izje-
men napredek tehnologije 
in postopkov je bila kriza v 
80-ih in 90-ih letih na glo-
balnem trgu. Spremembe 
so bile nujne in so se tudi 
zgodile. V dobro našega 
podjetja, tudi na Jeseni-
cah. Oprema v naši novi 
jeklarni je kot prva na sve-
tu opredelila novo tehno-
loško pot izdelave nerjav-
nih jekel. Postavljena je 
bila nova talilna peč, prva 
na svetu v taki tehnično 
tehnološki izvedbi za izde-
lavo nerjavnih jekel. Korak 
je bil drzen, vendar drzne 
spremlja sreča." 

Nova talilna peč je bila no-
vost tudi za nemško podjetje 
Manessmann Demag. Prav 
zaradi tega, ker so jih na Jese-
nicah spodbudili za razmiš-
ljanje v novo tehnično-
tehnološko smer, se je začelo 
sodelovanje, ki traja že več 
kot 15 let. V tem obdobju so v 

Jožef Triplat, direktor področja kakovost in razvoj v Acroniju. 

Acroniju nadgradili znanje, 
nabirali izkušnje ter spoznali 
novo opremo in postopke. Za-
čeli so izdelovati nove vrste jekel 
po najmodernejših postopkih. 
Zaupanje in ugled, ki so si ga 
pridobili v očeh podjetja De-
mag, se je nadaljevalo na po-
dročju trženja znanja, tehno-
logije in prenosa zkušenj v 
druga jeklarska podjetja po 
svetu, kjer je Demag izvajal 
svoje projekte. 
Tako Acroni na področju pre-
nosa znanj danes deluje na 
treh osnovnih področjih: 

a) izobraževanje in praktič-
no usposabljanje pred-
stavnikov tujih podjetij v 
Acroniju, 

b) asistenca in podpora Acro-
nijevih strokovnjakov v tu-
jih podjetjih (izobraževa-
nje, praktična pomoč, za-
gon proizvodnje, izpolni-
tev garancijskih pogojev), 

c) prenos Acronijeve tehnolo-
gije za proizvodnjo nerjav-
nih jekel (know - How) v 
druga podjetja (do sedaj 
dva projekta - eden v Južni 
Koreji in eden v Španiji). 
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KULTURA 

Razstava likovnih del RELIK-ovcev 

V razstavnem salonu DOLI K so v petek, 9. februarja, odprli 
skupno razstavo likovnih del revirskih slikarjev iz Trbovelj, 
združenih v likovnem društvu RELIK. Letos to društvo praznu-
je 44 let uspešnega dela brez prekinitev in seveda tudi us-
pešnega sodelovanja z jeseniškim podobnim društvom lju-
biteljev likovne umetnosti DOLIK. Pri tem moramo opomniti, 
da sta mesti Jesenice in Trbovlje pobrateni. Pred dobrimi 23 
leti sta tako oba kolektiva podpisala listino o pobratenju in 
sodelovanju. V tem sodelovanju ima nedvomno pomemben 
delež vsakoletna izmenjava razstav likovnih del svojih članic in 
članov obeh društev. V času delovanja se je v Likovnem 
društvu RELIK Trbovlje zvrstilo preko 130 likovnih ustvarjalcev. 
Pri tem so posamezniki kakor društvo samo prejel: vrsto priz-
nanj, zato se v zadnjem času to društvo lahko uvršča med zelo 
uspešne ali najuspešnejše tovrstne organizacije v državi. Pe-
stro likovno tehniko, motive in likovne zapise je tokrat priprav-
il 34-članski kolektiv umetnikov na sedanji razstavi, ki bo na 
ogled do 7. narca v času odprtosti salona DOLIK. J. P. 

Razstava Marijana Vodnika v Cornjesavskem 
muzeju jesenice 

V sredo, 7. februarja, so v Kasarni odprli zanimivo razstavo 
člana Združenja rezbarjev modelarjev lesa Slovenije Marijana 
Vodnika iz Domžal. Les je Marijan vzljubil že v otroštvu, saj so 
drevesa del narave, kateri je vedno pripadal. Pn/e izpovedi dati-
rajo v čas pred petdesetimi leti (sedaj je star 67 let), dosledno 
pa vedno kleše unikatno in se nikdar ne ponavlja, saj je tudi 
vsak kos drevesnega debla neponovljiv. Razmišljanja ob kle-
sanju skuša v obliki akrostiha naslova dela tudi napisati in jih 
nevsiljivo ponuditi gledalcem. Lani je izdal knjižico s 66 svoji-
mi razmišljanji v lesu, v kateri so ob slikah njegovih del tudi 
njegova razmišljanja. Vsako leto pripravi do 40 razstav, pred-
stavitev in delavnic za vse starostne skupine, najbolj pa mu os-
tajajo v spominu delavnice s slepimi in slabovidnimi. J. P. 

Koncert glasbene šole ob kulturnemu prazniku 

Glasbenica bom, 
je prvič presenetila 
jeseničanka (trenutno živi v Kropi) Urška Pompe je prejela nagrado Prešernovega sklada. 

V veliki dvorani Glasbene šole Jesenice so v sredo, 7. febru-
arja, pripravili koncert, posvečen slovenskemu kulturnemu 
prazniku, z gosti, Društvom Glasbena šola Celovec. 
Nastopilo je 40 mladih glasbenih talentov iz jeseniške in 
celovške glasbene šole, pripravili pa so 20 točk. Uvodoma je 
nekaj misli in recital pripravil Romano Gašperin. Poleg solis-
tov petja, harmonike, flavte, citer, klavirja, prečne flavte, vi-
oline, kitare, klarineta in marimbe so nastopili še Godalni 
orkester Glasbene šole Jesenice, kvartet flavt, trio prečnih 
flavt in mešana zasedba, kvartet violin in harmonika. J. P. 

I G O R K A V Č I Č 

Kam ob mnogih nagradah 
doma in v mednarodnem 
prostoru, ki ste jih v zadnjih 
desetih letih prejeli za svoje 
skladbe, uvrščate zadnjo 
med njimi, nagrado Prešer-
novega sklada? 
"Slednja se z drugimi nagra-
dami ne more primerjati. 
Gre za ugledno nagrado, ki 
nosi spoštljivo Prešernovo 
ime in ni tekmovalnega zna-
čaja. kot so bile tiste, ki sem 
jih prejela doslej. Nagrada je 
tudi lepa spodbuda za na-
daljnje delo." 

Se je vaša skladateljska pot, 
kakršno poznamo danes, za-
čela ob študiju in po njego-
vem uspešnem zaključku na 
ljubljanski Akademiji za 
glasbo, ki ste ga obogatili s 
študentsko Prešernovo na-
grado, ali gre vaše skladatelj-
ske korenine iskati že v va-
ših ranih glasbenih letih? 
"V jeseniško glasbeno šolo 
sem stopila zelo pozno, tako 
pozno, da je sprejemna ko-
misija menila, da sem že 
prestara. Kljub temu so me 
preizkusili in se tudi pre-
mislili. V svoj klavirski raz-
red me je sprejel Drago Až-
man. Tri leta so hitro minila 
in najbrž sem po dveh letih 
vse na šoli presenetila z od-
ločitvijo, da se bom vpisala 
na Srednjo glasbeno in ba-
letno šolo v Ljubljani Moja 
odločitev je bila rezultat obi-
ska informativnega dneva v 
omenjeni šoli, kjer so pri-
pravili krajši koncert in le-ta 
me je tako navdušil, da sem 
se odločila, da bom tudi 
sama nekoč postala del tega. 
Predstavil se je namreč Ida-
virski trio in spominjam se, 
da se mi je zdela glasba ne-
beška, nepopisno lepa. Do-
ma nisem imela stika s kla-
sično glasbo in me je ta zato 
najbrž takrat še bolj priteg-
nila. A pot do nje je bila dol-
ga-

Vpisala sem se na teoretski 
oddelek, saj tri leta klavirja 
seveda niso bila dovolj, da Iji 
ga vzela za glavni predmet. 
Kot glavni predmet sem kla-
vir vpisala čez dve leti in na 
koncu opravila dve diplomi, 
teoretsko in klavirsko. V 
meni sta se vseskozi, tudi po 
končani diplomi iz kompo-
zicije. prepletali ž.elji po 
ust/arjanju in poustvarja-
nju. V Budimpešti sem veli-
ko igrala, saj sem poleg 
kompozicije in solfeggia 
vpisala komorno igro na 

' Franz Liszt Akademiji in 
imela priložnost delati z vr-
hunskimi izvajalci in profe-
sori. Čudovita in neponov-
ljiva izkušnja. Med zadnjim 
letom študija v tujini sem v 

Cankarjevem domu v Ljub-
ljani na koncertu z angle-
škim čelistom igrala glasbo 
J. S. Bacha in lastne skladbe. 
Za pomoč pri tem sem zelo 
hvaležna takratnemu jeseni-
škemu županu Brudarju. 
Šele, ko sem se pred deseti-
mi leti vrnila v Slovenijo, 
sem vadbo in posledično ig-
ranje opustila, ker na dveh 
stolih nisem mogla udobno 
sedeti. Seveda pa me je 
ustvarjanje tudi mnogo bolj 
pritegnilo kot poustvarjanje. 
Čutila sem, da se na ta način 
veliko bolje izrazim." 

Po akademiji ste v devetde-
setih obiskali kar nekaj moj-
strskih tečajev kompozicije 
pri priznanih profesorjih v 
Švici, Franciji, Avstriji, na 
Madžarskem ... odločili pa 
ste se tudi za podiplomski 
Študij v Budimpešti. Kaj vas 
je pritegnilo na evropski 
vzhod, bogata madžarska 
glasbena tradidja, predvsem 
profesorji, mogoče celo 
madžarski ljudski melos? 
"Skladatelja Bartok in Koda-
iy. Madžarska glasbena go-
vorica mi je bila zelo blizu in 
začutila sem, da bi bil to lep 
začetek moje glasbene pot. 
Podprl me je tudi moj prof. 
na ljubljanski akademiji 
Dane Škerl, ki mi je bil te-
kom študija v močno oporo 
in mi je pravzaprav odprl 
vrata v svet kompozicije. Pi-
sal je prijatelju, uglednemu 
profesorju kompozicije na 
budimpeštanski akademiji, 
kjer sem novembra 1992 
predstavila svoja takratna 
dela. Domov sem se vrnila 
navdušena in prepričana, da 
naslednje leto začnem po-
dpilomski študij. Dve leti 
sem delala noč in dan, v nji-
hovi bogato založeni notni 
knjižnici spoznavala glasbe-
no literaturo, njihovo glasbe-
no tradicijo, njihov jezik, po-
slušala ogromno vrhunskih 

koncertov, vaj, spoznavala 
odlične madžarske glasbeni-
ke. Zanimivo je, da sem tam 
dobila tudi precejšnjo pod-
poro, veliko ljudi mi je po-
magalo. saj sem bila prvo 
leto brez štipendije, oprostili 
pa so me šolnine. Po dveh le-
tih sem šla dalje, po priporo-
čilu skladatelja Kurtaga sem 
študij kompozicije nadalje-
vala v švicarskem Baslu, a 
hkrati v Budimpešti še ved-
no nadaljevala študij komor-
ne glasbe. Madžarska je s 
svojo tradicijo, kulturo, od-
kritosrčnimi ljudmi, strogi-
mi, ki znajo grajati, a tudi 
pohvaliti, nekaj posebnega 
in hvaležna sem. da sem bila 
lahko del tega." 

Zdi se mi, da je prav študij v 
Budimpešti močno vplival 
na vaš prihodnji razvoj... 
"Madžarska leta so bila pol-
na izkušenj, novih pogledov, 
znanj, spoznanj in seveda je 
vse to vplivalo na moj razvoj. 
Tako kot je kasneje Basel in 
potem izkušnja mojstrske 
poletne sole Royaumont, bli-
zu Pariza. Vse te izkušnje so 
pomembni kamenčki v mo-
jem ustvarjalnem mozaiku." 

Nekoliko bolj ste dejavni pri 
komponiranju skladb za ko-
morne zasedbe, zanimivo, 
da največkrat za pihala, tudi 
za godalne sestave, manj pa 
za klavir, vaš osnovni inštru-
ment ... 
"Pravzaprav se je res nabralo 
precej godalnJh del, pihalna 
so predvsem v zadnjem 
Času. Skladb za klavir res ni 
veliko, a zagotovo še pridejo 
na vrsto. Dela nastajajo gle-
de na želje in naročila. Že 
kot študentka na ljubljanski 
Akademiji za glasbo sem na-
pisala dve orkestrski deli, 
leta 2000 sem napisala sim-
fonični stavek, ki ga nisem 
dala v javnost, lani pa sem 
na željo dveh izvajalcev napi-

sala skladbo za dva saksofo-
na in orkester. Komorna 
glasba me sicer bolj privlači, 
ker ima več možnosti za in-
tenzivno sodelovanje z izva-
jalci, več časa in možnosti za 
vaje, za razumevanje sklad-
be, za intimo in odprtost 
glasbene govorice, za med-
sebojno glasbeno bogate-
nje." 

Blizu vam je tudi komponira-
nje vokalnih skladb in pri-
redb ... če se ne motim, sta 
bili dejavni tudi na zborov-
skem področju v Radovljici... 
"Imam zelo lepe spomine na 
komorni zbor Hozsna iz Ra-
dovljice. Skupaj smo se mar-
sikaj naučili." 

Že od leta 1997 ste profeso-
rica solfeggia na Akademiji 
za glasbo. Kako združujete 
vaše delo na akademiji s 
kompozitorskim delom ... 
"Solfeggio je združba celot-
nega znanja teorije, kontra-
punkta, harmonije, glasbe-
ne zgodovine, oblikoslovja, 
ki pa poleg tega nujno zah-
teva še sposobnost takojšnje 
slušne zaznave. Predavanja 
sem usmerila v proces stil-
no slušne prepoznave glas-
bene govorice, pri katerem 
uporabljam veliko obstoječe 
evropske glasbene literatu-
re. Tako sem prisiljena vadi-
ti uho tudi na drugačen na-
6n. To mi pa seveda poma-
ga pri aktivnem poslušanju 
sodobne glasbe, poslušanju 
zvokov, ki me obdajajo, pri 
razmišljanju. Vsekakor s 
predavanji ostajam aktivna, 
če pa je odziv slušateljev 
spodbuden, mi to daje tudi 
svež zagon pri lastnem 
delu." 

Kaj imate trenutno v delu? 
"Skladbo za moški kvartet in 
mezzosopran ter skladbo za 
sopran in orkester. Obe sta 
prijeten ustvarjalni izziv." 



KULTURA 

Slikarska razstava v spomin 
J A N E Z P I P A N 

Farno kulturno društvo Ko-
roška Bela je ob stoletnici 
rojstva krajana in slikarja Ti-
neta Markeža pripravilo raz-
stavo njegovih likovnih del. 
V katalogu so med drugim 
zapisali, da je bil Tine že v 
mladosti vsestranski šport-
nik, kulturnik, slikar (z last-
nim prepoznavnim slo-
gom), kipar, ustvarjal je z 
glino. Za svoje kulturno po-
slanstvo je leta 1977 prejel 
Cufarjevo plaketo. Pri Far-
nem kulturnem društvu so 
razstavo pripravili v poklon 
avtorjevi uslvaijahiosli. Dela 
Tineta Markeža krasijo do-
move številnih sorodnikov, 
znancev in ljubiteljev slikar-
stva. Tokrat so na ogled 
predvsem krajine, posebno 
mesto pa so namenili pose-
bej za to priložnost izdela-
nim albumom z miniatura-
mi. Avtor je pri svojem sli-
karskem poslanstvu uporab-

ljal različne tehnike, od olja, 
akrila, tempere, akvarela, 
gvaša, voščenk do grafike. 
Ob odprtju razstave so kul-
turni program popestrile čla-
nice ZPZ Mavrica (ufiteljski 

pevski zbor) Jesenice. Seveda 
pa so na odprtje prišli sorod-
niki, znanci in drugi ljubitelji 
slikarskega opusa pokojnega 
slikarja in skupaj počastili 
tudi naš kulturni praznik. Ob 

zakl;učku še slikarjeva misel 
o pokrajini: "Lepe so bile da-
nes naše gore. Samo gledal 
sem jih in jih nisem risal. 
Ker imel sem občutek, da 
premalo znam." 

'Stand up Prešo' 
J A N E Z P I P A N 

"Stand Up Prešo" je bil delovni 
naslov prireditve Mladinsk^ 
centra Jesenice, na kateri so 
mladi pripravili polurni kultur-
ni program v po&stitev našega 
kultum^ praznika, 8. februar-
ja. Dekleta in fentje različnih 
starosti so se izmenjavali pri r^ 
dtiranju Balade o godcu, nato 
pa se je samoiniciativno razvilo 
tudi dtiranje pesnikove najbolj 
znane poezije ter se v finalu 
končalo s pogledom mladih na 
ži\ ĵenje našega pesnika, utrip 
tistega časa in isk^je podobno-

sti z današnjim življenjem ljudi, 
ki imajo po svoje stresno življe-
nje. Zanimiva je bila še analiza 
sprejemanja in predstavljanja 
riašega pesnika v učnem pro-
gramu šol ter opomba, da smo 
državljani Slovenije nekoliko 
melanholični, ko proslavljamo 
smrt namesto rojstva. Pohvala 
organizatorjem in sodelujočim: 
po svoje pomeni novo obliko 
proslavljanja skozi utrip mla-
dih, brez napihnjenih govorov 
ali objokovanja preteklosti. 
Smdo, dozorelo, mlade genera-
cije imajo svoja "očala" za seda-
njost in za preteklost 

Pustni nastop glasbene šole 
J A N E Z P I P A N 

Že tradicionalni nastop 
učencev Glasbene šole Jese-
nice v predpustnem času 
poteka vsako leto na petek 
(tokrat 16. februarja) v veliki 
dvorani Kulturnega doma 
na Slovenskem Javorniku. 
Tokrat je 17 učiteljev glasbe-
ne šole skupaj s svojimi 
učenci pripravilo 24 glasbe-
nih :očk. Pred polno dvora-
no so tako nastopili pianisti, 
flavtisti, klarinetisti, harmo-
nikarji, trobentači, čelisa, vi-
olinisti, violisti, solisti na 
piccolu, štirikrat so nastopili 
in nastopile v duetu, enkrat 
v kvartetu, nastopila je ko-

morna trobilna skupina, 
harmonikarski orkester, otr-
oški zborček glasbene pripra-
vnice in predšolske vzgoje 
in za zaključek skupna točka 
učiteljev z latinoameriško 
suito. Skupina se je poime-
novala Les podmežaklos. 
Tehnična pomoč na odru 
kot navadno Diana in Darko 
Simbera ter Bojan Ristič, 
ozvočenje Zilhad Džanano-
vič, organizacija nastopa 
Darko in Diana Simbera. 
Posebno moramo pohvaliti 
tako nastope kakor kostiune 
nastopajočih, veliko v stilu 
Mehike, otroci pa po lastni 
izbiri primemo še za pustno 
rajanje v pustnih dneh. 

Literati ob kulturnem prazniku 

Ob kulturnem prazniku so se zopet zbrali literati Zgornje-
savske doline, med njimi tudi nekateri Iz jeseniške občine, 
in sicer v Mojstrani. Počastili so kulturni praznik, spomin na 
velikega pesnika Franceta Prešerna. Uvodne besede sta 
povedala predsednik Društva upokojencev Dovje Mojstrana 
Mirko Rabič in predsednica kulturne sekcije društva Marin-
ka Čebulj. Prešernove pesmi so ob povezovanju programa 
Vere Cartner prebrale ljudske pevke, ki delujejo v okviru 
društva, obiskovalci pa so prisluhnili tudi njihovemu 
ubrariemu petju. Svoj kamenček v mozaik praznika so do-
dali tudi literati s svojimi deli. M. G. 

Posebno moramo pohvaliti tako nastope kakor kostume 
nastopajočih, veliko v stilu Mehike. 

Slovesnost pred kulturnim praznikom 

v sredo, 7. februarja, so v Društvu upokojencev (DU) Jese-
nice pripravili slovesno prireditev v okviru praznovanja slo-
venskega kulturnega praznika. V uvodu je zbrane nagovoril 
podpredsednik DU Jesenice, med vabljenimi pa so blll tudi 
člani in članice i i DU Javornik-Koroška Bela, predsednik 
Zveze borcev Bratko Škrij in filmska legenda Miha Baloh. 
Uvodoma so vsi prisotni skupaj zrecitirall odlomek Prešer-
nove Zdravljice, sledil je recital z odlomki iz zapiskov Pre-
šernove sestre Vide in njegove hčerke Ernestine v izvedbi 
Henrika Lužnlka in Darke Rebolj. Za pevski zaključek pa je 
poskrbel ženski pevski zbor DU Javornik-Koroška Bela. j. P. 

Voščilo za osmi marec 
babicam - upokojenkam 
Železarne Jesenice 
U R Š A P E T E R N E L 

Avtorica pesmi je Marinka 
Čebulj iz Mojstrane. Kot je 
napisala, je bila brez staršev, 
leta 1959 pa se je takoj po 
obveznem šolanju morala 
zaposliti. V Železarni Jese-
nice je bila prve tri mesece 
zaposlena kot tekačica. "Te-
daj sem videla po vseh obra-
tih železarne, kako ženske 
garajo. Se isto leto sem zače-
la ob delu hoditi v večerno 
administrativno šolo. Takoj 
sem dobila boljše delovno 
mesto, vendar nisem pozabi-
la, kar sem videla v proizvod-
nih obratih," je povedala. Pe-
sem je nastala po spominu 

Marinka Čebulj 

na tiste hude čase, v spomin 
na tiste ženske, ki so že umr-
le, in v zahvalo še živim. 

Vnučka me nejeverno gleda, 
ko povem, zakaj soseda Je vsa bolna, bleda, 

hrbet upognjen, grčave roke, 
še noge jo hudo bole. 

Bilo je po drugi svetovni vojni, 
pomanjkanje povsod - hudo, 

kamor si pogledal - vse porušeno, 
pridne roke - povsod so prav prišle. 

Veliko mož, očetov iz vojne se ni vrnilo, 
zato se je ienske v Železarni Jesenice 

tudi na težkih delovnih mestih zaposlilo, 
od šestih do dveh, norma je bila merilo. 

Težke jeklene paUce, pločevino, cevi 
so prekladale, v strašna trušču 

žeblje pakirale, v Samotami, 
na vročini, prepihu trdo delale. 

Ob dveh zgarane domov so hitele, 
da kosilo bi čim prej kuhano imele. 

Otroci prišli so od pouka, 
lačen vsak v lonce kuka. 
Težko zaslužile so denar, 

vedno manjkala je kakšna stvar 
za sina obutev, hči nima kaj obleči, 

vsem ni bilo mogoče ustreči. 

Po JO letih težkega dela šle so v pokoj, 
ni več tekel jim po hrbtu znoj, 

uživale naj bi zasluženo pokojnino, 
žal začelo se je z boleznijo, bolečino. 

Čeprav včasih še same pomoč rabijo, 
ob stisku vnučkovih ročic na vse pozabijo, 

srčke male varujejo cele dni, 
saj mlade mamice delajo od jutra do noči. 

Te babice : posebru) pozornost zaslužijo 
SE ZA 8. MAREC. DAN ŽENA. VSE NAJLEP. 

Hvala za njihovo dejavnost vsepovsod, 
naj jim bo čim manj boleča nadaljnja 

življenjska pot. 

Godalni orkester 

Na Glasbeni šoli Jesenice že doigo leto uspešno deluje godal-
ni orkester mladih učencev. Sodeluje deset učenk in učencev, 
igrajo pa na violine, violo, violončelo in kontrabas. Dirigentka 
in mentorica je Natalija Š. Cllenšek. J. P. 
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OB PRVI ŠTEVILKI 
NAŠEGA GLASILA 
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(uili pa unftfAno taU/uftn* lan»ki tir ton i eaif(^t 

KOSIRIEV 
BODIČEK 

Ker Je hc^jako prvonatvo po«talo 
le «rn«6no je prav, da tudi v tetn 
tuopifu dam par »resnih« pripomb. 
tt bom kog« nepravilno ude!, cuj 
tn« za dvv minuti da oa kauiukp 
klop. 

Sicer najbolj »nelne ekipa je biU 
v zadnjem iasu dKipiin*«a komiii* 
Ja v Suboitci. kor so trije tiani. jim 
predlagam naj gredo za tri kralje — 
upam. da jim bo lam bolj uspelo. 

Ua b{ se re&ilt fnantnih tefav. se 
bo hokejsko druU<i-o Jesenic specia-
liziralo nt prodajo drv. kar jim vse-
skosi meiejo poletu pod nog«. 

Kljub leiiiUt da ja Olimpî a i<patl< 
(a tt nadaljnjega tekmovanja xa ev« 
roptki pokal upam. da jim bo uspelo 
osvojiti prvo mest« — maja la zete' 
nonuo. 

Viia srê a, da Je hala Podmetaktjo 
odprta, ds so delavci 2eletame vaaj 
med tekmami na vrelem sraku. 

Ko je igralec moitva prosil irener-
ia za prost dan. da bo M k zdravni-
ku zaradi metiiskusa. je padla pri-
pomba. da bo poktzal pravo koleno. 

Na ostro kritiko trenerja, da igral-
ci premalo intenzivno trenirajo, so 
izja>rtli. da je bolje iti s treninĵ a 
ozmerjan kakor utrujen, 

Leto* M repr«j«n:anea uko in-
tenzivno pripravlji na nastop na 
svetovnem prN-enttvu. da ja tekma 
moltva na Jesenicah 2e prava red-
kost. 

Z ozitom ns Itid sobotne tekme 
sem miUjenja. (e m je v lanskem 
letu pnar îlo Medve«>̂ aku premaga« 
ti nas. zakaj se ne bi tudi nam posre-
čilo premagati Olinpijo. 

Lepo Vas poadravl̂ a »eo Franc 
KoAir« vedso z Vamt. itidi ob po-
razih. 

Iz našega 
arhiva 
Ali ste vedeli, da je v okviru 
tednika Železar Hokejsko 
društvo Jesenice začelo izda-
jati svoje glasilo JE-SE-NI-
CE. Že uvodnik ob izdaji 
prve številke sporoča dovolj: 
hokej na Jesenicah še živi. 
Ob pogledu na fotografijo 
jeseniškega navijača Jožeta, 
branju Koširjevih bodičk. 
predstavitvi takratnega legen-
darnega jeseniškega moštva 
po že sedemnajstih osvojenih 
zvezdicah - naslovih državne-
ga prvaka, se spominjate tudi 
vi. Spomine na veličastna 
slavja s hokejisti, na boleče 
poraze, na dogodke ob ledeni 
ploskvi verjetno v srcih nosite 
tudi vsi, ki ste bili v teh 60 le-
tih kakorkoli povezani z jese-
niškim hokejem. Predstavite 
jih tudi drugim, ki jih bodo 
radi prebirati. Vabljeni k so-
delovanju, da s skupnimi 
močmi zaznamujemo 60-let-
nico. 

GG 
mali oglasi 

04/201 4247, 
e-pošta: malioglasi@g-glas.si 
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EUROSANK 07 
NAJatraktivnejsi slalom v zgodovini slovenstva! 
v soboto, 24. februarja 2007 bomo na Pokljuki 
zopet priče najbolj noremu, najbolj smešnemu in 
najbolj atraktivnemu slalomu v zgodovini slovenstva. 
To bo EUROSANK 07, ki omogoča izvirnim kreatorjem 
in neustrašnim slalomistom prosto pot v svet domišljje 
in gravitacijske ustvarjalnosti. 

Na pobočju Športno-rekreacijskega centra Pokljuka na Rudnem polju bo že četrtič 
J zapored potekalo tekmovanje atraktivnih drsečih vozil. V vožnji skozi slalomska 
{ vratica se bodo pomerile ekipe, ki lahko štejejo do dvajset članov in tekmujejo v. 

doma izdelanem, fantazijsko oblikovanem drsečem vozilu, ki mora 
j zagotavljati varno premikanje zgolj s pomočjo človeškega 
i dejavnika in gravitacijske sile. Za najboljše piipravljamo^i^^^^^sg^ 

bogate nagrade! Štart ob 

Mladi jeseniški tenisači uspešni 
J U R E J A N Č I Č 

Skoraj ne mine teden, da se 
mladi jeseniški igralci ne bi 
udeležili kakšnega turnirja 
in dosegli vsaj kakšnega 
uspeha. V soboto in nedeljo, 
27. in 28. januarja, se je v Žirov-
nici odvijal prvi od treh turnirjev 
zimske sezone gorenjske regije. 
Po doseženih rezultatih in zbra-
nih točkah se bodo vsi igralci 
pomerili še v glavnem turnirju 
za zaključek zimske sezone. Je-
seniški igralci so dosegli nasled-
nje rezultate: v kategoriji tenis 
do 12 let (dečki in deklice sku-
paj) je Marko Stanojevič zasedel 
2. mesto. MaSa Jančič pa 3. V 
isti kategoriji so nastopili tudi 
Lara Glavič, Luka Knific in.Žiga 
Čop. V kategorij; midi tenis {po 
skupinah) so rezultati naslednji: 
Mark Vezzosi 1. mesto. Nika 
Kožar 1. mesto, Anja VaupotiČ 
2. mesto, Žiga Knific 2. mesto 

Marko Stanojev ič 

in Tina Cvetkovič 3. mesto. V 
kategoriji mini tenis {po skupi-
nah): Anja Bolte 2. mesto, Tina 
Cvetkovič 2. mesto, Sandra Zu-
kič 3. mesto, Mitja Jamnik 4. 
mesto in Nuša Bolte 5, mesto. 
V soboto in nedeljo. 3. in 4, fe-
bruarja, je v Ljubljani potekalo 
odprto pn/enstvo Slovenije od 8 

do 11 let Pri deklicah je v katego-
riji 11 let Maša Jančič osvojih 3. 
do 4, mesto, Lara Glavič pa $. do 
8. mesto. Pri dečkih sta v kate-
goriji do 11 let zasedla Tom 
Cvetkovič 5. do 8. mesto. Marko 
Stanojevič pa 9. do 16. mesto, v 
kategoriji "mini" in "midi" pa je 
nastopila tudi Trna Cvetkovid 

Turnir v odbojki za mešane ekipe 
G A B E R Š O R N 

Jutri, v soboto, 24. februarja, 
bo v telovadnici Gimnazije 
Jesenice turnir v odbojki za 
mešane ekipe. Namen turnir-
ja je združiti prijetno s korist-
nim, se pravi združiti zabavo 
in druženje s prijemo šport-
no aktivnostjo • odbojko. Pra-
vila turnirja narekujejo, da je 
v polju šest igralcev in da mo-
rata biti v polju ves čas priso-
tni vsaj dve predstavnici ne-
žnejšega spola. Sistem tek-
movanja bomo določili na 
kraju dogodka, ki se bo pričel 

ob 9.30 zjutraj. Vabljeno čim 
večje število igralcev in igralk. 

Ve£ informacij o dogodku pa 
na: www.zsport-jesenice.si. 

mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
http://www.zsport-jesenice.si


NASVET 

Norosti zaljubljenih ali 
MAG. SUVANA GASAR 

kaj drugega? 
v februarju praznujemo va-
lentinovo - praznik vseh za-
ljubljencev, ki je k nam pri-
šel iz tujine. Izrazov naklo-
njenosti in ljubezni nikoli ni 
preveč, vendar se ob tem od-
pirajo mnoga vprašanja. So 
darila res izraz ljubezni? Sta 
simpatija in zaljubljenost 
isto kot ljubezen? Je ljubezen 
res slepa? Od kod izvirajo ne-
umna in včasih že kar nora 
dejanja zaljubljenih? 
Darila niso nujno izraz lju-
bezni. Vsekakor so izraz po-
zornosti, v ozadju katere so 
lahko dokaj različni motivi -
včasih tudi nelepi kot: prera-
čunljivost, prilizovanje ipd. 
Darila za valentinovo naj bi 
bila praviloma drobna, toda 
nekateri tako pretiravajo, kot 
da bi bila vrednost darila me-
rilo njihove ljubezni. Pa ni 
tako! Denarna vrednost dari-
la kaže zlasti to, koliko si ne-
kdo "lahko privošči", o ču-
stvih do obdarjene osebe pa 
ne pove kaj dosti. Na žalost 

včasih drago darilo izvira iz 
slabe vesti - z njim se hočejo 
ludje odkupiti za grdo ravna-
nje in nepošten odnos. Toda 
dragoceno darilo ne more iz-
brisati grdih dejani ali nado-
mestiti siceršnjega zanemar-
janja. Se slabše je, če ste ob-
darjeni samo zato, "ker je 
pač ti-eba". 
Druga stvar je opredelitev 
čustev. Ljudje pogosto po-
mešajo čustva simpatije, za-
ljubljenosti, ljubezni ter ob-
čutke spolne privlačnosti, ki 
so v resnici veliko bolj tele-
sne kot čustvene narave. 
Povsem jasno je, da gre za 
različna čustva, saj simpati-
jo lahko čutimo tudi do pri-
jateljev, kratkotrajna zaljub-
ljenost pa nikakor ni isto kot 
prava ljubezen, čeprav vča-
sih preraste vanjo. Ponavadi 
nas ljubljena oseba tudi spol-
no privlači, ni pa nujno 
ubialiio. Spuliio iiasi lahko 
privlači tudi oseba, do katere 
ne gojimo nobenih čustev. 

Na žalost nekateri ljudje ne 
znajo razdstiti, kaj zares ču-
tijo do koga, iz česar izvirajo 
mnogi neljubi zapleti od lju-
bosumja, do razočaranj in 
zamer. Ljudje si pogosto na-
pačno razlagajo izraze na-
klonjenosti, zato pri obdaro-
vanjih za Valentinovo bodite 
previdni. Premislite, koga in 
s čim boste obdarovali. Ne 
gre pozabiti, da je to praznik 
zaljubljenih, ne pa dobrih 
prijateljev in poslovnih part-
nerjev. Da ne bo nesporazu-
mov, le-te raje obdarujte ob 
kakšni drugi priliki. 
Kako pa je s slepoto in no-
rostmi zaljubljenih? Zaljub-
ljeni so slepi za vse napake 
ljubljene osebe. Obratno pa 
za ljubezen velja, da imamo 
človeka radi kljub njegovim 
napakam. Zaljubljenost in z 
njo povezana čustva nered-
ko vodijo do nespametnih 
dejanj. Zaljubljenci pogosto 
počno razne neumnosti, s 
katerimi naj bi osvojili ljub-

ljeno osebo: ji vztrajno pisa-
rijo, jo obsipajo z darili, va-
bijo na zmenke ipd. Večino-
ma gre za neškodljive ne-
umnosti, katerim se javnost 
blagohotno smehlja, za obo-
ževano osebo pa znajo biti 
nadležne in neprijetne, če 
ne čuti enako kot njen obo-
ževalec. Nekaj povsem dru-
gega pa so dejanja, ki ne izvi-
rajo iz zaljubljenosti, ljubez-
ni ali privlačnosti, pač pa iz 
negativnih čustev, ki se po-
rodijo iz njih. Skoraj nič dru-
gega ljudi ne prizadene tako 
močno, kot zavrnitev ljube-
zenskih ali seksualnih po-
nudb. Večina si le-te napač-
no razloži kot sporočilo: 
"nisi dovolj dober/dobra 
zame". To vodi v globoko 
osebno prizadetost, užaljen 
ponos, ta pa naprej v čustva 
jeze, sovraštva in maščeval-
nosti. Primer zase so čustva 
ljubosumja, ki se razvijejo 
zaradi strahu pred izgubo 
ljubljene osebe, ki se mu pri-

mešata jeza in sovraštvo do 
tekmeca, lahko pa tudi do 
ljubljene osebe. Opravka 
imamo torej z negativnimi 
čustvi, ki lahko vodijo v 
skrajno nemoralna, podla, 
zlobna in že prav grozljiva 
dejanja. Ljubezensko priza-
deti se lotevajo vse od zasle-
dovanja, omejevanja svobo-
de, kontroliranja, ukazova-
nja in groženj, do škodova-
nja, poškodovanja, mučenja 
ali celo umora prej oboževa-
ne. toda zdaj osovražene ose-
be. To seveda nima nič skup-
nega z ljubeznijo. Gre za 
osebnosmo motene ljudi, ki 
se ne morejo sprijazniti z 
dejstvom, da v življenju ni 
vse tako, kot bi radi. Njihov 
šibak ego ne prenese nobene 
zavrnitve, zato nanjo pravilo-
ma odgovorijo s hudo maš-
čevalnostjo. Če se le da, se 
jim izognite, nikakor pa jim 
ne verjemite, da vse to po-
čno zgolj iz ljubezni do vas. 
V resnici so to bolni ljudje. 

S A N E I A T R A K O - N £ U Y 

WWW.SUNRISE-SPORT.COM 

Gibanje, sreča, zdravje 
Vsakodnevne obveznosti, 
časovna stiska in s tem po-
vezan stres kot bolezen so-
dobnega časa - to so le ne-
katere značilnosti današ-
njega modernega življenje. 
S tem so pridobile pomen 
nekatere druge dobrine, 
kot so rekreacija, počitek in 
oddih. Tem dobrinam na-
menjamo vedno več pozor-
nosti in tudi denarja. Pa 
mislite, da ravnate prav? 
S pomočjo televizije nas ži-
vilska in farmacevtska in-
dustrija kar zasipava s svo-
jimi "čudežnimi" dodatki, 
s katerimi naj bi premagali 
bolezen, debelost, utruje-

. nost, staranje in podobno. 
Tudi tem dobrinam name-

njamo vedno več pozorno-
sti in seveda tudi denarja. 
In tudi v tem primeru se 
nam poraja vprašanje, ali 
ravnamo prav? 
Kaj je torej boljše in tudi 

cenejše? Ali kupovati indu-
strijske dodatke, ki nikakor 
niso poceni in delujejo 
predvsem psihološko, saj 
opravičujejo našo lenobo, 
ali nameniti nekaj sredstev 
za rekreacijo in gibanje. 
Odgovor se ponuja sam po 
sebi. Tisti, ki namenijo več 
denarja za gibanje in rekre-
acijo, ne nalagajo samo v 
svoje zdravje, ampak tudi v 
kvalitetpo preživljanje že 
tako premalo prostega 
časa. Take naložbe se nam 

obrestujejo. Gibanje počasi 
postane stalnica v vašem 
vsakdanjem življenju, vlo-
žena sredstva so minimal-
na (še posebej v poletnem 

vitejše premagovanje vsak-
danjih naporov in stresa, 
kar pa so naše obresti! V 
drugem primeru, ko nala-
gamo v različne živilske in 

Poživite svoje življenje! Zima je letni čas, ki 
prinaša najlx)lj depresivna obdobja, najboljša 
obramba zoper to pa je gibanje. Obenem tudi 
bolje pripravljeni pričakamo toplejše spomla-
danske dni: z novo energijo, kondicijsko 
pripravljenostjo in motivacijo. 

času), rezultati so pozitiv-
ni! Dobro počutje in dobra 
telesna pripravljenost nam 
omogočajo lažje in učinko-

farmacevtske dodatke, se 
naše naložbe s časom več-
ajo, rezultati so slabo počut-
je, nepravilno prehranjeva-

nje in depresija. Da o obre-
stih raje ne govorimo ... 
Torej pridemo do ugotovit-
ve, da smo se odločili prav -
REKREACIJA (GIBANJE) 
SE SPLAČA! Torej poživite 
svoje življenje! Zima je letni 
čas, ki prinaša najbolj de-
presivna obdobja, najboljša 
obramba zoper to pa je gi-
banje. Obenem tiiHi bolje 
pripravljeni pričakamo to-
plejše spomladanske dni, z 
novo energijo, kondicijsko 
pripravljenostjo in motiva-
cijo. 
In to bo tudi rdeča nit vseh 
niojili nasledil j ili člankov, v 
katerih vas bom nagovarjala 
k wellnesu, torej aktivnemu 
preživljanju prostega časa! 

Zlatina srečna "Zvezda II 

Ko je 25-letna Zlata Alagič z Jesenic izgubila delo, se je opogumila in sama prevzela vodenje trgovine. 

U R Š A P E T E R N E L 

Izguba službe je zlasti na Je-
senicah vse prevečkrat po-
stala del vsakdanjika. Mno-
gi, ki jih je doletela ta živ-
ljenjskega preizkušnja, se v 
novi situaciji ne znajdejo in 
najpogosteje obtičijo na za-
vodu za zaposlovanje. Mno-
gi tudi več let. Med njimi pa 
so tudi svetie izjeme, kakrš-
na je 25-letna Zlata Alagič s 
Titove. Vrsto let je delala kot 
prodajalka v eni od trgovin s 
tekstilom v centru TUŠ na 
Jesenicah. Zaradi premalo 
prometa pa so se lastniki od-
ločili, da bodo trgovino zapr-

li, in Zlati se je obetalo, da 
bo ostala na cesti. "Enkrat 
sem že bila na zavodu, pa se 
v pol leta ni nič premaknilo. 
Zato sem si rekla: izgubiti ne 
morem veliko, sama bom 
vzela trgovino v najem!" Z 
veliko poguma in optimizma 
je speljala vso birokracijo in 
novembra lani odprla svojo 
trgovino s tekstilom, ki jo je 
poimenovala "Star" (Zvez-
da). "Seveda me je bilo strah. 
Za kaj takega moraš biti zelo 
pogumen. Morala sem odku-
piti inventar, za kar sem mo-
rala vzeti tudi nekaj kredita, 
vsi dobavitelji zahtevajo pla-
6I0 vnaprej ... Obenem sem 

vedela, da mi mama ne bo 
mogla pomagati, no, k sreči 
imam za sabo fanta in sestro, 
ki bi mi v primeru težav lah-
ko pomagia." Zlatina trgovi-
na je lepo zaživela, zlasti v 
novembru in decembru je 
imela veliko prometa, med-
tem ko sta januar in februar 
za vse trgovce nasploh bolj 
sušna meseca. A Zlata ne ob-
upava, z veliko optimizma 
zre v prihodnost. In kar je v 
celotni zgodbi najbolj po-
membno • sama je poskrbela 
za svojo prihodnost in za to, 
da je na seznamih brezposel-
nih zavoda za zaposlovanje 
eno ime manj... 

http://WWW.SUNRISE-SPORT.COM


ZANIMIVOSTI 

Pet rodov Jeseničanke 
Marije Letnar 
Njeno življenjsko drevo sedaj poganja veje že 
v peto generacijo. 

J A N K O E I A B I Č 

Vsakdanje življenje plete 
različne zgodbe od otroštva 
do častidjive starosti. Posebej 
starejši ljudje so ponosni na 
svoje rodove, ki si utirajo 
nove življenjske poti. Eno od 
takšnili ^odb razpletamo pri 
leseničanki Mariji Letnar. 
Lani v aprilu je dopolnila 90 
let, peto leto je sedaj stanoval-
ka v Domu dr. Franceta Ber-
glja na Jesenicali. V spomin 
so se ji še posebej vtisnili do-
godki prejšnjih mesecev. Nje-
no življenjsko drevo sedaj po-
ganja veje že v peto generaci-
jo. Rodili so se ji trije otroci. 
Eden je umrl, preostala dva pa 
sta že dolgo v tujini. Mož ji je 
umrl pred 28 leti. Hčerka Ma-
rija je v Nemfiji in se bo po 35 
letih kmalu spet vrnila domov. 
Sin Pavel živi v Avstraliji. 
Predvsem po hčerkini zaslu-
gi njen rod pridno poganja 

veje. Hčerka Marija ima 
hčerko oziroma mamino 
vnukinjo, ki je prav tako Ma-
rija ter še drugo hčerko Mag-
daleno. Pri tem gre kar za 
tretji rod zapored z imenom 
Marija. Za četrti rod je po-
skrbela Marija z rojstvom 
Klavdije, ona pa lani še za 
peti z rojstvom male Alje, ki 
je sedaj stara šest mesecev. 
Marija je na prapravnukinjo 
izredno p)onosna. Kar žarela 
je, ko jo je na družinskem 
srečanju lahko pestovala. 
Marija se danes v domu kar 
dobro počuti, tudi zdravje ji 
služi. Ima še izredno dober 
spomin na dogodke iz nje-
nega življenja vse do danes. 
Na pamet pove telefonsko 
številko hčerinega telefona v 
Nemčiji z enajstimi številka-
mi. Ne smemo pa pozabiti 
omeniti njenega skrivnega 
talenta. Že kar šest desetletij 
namreč prerokuje iz kart. 

Prevoz in 
vgr^evanje 

betona 
Tarman Robert s. p. 
Planina pod Golico 64, 

4270 Jesenice 
Telefon: 041 645 230 

L . . 

GG mali oglasi 
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Na poletnem delu 
v Ameriki 
Triindvajsetletni Vladimir Radič z Jesenic je skoraj tri mesece preživel v Ameriki, od tega večino časa 
kot mentor v poletnem kampu. 

U R Ž A P E T E R N E L 

"Zanimiva izkušnja, preizkuš-
nja samega sebe in enkratna 
priložnost za potovanje." Tako-
le pravi o devettedenski izkuš-
nji dela z otroki v poletnem 
kampu v Severni Karolini v 
Združenih državah Amerike 
23-letni Jeseničan Vladimir 
Radič. Ta absolvent organizaci-
je menedžmenta je lanske po-
letne počitnice preživel pri 
delu z ameriškimi otroki, ki 
običajno vsaj del poletnih po-
fitnic preživijo na poletnih ta-
borih (summer camps). "Za 
poletni kamp sem izvedel po 
naključju, od neke kolegice. Ze 
nekaj časa sem razmišljal, da 
bi šel v tujino, morda študirat 
ali na delo. Ker rad delam z 
otroki, se mi je poletni kamp 
zdel odlična priložnost," pripo-
veduje Vlaimir. Za celotno 
organizacijo potovanja in biva-
nja je poslaMa agendja STA, 
pogoj za delo študentov na to-
vrstnih taborih pa je starost 
med 19 in 26 let in znanje an-
gleščine. Stroški udeležbe zna-
šajo 650 evrov, s čimer so pla-
čani letalska karta, bivanje in 
hrana, sto evrov pa stane viza. 
Vladimir pravi, da je denar do-
bil nekako povrnjen nazaj prek 
žepnine, ki jo je prejel za delo, 
celo ostalo mu je še nekaj. 
Vladimir je vse potrebno ure-
dil dokaj pozno, šele konec 
maja, na pot pa se je podal 3. 
junija. Izbral je devettedensko 
delo v kampu v Severni Karoli-
ni. Kot pravi, v Ameriki obsta-
jajo različni poletni kampi, od 
verskih, za invalidne otroke, 
otroke iz slabih okolij, otroke iz 
premožnejših družin... Kampi 
so podobni našim tabornikom 
ali poletaim kolonijam. Štu-
denti z vsega sveta kot "camp 
councelors" (nekakšni men-
torji) pazijo na otroke in jih 
učijo različnih športnih in dm-
gih aktivnosti; so njihovi učite-
lji in prijatelji. Vhdimir je imel 
v skupinah od najmanj štiri do 
največ dvanajst otrok, starih od 
deset do štirinajst let "Z njimi 
si 24 ur na dan. Moraš jih ani-
mirati, usmerjati, motivirati, 
koordinirati, jim pomagati..." 
Poudarek jp na skupinskem 
dela "Sam po izobrazbi nisem 
pedagog, zato je bila to zame 
tudi preizkušnja, ali sem spo-

soben koga voditi, reševati 
konflikte, usklajevati različne 
interese." Poleg Vladimirja je 
bilo v kampu še šest tujih pros-
tovoljcev, in sicer dva iz Avstra-
lije, po eden pa iz Velike Brita-
nije, Nemčije, Nove Zelandije 
ter Južne Koreje. Drugi so bili 
domačini, Američani. "Spo-
znal sem zelo različne ljudi, 
čisto drugačne kulture. V sobi 
sem bil denimo skupaj z Afro-
američanom. Tudi to je bila 
posebna izku.šnja, .spomati nji-
hov sleng, govorico, obnašanje 
..." Prav s kolegi prostovoljci so 
navezali še posebej tesne stike 

"To je naporno delo, ki zahteva veliko potrpežlji-
vosti in vztrajnosti, vendar pa človeku, ki ima 
rad otroke, predstavlja tudi veliko zabave. Ti 
otroci ti na najboljši način prikažejo ameriško 
kulturo in navade, zato je delo v poletnih kam-
pih le ena sama neprecenljiva izkušnja v tvojem 
življenju." (S spletne strani agencije S T A o 
počitniškem delu v poletnih kampih) 

in sklenili dobra prijateljstva, 
saj so skupaj preživeli vseh de-
vet tednov. Vladimir se je od-
lično naučil tudi angleškega je-
zika, saj je vseh devet tednov 
govoril izključno angleško. Je 
pa res, dodaja, da veliko dežele 
ni spoznal, saj so večino časa 
preŠveli v kampu. Ker je kljub 
vsemu želel bolje spoznati 
utrip "obljubljene dežele", se je 
po zaključku kampa odločil še 
za potovanje po vzhodni obali 
ZDA in Kanadi, na katero se je 
podal s prijateljico Vanjo iz 
Mengša. Obiskala sta pred-
vsem velika mesta Washing-
ton, Boston, Philadelphio, 
New York, Ottavvo, Toronto ter 
Niagarske slapove. In vtisi.> 
"Ogromna mesta mi niso bila 
preveč všeč. Najbolj sta me 
navdušila Toronto in zlasti Bo-
ston, ki je zgrajen v evropskem 
slogu, je majhno mesto ob 
oceanu, z veliko parki, kjer je 
vzdušje zelo sproščeno, ljudje 
pa odprti. Hitro navežejo stik, 
najbolj pa mi je bila všeč njiho-
va navada, da sproščeno ležijo 
na zelenicah v parkih, berejo. 

Komu bi Vladimir 
priporočil delo prosto-
voljca v poletnem 
taboru v Z D A ? Vseka-
kor mladim, ki jih 
veseli delo z otroki, ki 
bi radi dobili nove 
izkušnje in obenem 
radi potujejo. "Na 
drugi strani pa ne 
smeš imeti domotožja, 
moraš biti prilagodljiv 
(vse je drugačno, od 
okolja do hrane), 
pripravljen na vse ...," 
poudarja sobesednik. 

se pogovarjajo ..." Vladimir in 
Vanja sta zvečine potovala z av-
tobusi, zanimivo pa je, da sta 
največkrat spala pri neznanih 
ljudeh, ki so ju videli prvič v 
življenju. Kot pravi Vladimir, 
je Vanja že doma navezala sti-
ke in bivala sta pri znancih od 
znancev in vsakdo, pri korher 
sta spala, jima je priskrbel na-
slov novega znanca... V Ottawi 
pa sta si pomagala z intemetno 
stranjo za popotnike (hospitali-
ty club), na kateri je mogoče 
dobiti naslove tistih, ki so pri-
pravljeni odstopiti popotni-
kom bivališče. Vladirtiir pravi, 
da se je ves čas v Ameriki po-
čutil zelo vamo in ni imel prav 
nobene slabe izkušnje. 
Po vrnitvi domov se je usmeril 
v prostovoljno delo, tako po-
maga v Mladinskem centm Je-
senice in na PUM-u v Radovlji-
ci. Tudi načrti, da bo spet odšel 
na tuje, že zorijo. Morda nazaj 
v Ameriko, a kot turist, ali pa v 
Avstralijo, Indijo ... Vsekicor 
se bo prepustil toku ali kot pra-
vi Vladimirjevo geslo: "Go 
with the flow...". 

mailto:1naliogl3si@g-glas.si
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Olikani Slovenec 
" N i k o g a r ne ž a l i m o na l a šč ; b o d i m o post režn i , p a m e t n i , prev idn i , n a r a v n o s t 

brez v s e zvijače," je že pred 1 4 0 leti p i sa l I v a n Vese l . 

)OŽA VARL 

Pod gorn j im nas lovom je 
bila leta 1 8 6 9 v t iskarni 
Jožefa Blaznika v . Ljubljani, 
v založbi Matice s lovenske 
nat isnjena 1 4 0 strani ob-
segajoča knjiga avtorja, 
duhovnika Ivana Vese la . 
Knjiga je bila takrat v vseh 

učitel jskih knj ižnicah ljud-
skih Sol kot vzgojno in učno 
p o m a g a l o učitel jem. Ne 
vem, ali sedanje šole v svo-
j ih knj ižnicah hranijo, na 
pr imer dve knjigi dr. Leona 
Zlebnika Ljudje med seboj 
ali knjige dr. Antona Trsten-
jaka Med l judmi , Človek v 
stiski in še nekatere, ki so 

izšle po drugi svetovni vojni. 
Dvomim, ker .se o bontonu 
oz. lepem veden ju v šolah 
zelo m a l o govori . V knj igi 
Ivana Vesela , čeprav je 
preteklo od njene izdaje že 
skoiaj 1 4 0 let, še vedno naj-
demo veliko nasvetov, nmenj 
in moralnih naukov, ki bi 
bili še kako uporabni v 

d a n a š n j e m času . Š e zlasti 
ker se dnevno s reču jemo s 
števi lnimi odstopanj i cd 
temel jnih mora ln ih norm. 
tako v medosebnih odnosih 
kakor v političnem življenju. 
Niso nam tuje neresnice , 
žaljivke, zvijače in podobno, 
o čemer je Ivan Vesel menil: 
"Nikogar ne žal imo nalašč; 
bodimo postrežni, pametni, 
previdni, naravnost brez vse 
zvijače; ne storimo ničesar, 
kar bi škodovalo bližnjemu, 
kar bi m u podrlo srečo; 
nikogar ne obreku jemo ali 
opravljamo; zamolčimo raji 
vse hudo, kar vemo o sočlo-
veku, če ne zahteva naša 

SAT 
ho v svet 

TELEF 
CENIK PRISTOPA NA INTENET 

JeseniceNet 4096 
JeseniceNet 3072 S 
JeseniceNet 3072 
JeseniceNet 1536 S 
JeseniceNet 1536 
JeseniceNet 768 
JeseniceNet 512 
JeseniceNet 128 
JeseniceNet 64* 
Varovalni sistem F-secure 

Hitrost prenosa 
4096/768 kbit/s 
3072/576 kbit/s 
3072/384 kbit/s 
1536/768 kbIt/s 
1536/384 kbit/s 

768/384 kbIt/S 
512/128 kbit/s 
128/64 kbit/s 
64/64 kbit/s 

NOVO - DIGITAfeNA KABELSKA TELEVIZIJA 
• v e č - s l o v e n s l $ i h , f f U b j i h p r o g r a m o v 

• k r i s j a l n o . č i s t a s l i k a 

I e n o s t a v e n . ^ p r i j a z e r L n a G i n i z b p r o g r a m o v 

• r a ^ č i ^ ^ ^ ^ m s k l p a k e t i 

Ceniki za digitalno TV 

nakup sprejemnika 
nakup sprejemnika skupaj z 12-mesečno obvezo 
plačevanja kateregakoli plačljivega digitalnega paketa 

80 , 12 

37,56 

19.200,00 

9.000,oo 

Mesečna naročnina Polna cena EUR S I T Akcijska cena EUR S I T j 

Paket A 7,01 1.680,00 5,26 1.260,00 
Paket E 10, ie 2.620.OO 7,89 1.890,00 
Program HBO 8,30 1.990,00 6,23 1.493,00 
PaketA + E 12,48 2.990,00 9,36 2.243,00 
Paket A + program HBO 12,48 2.990,00 9,38 2.243,00 
Paket E + program HBO 14,56 3.490,00 10,92 2.618,00 
Pake; A E + program HBO 16,85 3.990,00 12,49 2.993,00 

NOVO - IP telefonija: 
• u g o d n a c e n a n a r o č n i n e 

k o n k u r e n č n a c e n a t e l e f o n s k i l i i m p u l z o v 

• d v e t e l e f o n s k i š t e v i l k i 

• p r e g l e d o p r a v l j e n i h k l i c e v n a s p l e t u 

Prijave in informacije 
na naslovu: 

T E L E S A T , d . o . o . , J e s e n i c e 

Cesta talcev 20, 4270 Jesenice 
Tel.; 04/58 65 250, fax: 04/58 65 252 
E-naslov: info@telesat.si 
w w w . t e l e s a t . s i 

dolžnost ali blagost druzih, 
da govor imo o kaj tacem. 
Ako hočemo m i m o in lahko 
živeti z l judmi, naj si nikar 
ne prizadevajmo, da bi nas 
vsi l judje častil i kakor 
modre in dobre l judi . Ko-
likor imenitnejše in očitne-
jše lastnosti i m a š , toliko 
s m e š biti gotovejši, da boš 
moral prenašati s labih in 
hudobnih l judi zavidnost ; 
tisti pa, katere splošna 
množica časti, ti so navadno 
l judje brez značaja, ali pa 
nizki prilizovalci in h inavd. . . 
H u d o b n e ljudi in opravlj i-
vosti naj laže p r e m a g a š , če 
se ne zmeniš zanje; sicer bo 

že čas vse odkril ali pa se bo 
pozabilo." 
Se veliko nasvetov, mnenj in 
stališč duhovnika Ivana 
Vesela bi s pridom uporabili 
tudi za današnji čas. Nekaj 
njegovih misli sem uporabil 
predvsem zato. da pred-
stavim knjigo, zlasti pa avtor-
ja, ki se je rodil v Ravbar-
jcvcm gradu v Velikem 
Mengšu leta 1840 in bil leta 
1865 posvečen v duhovnika. 
Kot kaplan je služboval v Pos-
tojni, kjer je bil tudi ravnatelj 
na tamkajšnji glavni šoli. Ve-
liko je potoval in govoril več 
jezikov in bil tudi prevajalec. 
Umrl je leta 1 9 0 0 . 

K r a t k e n o v i c e 

U č i m o s e za življenje - za v s e generac i je 

V Mladinskem centru Jesenice že drugo s e z o n o izvajajo pro-
jekt brezplačnega računalniškega opismenjevanja pod skup-
nim naslovom U č i m o se za življenje. Glavni namen projek-
ta je omogočiti pridobitev osnovnega računalniškega znanja 
in spretnosti tistim m l a d i m in odrasl im, ki nima;o oziroma 
niso imeli teh možnosti . Ker so tečajniki stari vse od 15 pa 
do malo manj kot 8 0 let, lahko rečemo, da vsi skupaj us-
pešno udejanjajo naslov projekta in dokazujejo, da se je uči-
ti za življenje, in to skozi vse življenje, resnično izziv. R. S. 

Č u d o v i t a Perzija - I r an z M i r o m K o d r o m 

D a n po valentinovem s m o že kar številni obiskovalci po-
topisnih predavanj Mladinskega centra Jesenice v sliki in 
besedi spremljali potepanje Mira Kodra po Iranu. Svojo pot 
je predstavil ob glasbeni spremljavi priljubljenega iranskega 
pevca. T a čudoviti perzijski košček sveta n a m je predstavil 
kot deželo n a s m e j a n i h , preprostih in p o š t e n i h l judi . 
Vsekakor potovanje za tiste, ki si želite izkusiti skrivnosti in 
modrosti starih civilizaciji T . L. 

S s k u p n i m i m o č n i n a d nad ležne bo lezenske 
težave 

D r u š t v o bolnikov z o s t e o p o r o z o Jesenice z d r u ž u j e 3 2 0 
članov in članic iz vseh sedmih občin Zgornje Gorenjske. 
Februarski občni zbor je bil spet priložnost, da čiani oceni-
jo, kje s o dobro delali in kje so bile težave. Predsednica 
društva Nuša Ražman poudarja: "V n a š e m društvu ž e l i m o 
predvsem pomagati in ozaveščati. N a š i člani niso le ljudje z 
boleznijo kosti, temveč tudi drugi, ki j ih preventivno sez-
n a n j a m o s posledicami bolezni. Lani s m o dali poudarek 
zdravi prehrani, predvsem p o m e n u kalcija in vitamina D pri 
osteoporoznih bolnikih. O tem s m o imeli dve predavanji, 
s k u p a j z dietetikom J o ž e t o m L a v r i n c e m s m o izdal i tri 
z loženke. O r g a n i z i r a m o vadbo, pohode, d e l a m o v sekciji 
r o č n i h del, velik poudarek pa d a j e m o tudi d r u ž e n j u . V 
lanskem letu s m o ob svetovnem dnevu osteoporoze orga-
nizirali dan odprtih vrat, kjer s m o predstavili vse svoje de-
javnosti. Z rezultati s m o zadovoljni." 
T u d i novih načrtov j i m ne manjka. Poleg že utečenega pro-
g r a m a predavanj bodo več pozornosti namenil i nordijski 
hoji , p o h o d o m in d r u g i m o b l i k a m rekreacije. S s v o j i m 
p o s l a n s t v o m pri o z a v e š č a n j u o tej bolezni in preventivi 
bodo lahko zajeli še širši krog. Število članov se je namreč 
povečalo z a 60. O b tem so veseli f inančne pomoči, ki j i m jo 
dajejo občini Jesenice in Kranjska G o r a ter donatorji. Društ-
vo Ima svoje prostore v stavbi D o m a dr. Franceta Berglja na 
Jesenicah. J. R. 
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Do Križovca in še naprej 
do Planine pod Golico 
čisto navaden izlet bi to bil, takšne sem poleti z biciklom opravljal v kakšni uri, a kaj, ko se je ob 
vdiranju v belino slišala snežna simfonija, ki se je lovila skozi objektiv ... 

B o F 

Da bodo pogledi teh, ki so 
morali v sobotnem jutru na-
mesto stiskanja pod odejo 
na dnino v jeseniško žele-
zarno, prav čudni, ko se 
bodo obregnili ob popomi-
ka, otovorjenega z nahrbtni-
kom in kratkimi smučmi, ki 
koraka po spluženem ploč-
niku mimo tiho utripajočih 
semaforjev, je bilo pričako-
vati. A ob peti uri zjutraj, če 
je to prvi dan konca tedna, 
jih je po mestu precej malo. 
Zato se je dalo smukniti 
skozi nekdaj mesto rdečega 
prahu, ne da bi kdo s kazal-
cem zaokrožil mimo senc 
ob čelu, in mimo Trebeža 
zaviti navkreber skozi nekaj 
ovinkov proti Pristavi. Pal-
ček Vukotič iz blejske štacu-
ne s planinsko opremo je 
dejal, da bo številka zimskih 
žolnov za lazenje sem in tja 
prava, a se mi je kaj kmalu, 
po prvih metrih v klančino, 
zazdelo, da zna biti zafrkan-

cija sredi teme popolna. Ne 
le da me je zoprno peklilo 
zadaj nad Ahilovo tetivo, še 
čelno svetilko sem pozabil 
na domači mizi. Ne da bi 
imel le eno, tri imam, a vse 
so ostale tam, kjer je bilo to 
plo ... Temperaturo je na ka-
zalcih stisnilo do minus šti-
rinajst. V temnem jutru je 
bilo potem še bolj treba po-
spešiti z vsakim metrom 
navzgor, zato da pač ni ze-
blo v zadiijicu in ramenski 
obroč. A se je dalo, dokler 
popotnika z vojaškim na-
hrbtnikom in smučmi ni 
obšla misel na ovekovečenje 
lepote vsega naokoli. Kako 
ujeti popolno tišino v foto-
grafijo in jo še malček zana-
lašč, ker drugi tega niso 
zmogli občutiti, pokazati 
prav vsem? Težko, vendar se 
je zgodil poskus ob K^nob-
Ijevem vikendu meter pod 
tisočico nad morjem. Še prej 
pa prvi poscanek ob pohaja-
nju v temo, ki se je prelivala 
v jutranji svit, tako da se je 

Kako ujeti popolno tišino v fotografijo in jo še 
malček zanalašč, ker drugi tega niso zmogli ob-
čutiti, pokazati prav vsem? 

hlad lahko obregnil še v naj-
bolj zakrita vlakna ob koži. 
Po koščku svetlobe in raz-
sodnosti več, ker je žulja za-
daj že naredila muka v čev-
ljih, sta se pred nosom pri-
kazali dve špuri smuči nekje 
nad Kočo partizanskih kurir-
jev NOB nad Pristavo. Se 
jima je dalo slediti, dokler se 
nista razcepili nekje pod Pu-
stim rovtom. Ena na desno, 
jaz pa na levo, saj je bil dlj 
Križovec. Tam, kjer so men-' 
da francoskega cesarja Na-
poleona vojaki sredi neke 
prav tako snežne, a šc bolj s 
hladom ovekovečene zime 
ne prav junaško, a zategadelj 
še bolj bridko smrt storili. 
Ob križišču, sicer popolno-
ma zametenem s snežnimi 
nanosi, stoji križ, ki ga oskr-
bujejo Nočevi s Tomšičeve. 
En očenaš za pokojno praba-
bico se je odžlobudral, pa še 
za hčer tam nekje v dolini. 
Tretji, ne malček, temveč po-
polnoma ali še bolj površen, 
je bil namenjen drugim, ki 
ne hodimo v cerkev z vzne-
senjem, primernim za da-
našnji čas. Ampak je bil. Za 
dobro misel. Škodovati tako 
ali tako ne more, pa še nihče 
me ni slišal, saj v krogu dveh 
kilometrov ni bilo nikogar. 
Sledila je potešitev želod-
čnih krčev z izbomo domačo 
klobaso, ki se je rodila v Po-
ljanskem hribovju in jo jc z 
domačim kruhom vred do-
stavil Ciril prejšnji dan, čez 
je šel požirek vode. ki je že s 
strnjeno skorjico zmrznjeno 
čemela v bidonu. Na čevlje, 
ki so močno zglodali opetne 
kožne blazinice, so se navle-
kle kratko-smešne smuči, ki 
pa so v celem snegu jako pri-
pravna stvar, saj nadomesti-
jo krplje. Začela se je kalvari-
ja. Pot s Križovca proti Plani-
ni pod Golico ni bila spluže-

na. Tudi komunalca z lopato 
ni bilo mogoče pričakovati, 
tako da bi pred stopinjami 
urno odmetaval nasneženo 
gmoto beline. Po nekaj sto 
metrih je bil prvi vdor, do 
pasu. In nato kmalu drugi 
pa naprej. Seveda je bilo 
smiselno slediti stopinjam 
srnjadi, ki je ponoči iskala 
kaj za pod zob, a je bilo to 
bolj neproduktivno delo. Ži-
valca jo je hitro smuknila v 
gozd in popotnik se je, do 
pasu ali pa, če je imel srečo, 
le do višine kolen vdirajoč, 
moral znajti sam, kakor jc 
vedel in znal. Ugrezanje v 
belino se je vleklo slabi dve 
uri, a deviškosti poti proti 
vasi pod Golico cesta to 
zimo nima več. Šla je s sto-
pinjami in se bo lahko na 
novo napravila prihodnje 
leto. 
Nekje nad vhodom za Sav-
ske jame so Megličevi in 
drugi, ki častijo sankanje na 
naravnih progah, polivali pi-
sto z vodo, da bo bolj trda. 
Mehko sem se raznežil, ko 
sem jih ugledal sredi dela, 
kajti mukotrpnega laženja 
skozi prekleto mehko belino 
je bilo končno konec. Sledil 
je smuk s precej utmjenimi 
nogami po sankaški progi 
mimo Betela in potem še 
nekaj korakov do Čopa. Za 
vrhunec dneva pa obvezen 
šnopčck v vaški gostilni, kjer 
je imela natakarica tako mo-
dre oči, kot je bilo nebo vse 
dopoldne nad menoj, in od-
voz do doline. Čisto nava-
den izlet bi to bil, takšne 
sem poleti z biciklom oprav-
ljal v kakšni uri, a kaj, ko se 
je ob vdiranju v belino sliša-
la snežna simfonija, ki se je 
lonla skozi objektiv in ostaja 
zapisana za te, ki se niso 
dali prepričati, da bi šli zra-
ven. 

Kreditiranje 
okoljskih naložb 
Eko sklad razpisuje kredite za financiranje 
okoljskih naložb občanov, pravnih oseb in 
samostojnih podjetnikov. 

v pripravi je nov javni razpis 
Eko sklada za kreditiranje 
okoljskih naložb občanov, 
za katerega bo namenjenih 
deset milijonov evrov. Omo-
gočal bo financiranje podo-
bnih namenov kot v prejš-
njih letih. Predlagana no-
vost letošnjega razpisa bo 
možnost najema večjega 
kredita do 40 tisoč evrov za 
novogradnje nizkoenergij-
skih in pasivnih hiš, obsež-
nejše obnove objekta ali pro-
izvodnje električne energije. 
Predlog razpisa za druge na-
mene kreditiranja omogoča 
najem kredita do dvajset ti-
soč evrov. Razpis sprejema 
nadzorni svet sklada. Po po-
trditvi bo objavljen v Urad-
nem listu RS, hkrati pa tudi 
na spletnih straneh sklada 
skupaj s celotno razpisno 
dokumentacijo in obrazci 
vloge za kredit. Predvidoma 
bo razpis odprt od začetka 
marca 2007. 
V pripravi pa je tudi nov 
javni razpis Eko sklada za 
kreditiranje okoljskih na-
ložb lokalnih skupnosti, go-
spodarskih družb in drugih 

pravnih oseb ter samostoj-
nih podjetnikov, za katere-
ga bo namenjenih deset 
milijonov evrov. V okviru 
tega programa EKO sklad 
kreditira naložbe v izvaja-
nje republiških in obveznih 
lokalnih javnih služb var-
stva okolja in druge okolj-
ske naložbe pravnih oseb in 
samostojnih podjetnikov 
posameznikov. Sredstva 
programa so namenjena 
za: gradnjo in rekonstrukci-
jo infrastrukturnih objek-
tov in naprav oziroma 
omrežij ter nabavo mobil-
nih in drugih osnovnih 
sredstev republiških in ob-
veznih lokalnih javnih 
služb varstva okolja, za iz-
vajanje javne službe, grad-
njo in rekonstrukcijo na-
prav in tehnologij varstva 
okolja, naložbe v tehnologi-
je in izdelke, neoporečne za 
okolje, in naložbe iz sana-
cijskih programov povzro-
čiteljev obremenitev. Tudi 
ta razpis sprejema nadzor-
ni svet sklada. Na skladu 
načrtujejo odprtje razpisa v 
začetku aprila 2007. 

Aida in Arina 

Aida Denič s Koroške Bele drugo leto oblikuje pouk har-
monike na Glasbeni šoli Jesenice. Sicer je učenka 4. razreda 
Osnovne šole Koroška Bela. Igra tudi v harmonikarskem 
orkestru glasbene šole pod vodstvom Diane Šimbera. Aidi-
na sestrica Arina pa je leto dni mlajša (je letnik 1997) in prav 
tako obiskuje glasbeno šolo oziroma je učenka na Osnovni 
šoli Koroška Bela. Arina pa drugo leto igra violino in sodelu-
je v godalnem orkestru glasbene šole. Obe obetavni glas-
benici želita nadaljevati šolanje na srecnji glasbeni šoli v 
Ljubljani. Posnetek je rastal na prireditvi v Kosovi graščini 
na Jesenicah. J. P. 



M N E N J A , PISMA 

Mnenja 
Monografija ne more 
naslajati mimo znane 
publikacije • literature 

Opravičevanje ali ceh preži-
ranje očitanih napak 1/ mono-
grafiji JESENICE MESTO 
JEKLA IN CVETJA, o čemer 
sem pisal v Jeseniških novicah 
26. Januaija looj, svoje mne-
nje o almanahu pa je v dnevni-
ku Delo 7. februarja izrekel 
tudi Emest Pulnik, ne koristi 
ničemur. Ob tem mi preostane 
same Se domneva, da sc posa-
mezni avtoiji prispevkov i/ al-
manahu in urednik prezrti do-

slej izdano publikacijo oziro-
ma literaturo, kije bila na K«-
šem obmo^u izdana oh raz-
nih jubilejih za vsa podro^a, 
ki so bila obravnavana v alma-
nahu. 

Eden od vzrokov, da se ne 
posega pc virih, ki so bili že r,a-
pisani, je nedvomno tudi v 
tem, da so te publikacije in lite-
ratura pcrazgubljeni po različ-
nih arhivih, predalih in orr^i-
rah in neurejeni ter zato ne-
znani. te nekaj let nazaj je 
ravnateljica Občinske knjižni-
ce Jesenice na nekem sestanku 
predlagala, da hi se v zvezi s 
tem oblikoval rrferat - oddelek 
pri Gomjesavskem muzeju Je-
senice ali pri Občinski knjižni-
ci, ki bi začel sistematično zbi-

rati in urejati tovrstno literatu-
ro. Ostalo je le pri besedah. 

Zlasti me preseneča, da so 
posamezni avtoiji prezrti npr. 
publikacije, kot so: Od trga do 
mesta. Vodič po muzeju, 40 let 
Železarskega izobraževalnega 
centra - 19J3 • J978,50 let glas-
bene šote Jesenice, Naših 50 let 
- JO let vzgojno varstvenih 
organizacij. Turistični vodnik 
po občini Jesenice, Zgodovinski 
razvoj delavskih kulturnih 
organizacij m Jesenicah in Ja-
vomiku - Franceta Škrlja, 
Okamenelo življenje v jeseni-
škem prostoru, dr. Aniona Ra-
movša, Olimpijci od Rateč do 
Rodin mag. Vikija Krevsla, 
100 let telovadnega društva So-
kol Jesenice, 100 let TVD Par-

tizan Javomik - Koroška Bela, 
pa številne publikacije ob jubi-
lqih jeseniškega gledališča, že-
lezarskih godb, poleg že znane 
literature - Zbornik jeklo in 
ljudje oz. Jeseniški zbornik, 
tednik železarne Železar in 
kulturno umetniška priloga 
USTI, dve knjigi Ivana Moho-
riča Dva tisoč let železarstva 
na Gorenjskem, Dušana Kcr-
mauneija tri knjige Politična 
zgodovina Gorenjske, Antona 
Melika Jesenice in jeseniške ob-
čine • Zbornik Jeklo in ljudje, 
in marsikaj bi se še dobilo. Do-
bro hi bilo razmisliti, da bi se 
urejanja tovrstne literature lotit 
eden od navedenih zavodov. 

JOŽA V A R L 

Ocvirki in pohvale 

Pisma 
Vsak po svoje 

Rada bi povabita gospoda 
iupona in jeseniške svetnike, 
da se sprehodijo od Plavža pa 
do Senoiet (mimogrede, kako 
lepo ime). Kako to, da je stano-
valcem blokov in večstanovanj-
skih hiš dovoljeno zamenjati 
oziroma vgrajevati okna hrez 
pravega reda in okusa. Groza 
me je, ko lepe stare bloke "kra-
sijo" na isti strani beli in ijavi 
okviiji, tudi okna različnih ob-
lik in celo velikosti. Nekdo je 
celo na bloku pozidal balkon 
in pustil le okno. Zunanjost 
blokov in hiš, ki niso v zasebni 
tasti, bi morala biti enotna po 
dogovoru vseh strank, če dru-
gače ni določeno. Če se bodo 
takšna samovolja, zgrešen 
okus in izživljanje nad zuna-
njostjo stavb nadaljevati, bodo 
Jesenice čez nekaj let Indija 
Koromandija v deželi Čira-
čara. Ljudje bi vendarle lahko 
imeti malo več občutka za este-
tiko in v sehi skrh za lepo mt:-

sto, ne pa samo za notranjost 
svojega domovanja. Za lep zu-
nanji videz in enotna pročelja 
stavb, ki niso v zasebni lasti, bi 
moral veljati (zakon, odredba) 
predpis: ali pa je tudi zuna-
njost večstanovanjskc stavbe 
last stanovalcev, ki z njo počne-
jo, kar hočejo. Želim odgovor 
na svoje razmišljanje! 

M A J D A REBERNIK 

Nočno ogrevanje 

Že drugo kurilno sezono sem 
prebivalec Jesenic in meje pre-
senetil način ogrevanja. Me-
nim, daje način ogrevanja Je-
senic edinstven v Sloveniji in 
širše. Da se stanovanja ponoči 
ogrevajo z večjo intenziteto kot 
podnevi, je za nas, ki smo se 
priselili iz drugih krajev Slove-
nije, ner^urmulno. Povsod se 
moč ogrevanja ah zmanjša na 
minimalno ali popolnoma 
ugasne v času od 22. do ure. 
Preseneča me, da odjemalci 
daljinskega ogrevanja Jesenic 
prenašajo tako nekorektno ob-

Dobrodelni koncert za Madagaskar 

V jeseniški cerkvi je pri nedeljski maši 11. februarja somaše-
val misijonar Janez Mesec (rojen Jeseničan), ki že osmo leto 
na daljnem Madagaskarju pomaga pri reševanju različnih 
problemov obubožanega prebivalstva, sredvsem pa sedaj 
pripravlja projekt gradnje nove šole. V ta namen je imel že 
vrsto akcij in ena od teh je bila tudi v domačem kraju. Poleg 
somaševanja so pripravili krajši kulturni program po sveti 
maši in k sodelovanju povabili našo pevsko "lastovko" Eldo 
Viler, v programu pa so sodelovali še recitator Romano 
Cašperin, mezzosopranistka Melita Jelen, sopranistka Vida 
Mesec in njen brat tenorist Pavle Mesec, harmonikarica 
Marjana Komelj, kitaristka in pevka Sharon Fox (doma iz 
Avstralije, sedaj že dobro leto biva v Ljubljani, pela je Za p'i-
jatelje v slovenščini). Skratka mini koncert, toda maksimal-
no prijetna, pozitivna energija za vse prisotne. J. P. 

našanje JEKO-IN-a že toliko 
let. Prodajajo očitno presežek 
toplote, medlem ko prebivalci 
spijo. Zame je to skrajno izko-
riščevatsko. Ker se tretjino od 
24 ur dneva ogreva brez potre-
be, je račun toliko ve^i, DDV 
pa ga še poveča. Pred kratkim 
je bit župan obveščen o tem 
problemu z dopisom, a se ni 
nič spremenilo. Očitno ve^'i ra-
čun plus DDV ustreza tako ob-
čini kot državi. Na vsakodnev-
ne ustne in telefonske interven-
cije na JEKO-IN dobiš odgo-
vor, da je nekaj pokvaijeno ali 
daje računalnik narobe nare-
dil, skratka odgovori za majh-
ne otroke. Zato apeliram na 
JEKO-IN, da svoj način, ki je 
edinstven v Sloveniji, zamenja 
s takšnim, ki ga uporabljajo 
drugod po Sloveniji, in ob 22. 
uri izklopijo ogrevanje do 5. 
ure zjutraj. Ker sem zelo zgro-
žen nad takim ravnanjem in 
če ga JEKO-IN ne bo spreme-
nil, bom s problemom seznanil 
širšo slovensko javnost. Verje-
mite, tega ne pišem zato, ker bi 
bil finančno ogrožen, verjemite 
pa tudi, da sn raradi takega si-

stema ogroženi /nnogi prebi-
valci Jesenic. 

H . J., J E S E N I C E 

Sramota 

Letošnja osrednja občinska 
"proslava" državnega - kultur-
nega praznika (H. februarja v 
dvorani Gledališča Toneta Ču-
fatja) z izvedbo "folk-revi-
jalne" predstave gostujoče sku-
pine je bila brez sleherne • naj-
nujnejše dekoracije (zastava. 
Prešernov portret, šopek rož...). 
Sramota - za koga? Upam, da 
bom prihodnje teto Je toliko pri 
močeh, da bom kjerkoli našel 
primemo Prešernovo sliko in jo 
postavil na ugledno mesto. Iz 
svojega žepa bom dat sto evrov 
za šopek cvetja in ga postavil 
ob stavtjenčevo podobo. O pri-
mernosti "šova" za tak praz-
nik pa bo gotovo še potekala 
razprava. 

B I N E KOBENTAR 

Prehod za pešce na Cesti železarjev pri nekdanjem glavnem 
vratarju je zelo prometen in zato bi bila nujna boljša oz-
načitev. Trenutno pa se je varnostna tabla s prometnim 
znakom prehoda za pešce znašla pred prav tako dotrajanim 
delavskim domom. Po znakih sodeč, je rja opravila svoje 
poslanstvo na drogu. 

Avtobusna postajališča lokalnega prometa na Jesenicah 
počasi dobivajo novo podobo. Lepo urejeno je prav pred 
občinsko stavbo, primerno zavarovano, s koši za odpadke in 
uporabnike produktov tobačne industrije. Upamo, da bo 
tudi na drugi strani ceste pri bencinski črpalki kmalu podob-
na slika, trenutno lahko vidimo še staro, zelo dotrajano 
podobo postajališča. 

Invalidi, ki imajo sicer pravilno oznako na vozilu zaradi 
parkiranja na rezerviranih mestih, se pogosto pritožujejo 
nad parkirnim sistemom drugih udeležencev v prometu, ki 
te oznake na vozilu nimajo, radi pa zasedajo njihova parkir-
na mesta. V akciji preverjanja takšnega početja sem na spre-
hodu po centru mesta v okolici Hotela Pošta naletel na tri 
zapolnjena parkirna mesta za invalide, toda na srečo je bil 
samo eden zaseden z vozilom brez ustrezne nalepke, drugi 
dve pa sta bili ustrezno parkirani in označeni. 

šiviljstvo Castello na Cesti železarjev je znova razveselilo z 
lepo urejeno izložbo, kar je pri njih že v navadi. 
I BESEDILO IN FOTO: jftNEz PIPAN 



ZANIMIVOSTI 

Najdenčki iščejo dom 

Psička mešanka, manjše velikosti, stara leto in pol, čipirana 
in cepljena, išče nov dom, 041/386-638. 

Mešanka z nemškim ovčarjem je stara na|več 2 leti. Prijaz-
na, temperamentna psička, ki se dobro razume z mačkami, 
išče nov dom, 031/240-916 po 15. uri. 

Sladke skušnjave 
Kopico najrazl ičnejš ih receptov je m o g o č e najti 

tudi na sp letu . Tokratne pred loge za pr ipravo 

s lad ic s m o našl i na strani na jPorta l . com. 

Kakavove rezine 
Biskvit: 20 dag sladkorja, 4 
jajca, 25 dag moke, i vaniljin 
sladkor, 1 pecilni prašek, 1 dl 
Radenske, 1 dl olja, 2 do 3 
velike žlice kakava 
Nadev: 2 kisli smetani, jo 
dag sladkorja v prahu, 10 
dag orehov, 1 žlica ruma 
Preliv: 25 dag margarine, 10 
dag čokolade v prahu 

Navodila za pripravo 
Biskvit: sestavine zmešamo 
skupaj, da dobimo maso za 
biskvit in ga spečemo. Ko se 
ohladi ga prerežemo po dol-
gem na dva dela. Spodnji 
del namažemo z nadevom 
in nanj položimo zgornji 
del, ki ga na koncu prelije-
mo s prelivom. 
Nadev: orehe zmeljemo in 
jih zmešamo z drugimi se-
stavinami. 
Preliv: margarino in čokola-
do stopimo nad soparo in 
mešamo, da dobimo gosto 
tekočo kremo, ki jo uporabi-
mo za preliv. 

Orehova bajadera 
Masa: 30 dag sladkorja, 40 
dag Albertovih keksov, 15 
dag mletih orehov, 15 dag 
masla, malo ruma 
Preliv: 10 dag jedilne čokola-
de, 10 dag masla 

Navodila za pripravo 
Masa: sladkor in vodo se-
grejemo, da zavre, in pusti-
mo vreti vsaj 3 minute. Od-
stavimo z ognja in dodamo 
maslo, da se stopi. Vse sku-
paj prelijemo po mletih Al-
bertovih keksih in orehih, 
dodamo še malo ruma in 
vse skupaj dobro premeša-
mo. Maso damo v malo na-
maščen srednje velik pekač 
in jo z vlažno rolo dobro po-
tlačimo, da dobimo plast, 
debelo približno 1,5 do 2 
cm. Vse skupaj postavimo 
na hladno. Ohlajeno preli-
jemo z prelivom in pustimo 
da se suši en dan. Pecivo 
nato narežemo na kocke. 
Preliv: Čokolado in maslo 

stopimo nad soparo in teko-
čino uporabimo za preliv. 

jabolčna pita 
Testo: 10 dag sladkorja, pol kg 
moke, 2 jajd, 20 dag marga-
rine, vaniljin sladkor, pecilni 
prašek, sol po okusu, limoni-
na lupina, malo smetane 
Nadev: 5 jabolk, sladkor po 
okusu, cimet po okusu, 
malo rozin ali orehov 

Navodila za pripravo 
Testo: sestavine zmešamo 
skupaj v testo in ga razdeli-
mo na polovico. Polovico 
damo v namaščen pekač, 
nato dodamo nadev. Po na-
devu razdelimo drugo pol-
ovico testa. 
Nadev: jabolka olupimo in 
naribamo, dodamo cimet, 
sladkor in rozine ali ore-
he. 

J e s e n i š k i ž u p a n na A T M TV 

Pogovor z županom Tomažem Tomom Mencingerjem o ak-
tualnem dogajanju v občini v preteklem mesecu od zadnje 
oddaje in s 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice bo na 
kabelskem kanalu ATM Kranjska Gora v petek, 23. februarja, 
ob 20. url. Če želite sodelovati, postaviti vprašanje, povedati 
svoje mnenje, pokličite na telefonsko številko 04/5885 150 
ali 5885 151. 

NACRAjENCI PREjSNJE ŠTEVILKE KRIŽANKE 
Geslo prejšnje številke križanke se glasi PRVI NASLOV DRŽAVNIH 
PRVAKOV. Nagrade za križanko prispeva Hokejski klub Acronl. Nagra-
jenci so: 1. nagrada: vstopnica za sedišče -t- obesek za ključe/trak HK 
ACRONI JESENICE: Boža Klemenčič, Cesta 1. maja 67, 4000 Kranj, 2. 
nagrada: vstopnica za sedišče: Staš Purger, Bokalova 10, 4270 Jesenice, 
3. nagrada: vstopnica za stojišče: Pavla Demšar, Rudno 37, 4228 Železni-
ki. Nagrade veljajo za katerokoli preostalo tekmo v ligi EBEL 

Podmežaklo, razen za polfinalne ali finalne. Nagrajenci naj se zglasljo 
pri blagajni kluba In se izkažejo z dopisom Občine Jesenice In osebnim 
dokumentom o pridobljeni nagradi. Čestitamo! 

OBVESTILO 
Tisti, ki bi bili radi sponzor nagradnih križank, objavljenih v Jeseniških 
novicah, pokličite Cveta Ermana na tel. 041/252 038 ali pa po e-pošti: 
cveto.erman@gmail.com. 

Rešitve križanke (nagradno 
geslo, sestavljeno iz črk z ošte-
vilčenih polj In vpisano v kupon 
iz križanke) pošljite na dopisni-
cah do ponedeljka, 5. marca 
2007, na Gorenjski glas, Zoiso-
va 1, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vr-
žite v naš poštni nabiralnik. 

T Sponzor križanke je podjetje Alois Dallmayr Automaten - Service, družba za servis av-
tomatov, d. o. o., Kurilniška ulica 21, 4270 Jesenice, telefon 04/583 52 52 in faks 04/583 
52 53. Nagrade: 1. nagrada: 1 kg kave in skodelica; 2. nagrada: 1 kg kave in skodelica, 3. 
nagrada: 1 kg kave in skodelica. 
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METAM-
ORFNA 

ORIENTAL. 
SAPrae, 

\ 

NEPRUE-
TJN(»S 

SAMO 
IOSTISA 

VLADAR 
TRIARHUE 

BRITANSKI 
PISEC aEMNNG 

ieUN.SU-
KARNAN 
JŠUCB 

PLOVBA, 
KRI2AR-
JENJEZ 
JAHTO 

ŠVICARSKI 
SUKARIN 
GRAFK 
(HANS) 

NEMSKI 
fILOZOf 

(GEORGE) 

Qi n\/AR<*'PK'- AOSTA: mesto v severni Italiji ORAI: mesto v sevemi Indiji 
C5LUVMnv.̂ c:r\. jantalova hči v grški mitologiji ERNI: švicarski slikar 

TORI: član angleške politične stranke 
GOSPEL: črnska religiozna pesem 

GORENJSKI GLAS 
KRIŽANKA 

JESENIŠKE NOVICE 4/2007 
P. R 124, 4001 KRANJ 

mailto:cveto.erman@gmail.com


Koledar prireditev 

Kulturne prireditve 

RAZSTAVNI SALON DOLI K 

DO 7. MARCA 
Skupinska razstava likovnih de! članov RELIKA • Revirskih likovnikov 
Trbovlje 
Info: Razstavni salon Dolik. 04/583 25 06 

9. MARCA-4. APRILA 
Razstava likovnih del slikarke Danke Smrdel iz Domžal 
Odprtje razstave bo ob 18. uri 
Info: Razstavni salon Dolik, 04/583 25 06 

KOSOVA GRAŠČINA 

DO 9. MARCA 
Kiparska razstava Raznolikost v vosku oblikovalca v vosku Rafaela 
Samca 
Info: Cotnjesavski muze) )eser»ice, 04/583 35 00 

8. MARCA-26, APRILA 
Fotografska razstava Fotografskega druStva jesenice Fotografinje se 
predstav jo 
Odprtje razstave bo ob 18. uri 
Info: Comjesavski muzej Jesenice. 04/583 35 00 

15. MARCA-26. APRILA 
Likovna razstava akademske s ikarke Cvetke Hojnik 
Odprtje razstave bo ob 18. uri 
Info: Comjesavski muzej Jesenice. 04/583 35 00 

FOTOCALERIJA FOTOGRAFSKEGA DRUSTVA JESENICE 

7. MARCA OB i8. URI 
Fotografska razstava fotografij iz družine Jesenko iz Poljan nad škof-
jo Loko 
Odprtje razstave bo ob 18. uri 
Info: Fotografsko društvo Jesenice, 04/583 12 74 

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA 

1. MARCA OB 19.30 IN 

2. MARCA OB 20. URI 
Komedija SLG Celje Spustite me pod kovter, Cospa Markham 
(za aborvna in izven) 

Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice. 04/583 31 00 

4. IN i8. MARCA OB lo. URI 

Vaša • naša matineja (program za najmlajše) 
info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00 

9. MARCA OB i8. URI 
Območno srečanje plesnih skupin 
Info: JSKD 01 Jesenice. 04/586 67 40 

KULTURNI DOM SLOVENSKI jAVORNIK 

30. MARCA OB i8. URI 
Območno srečanje folklornih skupin 
Info: JSKD OI jesenice. 04/58Č 67 40 

Glasbene prireditve 
DVORANA KINA ŽELEZAR 

9. MARCA OB 19.30 
Glasbena spremljava v Živo filma Križarka Potemkin 
(za glasbeni abonma in izven) 
Info: Gledališče Toneta Čufarj« Jesenice, 04/583 31 00 

17. MARCA OB 19.30 
Večer šansonov in zimzelenih melodij • pojejo: Darja Švajger, Lara P. 
Jankovič, Romana Kranjčan in Jure IvanušiČ (za glasbeni abonma in 
izven) 
Info: Gledališče Toneta Cufarja Jesenice, 04/583 31 00 

DVORANA GLASBENE SOLE 
8. MARCA OB 19. URI 

Nastop tekmovalcev 
Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30 

20. MARCA OB 19. URI 
Koncert dijakov In študentpv 
Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30 

22. MARCA OB 17. URI 
Nastop prvošolcev • posvečen materinskemu dnevu 
Glasbena šola Jesenice. 04/586 60 30 

OSNOVNA SOLA KOROŠKA BELA 
27. MARCA OB 17. URI 

Koncert šolskih pevskih zborov 
Osnovna šota Koroška Bela. 04/580 64 05 

Kino 
KINO ŽELEZAR ]ESENICE 

Več o sporedu Kina Železar Jesenice na spletni strani vvvAv.gledalisce-
tcsi ali na telefonski številki 04/583 03 

Predavanja, izobraževanja 
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - ODDELEK ZA OTROKE 

VSAK PONEDELJEK OD i6. DO 17.30 
Ustvarjalna delavnica 

VSAK TOREK OD i6. DO 18-45 
Angleške urice . 

VSAKO SREDO OD i6. DO 17.30 
Ustvarjalna delavnica 

VSAK ČETRTEK OD 17. DO 17.45 
Ura pravljic 

29. MARCA OB 17. URI 
Obisk pisatelja Ivana SIvca In zaključek Mega kviza 

OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7-30 DO 18.30 IN OB 

SOBOTAH OD 7.30 DO 12.30 
so otrokom na voljo štirje računalniki (internet, Word, računalniške 
igrice). Na ure pravljic so vabljeni otroci od 4. leta dalje, na ustvar-
jalne delavnice pa od 6. leta dalje. Info: Občinska knjižnica Jesenice • 
oddelek za otroke, 04/583 42 01 

KNJIŽNICA JAVORNIK-KOROSKA BELA 

13. MARCA OD i6. DO 17.30 
Ustvarjalne delavnice 

27. MARCA OD i6. DO 16.45 
Ura pravljic 
Info: Knjižnica Javomik - Koroška Bela, 04/583 42 11 

DVORANA KINA ŽELEZAR 

19. MARCA OB 17. URI 
Kviz Zgodovina mesta Jesenice 
(Sodelujejo osnovne in srednje fiole občine Jesenice) 
Info: Zavod za šport Jesenice. 04/588 46 65 

KASARNA NA STARI SAVI 

20. MARCA OB 17. URI 
Delavnice za otroke ob občinskem prazniku Občine Jesenice 
Delavnice so brezplačne, pokrovitelj je ACRONl jesenice. 
Info: Gornjesavski muzej jesenice, 04/583 35 00 

MLADINSKI CENTER JESENICE 

VSAK DELAVNIK OD 10.30 DO 19. URE 
Dnevni klub - srednješolci in starejši igranje namiznih družabnih 
iger. namiznega nogometa in tenisa ter igranje biljarda od io.30 do 
19. ure 

VSAK DELAVNIK OD 13.30 DO 15.30 
Vodene dejavnosti za osnovnošolce 

ENKRAT TEDENSKO 
(razpored na www.mc-jesenice.si) 
Treningi namiznega nogometa Garlando: brezplačne inStrukcije s Si-
monom Zormanom 

VSAKTOREKOB16. URI 
Jasnine ustvarjalne delavnice za osnovnošolce (brez prijav) 

VSAKO SREDO Oa 16. URI 

Srečanje s Pavlo Kllnar, unJv. dipl. soc. ped. 

ENKRAT TEDENSKO 

(razpored na wvw.mc-jesenlce.si ali na 040/545 968) 
"Mama drama" - dramska skupina pod vodstvom Martina Sonca 

2. MARCA OB 16. URI 
Al Gore 'Neprijetna resnica" • ogled dokumentarnega filma 
o globalnem segrevanju ozračja 

2. MARCA OB i8. URI 
"Z veliko volje v boljše okolje* - predavanje doc. dr. Klemena Berganta, 
direktorja Urada za meteorologijo na ARSO 

5. IN 12. MARCA OB 16. URI 
"Izdelaj svoj model tekmovalnega Čolna MČ" 
Delavnice modeiarstva vodi Tomaž No! iz društva TOPSPEED 

8. MARCA OB 19. URI 
"Ženska v času ir prostoru" • estrogeno s Tmo in Nino 

15. MARCA OB 19.30 
"Naj fotke natečaja Jesenice" • podelite/ nagrad in odprtje razstave 

22. MARCA OB 19. URI 
"Vse, kar ste želeli vedeti o KITE-nju" - z zmajem (padalom) po vodi, 
zemlji, snegu, ledu ... predavanje Bojana Žalca 

SPLOSNA BOLNIŠNICA JESENICE - Društvo bolnikov 
2 0Ste0p0r020 
23. MARCA OB 18. URI 

Predavanje Bolezni dojk, predaval bo dr. Branislav Franjič, spec. gin. 
Predavanje bo v prostorih Splošne bolnišnice Jesenice • upravna stav-
ba, 2. nadstropje 
Info: Društvo bolnikov z osteoporozo. 040/616 981 

KOSOVA GRAŠČINA 

15. MARCA OB 18. URI 
Muzejski večer z mag. Markom Mugerli- "JESENICE MED I. SVE-
TOVNO VOJNO" 
Info: Muzejsko društvo Jesenice, 04/583 2$ 7S 

Drugg prireditve 

DOM UPOKOjENCEV JAVORNIK-KOROŠKA BELA 

8. MARCA OB 16. URI 
Proslava ob dnevu žena 
Info: Društvo upokojencev Javornik-Koroška Bela. 04/5831014 

DOM UPOKOJENCEV JESENICE 

7. MARCA OB 17. URI 
Prireditev ob mednarodnemu dnevu žena 

21. MARCA OB.17. URI 
Literarni večer ob svetovnem dnevu poezije 

28. MARCA OB 17. URI 
Občni zbor Društva upokojencev Jesenice 
Info: Društvo upokojencev Jesenice. 04/583 26 70 

DOM UPOKOJENCEV dr. F. BERCLJA JESENICE 

8. MARCA OB 18. URI 
Prireditev ob počastitvi mednarodnega dneva Žena 
Info: ZBU NOB Jesenice in SD Jesenice. 04/586 02 26 

TRG TONETA ČUFARJA 

15.-19. MARCA 
Jožefov sejem 
info: Zavod za šport Jesenice. 04/588 46 65 

OBRTNA ZBORNICA JESENICE 

15. MARCA OB i6. URI 
Teden obrti in podjetništva - predstavitev izdelkov in storitev članov 
Info: Območna obrtna zbornica Jesenice, 04/583 34 50 

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA 

20. MARCA OB 19.30 
Osrednja prireditev v počastitev občinskega praznika 
Info: Občina Jesenice, 04/586 92 33 

CENTRALNA POSTAVLJALNICA ŽP JESENICE - Kurilniška ulica 

17. MARCA OD 15. DO i8. URE 
Ogled modulne makete ra Jesenicah 
Milan Hribar. 040/706 740; www.vlaki.jesenlce.net 

Športne prireditve 
ZBOR ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA 

8. MARCA OB 8. URI 
POHOD: Jesenice-Planski vrh 
Infa Dnjštvo upokojencev jesenice - sekcija za pohodnIŠtvo. 04/583 26 70 

22. MARCA OB 8. URI 
POHOD: Zelenica-Srednji vrh 
Info: Društvo upokojencev jesenice • sekcija za pohodnlštvo. 04/583 26 70 

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA 

20. MARCA OB 12. URI 
Turrtir v namiznem tenisu ob občinskem prazniku Občine Jesenice 
Info: Zavod za šport Jesenice. 051/685 240 

STRELIŠČE SLOVENSKI JAVORNIK-KOROŠKA BELA 

21. MARCA 
Turnir v streljanju z zračno puško ob občinskem prazniku Občine Jesenice 
Info: Zavod za šport Jesenice. 041/676 554 

KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA 
24. MARCA OB 10. URI 

Turnir v kegljanju ob občinskem prazniku Občine Jesenice 
Info: Zavod za Šport jesenice, 041 676 554 

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENII 
Pripravil: Turistično-informacijski center Je^cnice 
Tel.: 04/586 31 78, fax.: 04/581 3411, http://www.jesenice-tourism.net 
e-naslov: tic®>ragor.si, tic.jesenice@siol.net 

http://www.mc-jesenice.si
http://www.vlaki.jesenlce.net
http://www.jesenice-tourism.net
mailto:tic.jesenice@siol.net


jeseniške novice 

Smuk Svinjska glava 
Prvo m e s t o m e d skupinsk imi m a s k a m i j e osvo j i la ek ipa Kava bara Tržnica z J e s e n i c z najbol j izvirno 
m a s k o G r e m o na morje . Poskrbeli s o za pravo m o r s k o vzduš je . 

GG 

A N K A B U L O V E C 

Na Črnem vrhu je bilo doga-
janje na pustno nedeljo spet 
"svinjsko". Turistično dru-
štvo Golica in sekcija Svinj-
ske glave so se spet potrudi-
li in organizirali že kar 41. 
smuk za trofejo Svinjska 
glava. Župan Španovega 
vrha Žnidar je v družbi jese-
niškega župana Tomaža 
Toma Mencingerja slovesno 
odprl prireditev. Ko so za-
igrale fanfare, se je tekmo-

vanje za trofejo pričelo. Na 
žalost pa so bile letošnje ma-
ske primorane snežno "str-
mino" kar prehoditi, ker za-
radi mile zime tekma na 
smučeh ni bila ravno pripo-
ročljiva. Otroške maske so 
se predstavile prve. Komisi-
ja ni imela lahkega dela, saj 
se je za "svinjsko torto" po-
tegovalo veliko število otrok. 
Na koncu se je žirija le odlo-
čila in prvo-nagrado podelila 
tigrčku, ki je dosegel naj-
boljši srednji čas. Seveda so 

bile nagrajene tudi vse dru-
ge otroške maske, ki so za 
sodelovanje prejele "svinj-
sko kolajno" in skromno da-
rilce. Pečeno "svinjsko gla-
vo" si je to leto z najboljšim 
vmesnim časom priborila 
ekipa Max bara z Jesenic s 
skupinsko masko Bosanska 
piramida sonce. Prvo mesto 
med skupinskimi maskami 
je osvojila ekipa Kava bara 
Tržnica z Jesenic z najbolj 
izvirno masko Gremo na 
morje. Poskrbeli so za pra-

vo morsko vzdušje, piko na 
i pa je dodala še odlična 
plesna koreografija njihovih 
kopalcev. Na drugo mesto 
rhed skupinskimi maskami 
se je uvrstila najhitrejša re-
ševalna enota Swina fly, 
tretjeuvrščena pa je bila eki-
pa turistične agencije Svinj-
ska glava tours. V kategoriji 
dvojic med skupinskimi 
maskami je zmagala Svinj-
ska vlada, med posamezni-
mi maskami pa maska Svi-
nja bela. 

Trofejo "svinjska glava" je prejela skupinska maska 
Bosanska piramida sonce. 

# 

Zaslužen počitek na plaži ob Coctail baru Tržnica. Romanca med svinjskim županom in Sneguljčico. Svinja bela 

Pustni utrip Jesenic 
N a p u s t n o s o b o t o je bilo na J e s e n i c a h v g l a v n e m bolj pus to , a k sreči ne p o v s o d . 

J A N E Z P I P A N 

Čeprav sem obiskal kar ne-
kaj gostinskih lokalov, kjer 
so navadno pripravili vsaj 
mini pustni utrip, pa je bilo 
letos v glavnem res bolj pu-
sto, toda ne povsod. Tako je 
Mladinski center Jesenice na 
Čufarjevemu trgu pripravil 
srečanje pustnih mask za 
mlade in zelo mlade, v večer-
nem času so to nadaljevali za 
mlade po srcu in zvečer 
ustrezno nagradili vse pri-
merne pustne maske (nagra-
de sponzorjev). Pri društvih 
so seveda najbolj aktivni 
prav v Dmštvu upokojencev 
Jesenice in Društvu upoko-
jencev Javomik-Koroška Be-
la, kjer se je veselo vrtelo in 

zabavalo pozno v noč. Med 
gostinskimi lokali pa je bilo 
živahno v Kazini, kjer sta 
vsaj dve skupini zaslužili na-
grado, predvsem jugo pio-
nirčki in pionirke, ki so tudi 
v tretjem življenjskem obdo-
bju enako oblečeni kakor v 
prvem. V Cafe teatru pa so 
pohvalo zaslužili že sami za-
posleni, saj so bili enotni v 
modi tridesetih let prejšnje-
ga stoletja v času swinga in 
čarlstona, pa še ansambel 
Romeo jim je v živo igral te 
melodije. Tudi med gosti je 
bila paleta zanimivih pust-
nih podob. Med lokali, ki si-
cer niso imeli organizirane-
ga pustnega sporeda, pa za 
dekoracijo lahko pohvalimo 
gostinski lokal Ejga. 

Pionirčki v Kazini 

Pustni šemi iz Druge pomoči sta obiskali otroke na 
pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice veselice. 

Moda tridesetih let v Cafe teatru. 
V Društvu upokojencev Javornik-Koroška Bela se je veselo 
vrtelo in zabavalo pozno v noč. Utrinek s Čufarjevega trga 
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GLASBA, TELEVIZIJA 
TV SPORED 

PETEK 23.2. 
RMiityTV 

13.05 Mladi zdravniki 13.30 Motorji 13.5S 
Majhni čudeži 14.45 Pr^jveli 15.10 Poatni-
iki posnetki 15 Proti rrhu 16^5 Zamolča-
ne zdravniike zgodbe 17.15 Reievanje živaii 
17.40 Huiianie 18.05 Zvaiski vrt 19.00 Po-
licija 19 J 5 Novitwr v modrem 20.15 Svalski 
vrt 20.40 Vihame zgodbe 21.05 Preizkušnja 
vzdržljivosti 21.35 M n v Hollywoodu 
22.00 Prevaranti 22.45 Pod nožem 23.10 
NewyorŠka policija 00.05 Skrivnosti Us Ve-
gasa 00.55 Vihame zgodbe 

12.20 Ah, ta ljubezen, 88. dei 13.10 Zaljub-
ljena, 47. del 14.05 Usocna ljubezen, 16. -17. 

del 15.55 Za ljubezen d> Glorie, 11. -12. del 
17.40 Poroka z milijončrjem, 81. del 18.35 
Maria Rosa iš^e ženo, 59 del 1930 Judeževa 
žena. 66. del 20.20 Naieskrivno žwljenje, 39. 

del 21.10 Usodna ljubezen, 17. dei 22.05 Za 
ljubezen do Glorie, 12. del 23.00 Sre& v lju-
bezni, 72. del 23 J 5 Ma^evanje ljubezni, 89. 

del 

SOBOTA 24.2. 
12.40 Kritifno reševanje 13.30 Vihame 
zgodbe 13.55 Ogroženi morski pes 14.45 
Kraja na delovnem mtstu 15.35 Policija 
16.00 Morilski kulti 1650 Zaobljuba 17.40 
Prevarana smrt 18.05 Reievanje živali 18 J O 
Drzni tatovi 19.00 Motorji 19.25 Ogroženi 
morski pes 20.15 Zadnja priložnost za poto-
vanje 21.05 bame v New Yorku 22.00 Uelo m 
iala 22.50 Pod nožem 23.15 Policisti iz Mia-
mija 23.40 Ogroženi morski pes 00.30 Voja-
ki 01.20 Same v NewYorku 

06.00 Žveti, 3. del 06.50 Za ljubezen do Glo-
rie, 8. 12. del 11.00 NJJC skrivno življenje, 
5. del 11.50 Usodna Ijibezen, 13. - 17 . del 
16.00 Dva oeka, 1/1 del 18.00 tiveti, 4. del 
19.00 Svetovni popotnik 20.00 Hočem biti 
zvezda, 30. del 22.00 ^Nljenje z Anito, 13. • 

14. del 00.00 Nezvestoba, 10. del 01.00 Dva 
očka, 1/1 del 

NEDEUA 25.2. 
06.00 Kaj storiti 10.10 Zapiski iz Tajpeja 
10.35 Dirka 11.25 Preživeli 11.50 Afriika 
pustolovščina 12.15 Trki 13.05 Halo!? 13.55 
Kaj storiti 18.05 Reševanje živali 1830 Afri-
ška pustolovščina 19.00 Preživeli 19.25 Bro-
dolom 19.50 Brodolom 20.15 Kaj storiti 
00.30 Vojaki 01.20 T^ke odločitve 02.10 
Hato!? 03.00 Reševanje živali 03.25 Trki 
04.15 Mejna policija 04.40 Na zmenku 

• ftomantia 
06.00 Tiveti, 4. det 06.50 Judeževa žena, 62. 

• 66. del 11.00 Naše skrhmo življenje, 6. del 
11.50 Sreča v ljubezni, 68. - 72. del 16.00 
Dva očka. 1/1 del 18.0« Zhreti, 3. del 19.00 
Svetovni popotnik 20.00 Hočem biti zvezda), 
31. del 21.00 Zvezdniški intervju 22.00 živ-
ljenje z Anito, 15. - 16 . del 00.00 ljubezen 
naprodaj, l.del 

PONEDEUEK 26.2. 

09.20 Napaka? 09.45 XPA 10.10 Divje vre-
me 11.00 Zamolčane zdravniške zgodbe 
11.50 Reševanje živali 12.15 Oko za oko 
12.40 Zločin v Hollywoodu 13.05 Mladi 
zdravniki 1330 Motorji 13.55 Majhni čudeži 
14.43 Molufjt 15.10 Počitniški posnetki 
1535 Proti vrhu 16.25 Zamolčane zdravni-
ške zgodbe 17.15 Reševanje živali 17.40 
Hujšanje 18.05 ̂ ivalskivrt 19.00 Zamolčane 
zdravniške zgodbe 19.50 Čudaško 20.15 Po-
licistke 21.05 Na zmenku 01.45 Policistke 

12.20 Ah, ta ljubezen, 89. dell3.10 Zaljub-
ljena, 48. del 14.05 Usodna ljubezen, 17. -

18 del 15.55 Za ljubezen do Clorie, 12. -13. 

del 17.40 Poroka z milijonarjem, 82. del 
18.35 Mana Rosa išče ženo, 6C. del 1930Ju-
deževa žena, 67. del 20 JIO Nžše skrivno živ-
ljenje, 40. dei 21.10 Usodna ljubezen. 18. del 
22.05 Za ljubezen do Glorie, 13. del 23.00 
Sreča v ljubezni. 73. del 23.55 Maščevanje 
ljubezni, 90. del 

TOREK 27.2. 
• ReaTitrTV 

13.05 Mladi zdravniki 1330 Motorji 13.55 
Majhni čudeži 14^5 Motorji 15.10 PoStniški 
posnetki 1535 Proti vrhu 16^5 Zamolčane 
zdravniške zgodbe 17.15 Reševanje živali 
17.40 Hujšanje 18.05 2ivatskivn 19.00 Štu-
denti medicine 19.25 Živalski vrt 19.50 Ču-
daško 20.15 Drzni tatovi 20.40 Motorji 
21.05 Več kot bizarno 22.00 Zdravniške kar-
toieke 2225 Pokvarjena deklita 22.50 Bes-
ni kuharji 23.40 Polkisti OO.OS Pravidiost 

12.20 Ah, ta ljubezen, 90. del 13.10 Zaljub-
ljena, 49. del 14.05 Usodna ljubezen, 18. -

19- del 15.55 Za ljubezen do filorie, 13. -14. 

del 17.40 Poroka z milijonarjem, 83. del 
1835 Mana Rosa iščeženo,6\ del 1930Ju-
deževa žena, 68. del 20.20 Naše skrivno živ-
ljenje, 41. del 21.10 Usodna ljubezen, 19. del 
22.05 Za ljubezen do Glorie, 14. del 23.00 
Sreča v ljubezni, 74. dei 23.55 Maščevanje 
ljubezni, 91. del 

SREDA 28.2. 
# Rea]hyTV 

11.50 Reševanje živali 12.15 Oko za oko 
12.40 Zloan v Hoilywoodi 13.05 Mladi 
zdravniki 1330 Motorji 1335 Majhni čudeži 
14.45 Motorji 15.10 Počitniški posnetki 
15.35 Proti vrhu 1 6 J 5 Zamolčane zdravni-
ške zgodbe 17.15 Reševanje živali 17.40 
Hijšanje 18.05 Živalski vrt 19.00 Klic 19.50 
Čudaško 20.15 Prevdranti21.05 Sami v Ncw 
Yorku 22.00 Prevaranti 01.20 Sami v Nevv 
Yorku 02.10 Prevaranti 

# Romantka 

12.20 Ah, ta ljubezen, 91. del 13.10 Zaljub-
ljena. 50. del 14.05 Usodna ljubezen. 19. -

20. del 1535 Za ljubezen do Glorie, 14.-15. 

del 17.40 Poroka z milijonarjem, 84. dei 
1835 Mana Rosa iščeženo,62. del 1930 Ju-
deževa žena, 69. del 20.20 Naše skrivno živ-
Ijmje, 47. del 21.10 U ^ n a l;uhe7Pn, 70 dol 
22.05 Za ljubezen do Glorie. 15. del 23.00 
Sreča v ljubezni, 75. dei 23.55 Maščevanje 
ljubezni, 92. dei 

ČETRTEK 1.3. 
• RealityTV 

12.15 Oko za oko 1 2 ^ Zlodn v Holl/tvoodu 
13.05 Mladi zdravniki 1330 Motorji 1335 
Mijhni čudeži 14.45 Motorji 15.10 Poatniški 
pcsnetki 1535 Trid 16.25 Zanolčane zdravni-
ške zgodbe 17.15 Reševanje SvaK 17.40 Huj-
šanje 18.05 Živakkl vrt 19.00 Proti vriiu 1930 
Rojstvo 20.15 Medicinske zgodbe 22.00 Smu-
č k a sezona 22.25 Na robu 23.15 Izteijeval-
o 00.05 Rojstvo 0030 Proti vi>u 

9 Romantica 

1220 Ah, ta ljubezen, 92. del 13.10 Zaljub-
ljena, S I . del 14.05 Usodna ljubezen, 20. -
2:. del 1535 Za ljubezen do Glorie, 15. -16. 
del 17.40 Poroka z milijonarjem, 8S. del 
1835 Mana Rosa išče ženo. 63. del 1930 Ju-
deževa žena, 70. del 2020 ^še skrivno živ-
ljenje. 43. del 21.10 Usodna ljubezen, 21. del 
22.05 Za ljubezen do Glorie, 16. dei 23.00 
Sieča v ljubezni, 76. del 2335 Maščevanje 
Ijibezni, 93. del 

mali oglasi 04/20142 47. e-polw:malioql3«?9-glas.si.www.90fefijslu9lis.ii 

Rcidio Triolor 
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G o r e n j s k a 9 6 M H z 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

GLASBA NEKJE VMES 
Udarila sta drugič, a njun udarec je tokrat šibkejši od prvega. Ne gre pa zanemariti dejstva, da je 
kreativni duet s kompanijo v uličnih debatah od ust do ust eden najvidnejših predstavnikov slovenske 
popularne glasbe. 

Klemen Clobočnik 

Skladba Vedno zame 
s prvenca Doke vita 
je v letu 2003 pov-
zročila pravo malo 
revolucijo. Napove-

dovali so, da sta Gušti in Po-
lona (v intervjuju navajamo 
Gušdja 2 G in Polono s P) 
glasbena smernica, ki nas v 
prihodnje zna impresionirati 
s svojim inovativnim pristo-
pom. Impresija traja. 

Album GP je izSel pri zalo-
žbi Streetz l o o . V čem je 
prednost izdaje plošče pri 
manjših založbah in v čem 
slabost? 

G: "Prednost je popolna 
kreativna svoboda. Omenje-
no založbo smo si izmislili 
sami (samozaložba), sami 
peljemo cxlnose z javnostmi, 
sami sponzorje, tako da nam 
finančnih sredstev ni treba 
deliti z založbo. Slabost ali pa 
tudi ne je to, da ne porivamo 
svojih dankov konstantno v 
vse revije. Bila je opcija, da bi 
izdali ploščo pri založbi Me-
nart, ampak smo se v končni 

fazi odločili, da bo ta prevzel 
le distribucijo." 

Bi lahko strnila pomen 
plošče v kratki razlagi.^ 

G: "PbšČa je delana na raz-
nolikosti, istočasno pa ima 
skupni imenovalec, neki do-
ločen z\'en, in to je Polonin 
glas. Je ženska plošča, ki je ro-
mantično-erotično obarvara." 

P: "Rdeča nit je izpoved 
raznoraznih notranjih doživ-
ljanj in s tega vidika je lirska 
plošča." 

Kaj lahko vpliva na prihod-
nost samega benda, če je to 
sploh vprašanje? 

G: "To vsekakor je in ni 
vprašanje. Skupna umetni-
ška vez bo trajala gotovo še 
vsaj leto dni, kolikor bo traja-
la promodja plošče GP. Vse 
ostalo je vprašanje poti, ki 
nama jo bo prihodnost pri-
nesla. Ostajava pa oba v glas-
benih vodah." 

Kam se po vajinem mnenju 
lahko obrne glasba oziroma 
kakšna mora biti nova glas-
bena smer, ki bo navdušila 
slovenske poslušalce? 

D v a t e r e n c a in št ir je a v a n t u r i s t i 

Najprej Ana Bešter in Taiji Tokuhisa, nato pa še gosta 
oddaje Avantura, simpatična in zgovorna pevka Irena 
VrČkovnik in pevec z žametnim glasc^m Boštjan Dermol 
iz skupine Nude. Tokrat je šlo po gozdni poti blizu Tržiča 
hitro 2 novimi freelanderji le za dušo, za tekmo pa je Slo 
počasneje, saj je imel voznik zavezane oči, sotekmovalec 
pa ga je usmerjal. Tudi med stožci v vožnji vzvratno je 
bila potrebna natančnost, zbranost, pa tudi nekaj male-
ga sreče ni bilo odveč. Kdo je bil boljJi, koga je na tekmi 
zapustila sreča, si oglejte v novi Avanturi z Ano in Taiji-
jem na TV Piki danes, v petek, 23. februarja, ob 21 . uri. 

A ® - " 

^ .J • 
4 3 . o d d a j a Prvi na v a s i 

V nedeljo. 25. februarja, ste ob 20. uri na TV Pika vabljeni 
k ogledu zabavno-glasbene oddaje Prvi na vasi. Do-
brodošlico vam bo zaželela voditeljica Klavdija, Lujzek 
vam bo razložil, kako deluje njegova patentirana metoda 
za hujšanje, kakšno navihano pa bo dodal mali Tinček. 
Občudovali boste lahko plesno skupino Štupi in folk-
lorno skupino Ligojna, seveda pa ne bo manjkalo lepih in 
poskočnih melodij, za katere bodo tokrat poskrbeli Na-
talija Kolšek, skupina Art ter ansambla Juhej in Viharnik. 

P: "Mogoče bo vedno manj 
velikih bendov. Glasbena 
scena je razslojena, od ko-
mercialnih do alternativnih 
smeri. Trenutno se nekje na 
površju scene pojavlja veliko 
žanrsko različnih bendov s 
širokim spektrom publike, 
recimo Katalena, Melodrom. 
Mi se najdemo nekje vmes." 

G; "Ostala bo kvaliteta. Reci-
mo skupina Silence pri nas ni 
široko pozr.ana, vendar v tuji-
ni ustvarja kvalitetne stvari." 

Kako se besedila pesmi raz-
vijajo od nastanka na listu 
papirja do podobe, ki jo lah-
ko slišimo na ploščah? 

G: "Pri pisanju se opiram na 
njen pogled skozi od. Pravi 
kreativni prcKes se začne, ko 
prinesem besedilo ter idejo za 
melodijo. Polona nato postavi 
svoje iztočnice, na katerih kas-
neje zgradiva pesem do konč-
ne podobe. Skleneva kompro-
mis med njenimi predlogi in 
mojo verzijo besedila." 

89.8 91.1 96.3 

RADIO SORA 

Gorenjski prijatelj 

Radio Sora d.0.0.. 
Kapucinski trg 4,4220 Škofja Loka^ 

tel.: 04/506 50 50, fax: 04/506 50 60, 
e-mail: info^radio-sora.si 

I S K R A ISKRA 
Smo rastoče podjetje z izkuSnjanni in dolgoletno tradicijo na področju 
strojništva. 
Zaradi Širitve dejavnosti vabi no k sodelovanju samostojne In 
ambiciozne sodelavce (m/ž) in sicer: 

1. STROJNE TEHNIKE 
2. ORODJARJE 
3. OBUKOVAtCE KOVIN 
4. STRUCARJE 
5. CNC REZKALCE 
6. UREJEVALCE STROJEV 
7. STROJNE MEHANIKE 
8. GALVANIZERJE 
9. STROJNE LIVARJE 

Od kandidatov pričakujemo: 
- sposobnost timskega dela In komuniciranja 
• natančnost pri delu 
- starost nad 18 let 

Izbranim kandidatom ponujamo zanimivo in dinamično delo v 
prijetnem okolju. 

Kandidate bomo zaposlili za določen čas, s polnim delovnim časom in 
z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Vaše cenjene ponudbe s 
kratkim žhljenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo 
v 8 dneh po objavi na nasbvu: ISKRA ISD, d. d. Savska bka 4,4000 
KRAN) - splošna služba, kjer dobite tudi vse infbnmacije. 

http://www.90fefijslu9lis.ii


KULTURA 

FILM O POGUMU IN SREČI 
V torek, 27. februarja, zvečer bodo na 1. programu TV Slovenija prvič predvajali igrani dokumentarec 
TO-001 Velenje. Podoživeta osebna zgodba o prebegu v času slovenske osamosvojitvene vojne. 

B 
Igor Kavčič 

ilo je 27. junija 
1991, ko sem v 
dnevnik vpisal 
VOJNA!" se v ig-
rano dokumen-

tarnem filmu TO 001 Velenje 
spominja Jože Kalan, pilot 
helikopterja gazela, v kate-
rem je drugi dan osamosvo-
jitvene vojne skupaj z letal-
skim tehnikom Bogom Šu-
štarjem prebegnil iz JLA na 
drugo stran, v slovensko Te-
ritorialno obrambo. V uri 
pred pobegom se v mislih 
spominja svojih prvih letal-
skih izkušenj, užitkov v lete-
nju, službe pilota, pa tudi 
tega, kam je zabredla JLA, v 
kateri je bil zaposlen. Podo-
bno je takrat razmišljal nje-
gov sodelavec in prijatelj 
Bogo. "Če nama je usojeno, 
bova preživela," sta si rekla, 
preden sta vstopila v helikojj-
ter. To je vrh filma, v kate-
rem avtorja, oba Gorenjca, 
scenarista Tomo Burazin in 
Božo Grlj, ki je film tudi re-
žiral, osvetljujeta tudi širši 
kontekst talaatnega dogaja-
nja pred prebegom in po 
njem. Vsebina v veliki meri 
temelji na osebni izpovedi 
obeh glavnih akterjev dogod-
ka, v nadaljevanju pa tudi na 
pripovedi drugih, ki so sode-
lovali pri prebegu in skriva-
nju helikopterja, ter o njunih 
družinah. Burazin, sicer za-
poslen v TV' studiu MO Polj-
če, ki je tudi producent fil-

ma, je osnovo za scenarij do-
bil v zapisih iz Kalanovega 
dnevnika. K sodelovanju je 
povabil režiserja Grlja in v 
preteklem letu sta z ekipo 
približno dvajsetih sodelav-
cev projekt tudi realizirala. 
"Sam sem v času vojne delal 
v televizijskem informativ-
nem programu, ko je bila 
kvaliteta posnetka manj po-
membna kot njegova vsebi-
na, ko ni bilo &isa za boljše 
izdelke. Zato sva se tudi pri 
tem filmu poskušala vživeti 
v tisti čas in sva namenoma 
veliko snemala s k a m e r o iz 
roke. s premalo svedobe, 
včasih celo namerno poslab-
šala kadre oziroma "sesula 
sliko"," razlaga Božo Grlj. 

Pri sestavljanju celotne 
zgodbe sta uporabila tako ar-
hivske posnetke s televizije 
kot tiste, ki jih hranijo v Polj-
čah, v igranih prizorih, v ka-
terih sta avtorja želela z re-
konstrukcijo dogodkov pred-
vsem gledalcu še bolj pribli-
žati samo zgodbo, pa je so-
delovalo okrog dvajset voja-
kov Slovenske vojske. V vlo-
gi pokojnega Tonija Mrlaka, 
pilota, ki je takrat z gazelo 
strmoglavil v Rožni dolini, je 
nastopil kar njegov sin To-
maž, ki bo prav tako kot oče 
pilot. "Mislim, da je ta pre-
beg zagotovo eno najbolj ju-
naških dejanj te vojne, hkra-
ti pa je ta film na neki način 
tudi spomin pokojnemu Mr-
laku," nadaljuje Grlj. Film v 
začetku osvetljuje odnose v 

Soavtorja filma Bo^o Crij in Tomo Burazin med pogovorom 
na Brdu, kjer se zgodba o Gazeli TO-001 Velenje začne. 

takratni helikopterski enoti, 
izvemo, da pobeg ni bila 
zgolj trenutna odločitev, am-
pak je načrt, da hi ukradli ga-
zelo, del že dalj časa, hkrati 
pa tudi po pobegu napetost 
fihna ne pojenja vse do kon-
ca. Oba prebežnika sta se 
morala skrivati vse do okto-
bra, ko so iz skrivališča pri-
peljali tudi helikopter. Od 
treh gazel je tako z armado 
odšla le ena, medtem ko je 
"ukradena" ostala doma in 
bila v uporabi vse do leta 
1994, ko je doživela nesrečo 
v Kočevskem Rogu. Sedaj jo 
za silo pokrpano hranijo v 
helikopterski enoti Sloven-
ske vojske na Brnika. 

" Film je na neki način tudi 
prelomnica za naš studio, 
saj je prvi tako obsežen pro-
jekt, zame pa je bil pred-
vsem velik izziv tako v avtor-

skem kot organizacijskem 
smislu. V državni upravi je 
namreč potrebnih kup dogo-
vorov in dokumentov, pre-
den lahko steče en tak pro-
jekt," razmišlja Burazin, ki 
upa. da ni šlo za prvi in za-
dnji tak film. "Film je name-
njen vsem tistim, ki tistega 
časa niso doživeli, hkrati pa 
tudi vsem nam, da taldh in 
podobnih dogodkov ne po-
zabimo, oziroma da resnica 
za prihodnost ostane neiz-
krivljena," je še prepričan 
Grij. Producent je pripravil 
tudi naklado tisočih DVD-
jev, ki naj bi jih dobile tako 
knjižnice kot šole. Film TO-
001 Vdenje (taka je bila prva 
slovenska oznaka helikopter-
ja) je preveden tudi v angleš-
čino, saj se za dogodek zani-
ma tudi letalska stroka v 
mednarodnem prostora 

IZGUBUENOJE NAJDENO 
Galerija v izložbi na zadnji strani trgovske hiše Globus v Kranju bo te dni 
v znamenju fotografske razstave Lost &. Found avtorja Zorana S. janežiča. 

Nekoliko nevsak-
danja konceptu-
alna razstava fo-
tografij z naslo-
vom Lost ^ Fo-

und, ki bo od ponedeljka 
naprej na ogled v Galeriji v 
izložbi, za katero skrbita 
KUD Modri krog in KSK, 
predstavlja devet pisoarjev, 
ki sta jih fotografirala avtor 
razstave Zoran S. Janežič 
oziroma Simon Kuhar, še 
preden sta z njih pobrala dla-
ke. ki so jih pred tem tam 
pustili njihovi uporabniki. 
"Za cikel fotografij lahko 
rečem, da se začne poigrava-
ti z idejo parodije na Duc-
hampov ready made pisoar 

Dlaka kot tujek na vizualnih podobah fotografij stranišč 

Fountain. Od tod tudi naslov 
Lost ^ Found oziroma izgub-
ljeno in najdeno, dlja pa na 
stvari, ki dejansko obstajajo 
in so kot take razstavljene. V 

primeru mojega dela so to 
pobrane dlake iz pisoarjev. ki 
so položene v petrijevke in 
umeščene v fotografijo. Piso-
arji so predvsem informaci-

ja. od kod so ti "ready made" 
stvari pobrane." razmišlja 
Zoran S. Janežič. Ducham-
pova Fountain je zagotovo 
eno njegovih najbolj kultnih 
del, ki je kot umetniška iko-
na doslej že večkrat navdiho-
vala številne umetnike. 

Kot je povedal Zoran S. Ja-
nežič. gre v njegovi postavit-
vi za preplet teoretskega po-
gleda na tekstilno umetnost 
in hkrati "firbec", ali pa željo 
pretresti mimoidoče. Galeri-
ja v izložbi v prehodu za Glo-
busom je v tem smislu ideal-
na. "Pogled na pisoar, stra-
niščno školjko, kad večino 
presune, nekatere pa tudi 
ne. Hkrati je sama akcija 
predvsem pa fotografije tudi 
parodija na oglase za parfu-
me na primer. Dovolj sta 
ženska slikana v toaletnih 
prostorih in naslov parfiana. 
Na teh fotkah bi lahko reci-
mo ponujali dlake, po kate-
rih je bilo urinirano ..." Iz-
gubljeno in spet najdeno bo 
na ogled do konca marca. 

KAMNIK 

Pravljice jo s a m e poiščejo 

Veliko smeha smo si privoščili ljubitelji pravljic in hu-
morja, k smo minulo sredo zvečer v Matični knjižnici v 
Kamniku prisluhnili pisateljici Matei Reba n monoko-
mediji Jezične Zofi (Cvetka Kocjan). V pogovoru z Ano 
Nušo Kern je Matea Reba razkrila marsikaj o svojem pi-
sanju za otroke, ki sega vse v leto 1990, ko je izšla še da-
nes popularna knjiga Zmajček Bim, njej pa so sledila 
številna dela od Pekarne Feliks, jurček in Packarija, Kra-
Ijična Žužika, Maruška do številnih drugih ter v zadnjem 
letu Ajatutaja in Polževa hišica. Pisateljica, ki je poveda-
la, da skozi pravljice skuša podati otrokom vrednote, kot 
so prijateljstvo, družina, iskrena čustva in druge, pa 
je na vprašanje, kako si izmišlja vedno nove in nove 
pravljice odgovorila: "Pravljice me kar same poiščejo," 
in dodala, da je bila zanjo nova izkušnja tudi pisanje 
knjige za odrasle, ki je lani izšla z zgovornim naslovom 
Strastna razmerja. V. S. 

Matea Reba v pogovoru z Ano Nušo Kem, za glasbeno 
spremljavo je poskrbel lajnar Zdravko Debeljak. 

G G I I 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 Giardiro v mestu 
Pordenone. Številni razstavljavci nam bodo razkazali 
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 6. stol. enem najpomemb-
nejših središč starokrščanskega sveta. 

Odhodi: Jesenice • AP pred železniško postajo ob 6.30 • 
Radovljica AP ob 7.00 uri - Kranj, izpred Gorenjskega 
glasa na Zoisovi 1 ob 7.30 - Ljubljana ob 8.00 uri. 

Cena: 20 evrov (4.793 SIT) pri udeležbi 45 oseb. Doplačilo: 
vstopnina na sejem 5 evrov. 

Prijave: Gorenjski glas: tel.: 04 / 201 42 41. Informacije, 
prijave in vplačila: Agencija Linda; tel.: 04/235 84 20 ali 
info(g)linda.si. Sedež si zagotovite s predplačilom. Riziko 
odpovedi: 4% in DDV. Prijazno vabljeni. 

Naročniki Gorenjska glasa imajo 10% popusta. 
Dobrodošli tudi moškil 

Gorenjski Glas 



04 PETEK 23.2.2007 

NAGRADNA KRIŽANKA 
m ^ m SPEKTAKULARNI KONCERT OB DNEVU ZENA 

V V E R N E R i 
S spremljevalnim ansamblom NOVA LEGIJA j | 

LJUBLJANA 
HALA TIVOLI 

NEDELJA, 4. marec 2007 ob 19^ 
r 

GOSTI: NEDA UKRADEN, 
DALMATINSKA KLAPA NEVERA, MAJA BLAGDAN, ^ 
BRIGITAŠULER, MARJANZGONC, DOMEN KUMER... 

PohUtt, z*90tevft« U <*tMji« vstopnic« v pm^rodaji: 
r o A N / M C N C A T M A N T U . K O M M S . tUi B A N G , tur. »OMKI^ 0D»$CJ, UL LOKA: K O M M S . p o t v v a k u »G^NCII« A I K T O V K . 
J U L M A : KO««>AS. BK I BANG. T> O M 2 A U :MIFTCATO« O I H T * KOMPAS. T IMTOORS. U U 8 U A N A MEBCAIOFT CENTE«, 
TRGOVIN« FLIC BAFM*. PFTIK). M R V B I AVTOBUSNA P O T T M K K 0 M M 5 (BTC. S L O V M K A C . PRAUKAV* UU. G L O S T O U R 
(MNOV I . MA«MWRTTM. STOVMTLU). HALA T1V0U. O p t l f u SCVEFT (TRLNK« K O M M ) 

In ternetna proda ja : W W W . E V E N T I M . S I , W W W . V S T O P N I C E . C O M , 
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Werner - spektakularni 
koncert ob dnevu žena 

We'ner je eden najbolj prepoznavnih in najbolj 
uveljavljenih izvajalcev slovenske zabavne glas-

be. Za njim jo žo 14 izdanih albumov in obsežno število 
nastopov. Številni razprodani koncerti in prodaja plati-
nastih ptošč so dokaz, da svoje delo opravlja več kot 
dobro. 
Poleg uspešne glasbene kariere se VVenner lahko 
pohvali tudi s tem, da deluje kol producent in avtor 
glasbenih uspešnic nekaterih znanih slovenskih glas-
benikov. V okviru producentskega dela tako skrbi za 
celostno podobo svojih varovancev, tako na glas-
benem kot na medijskem področju. S svojim zna-
njem in izkušnjami je na velike odre slovenske 
zabavne glasbe že popeljal Sašo Lendeno, sedaj pa 
svojo pozornost usmerja v glasbeno kariero mlade in 
nadarjene pevke Brigite Šjler. 

Ob dnevu žer̂  pripravlja v Hali Tivoli veliki koncert z 
gosti. Spremljal ga bo ansambel Nova legija. Z njim na 
odru bodo: Dalmatinska klapa Nevera, Maja Blagdan, 
Brigita Šuler, Marjan Zgonc, Domen Kumer in za 
vrhunec večera - legenda zabavne glasbe Neda 
Ukraden. 

V « č o W « m » r j u n a : 
h t t p : / / w w w . w 9 m a r 4 4 4 . c o i n / 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno 12 čtk z oštevilčenih pol) in 
vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 28. tebruarja 
2007, na 6o-en}skl glas. Zoisova 1. 4001 Kian). p.p. 124. Dupisnice laliko 
oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega gbsa pred poslovno stavbo na Zoisovi 1. 

Nagrajenci nagradne križanke CBD d. d. Kranj, ki je bila objavljena 13. februarja, so: i. nagrada: spominski 
evrski kovanci in nahrbtnik CBD prejme: 5imon Eržen. Zupanova 2a, Šenčur; 2. nagrada: spominski e\Tski 
kovanci in dežnik CBD prejme: Jože Pirnal, Britof 46/a, Kranj; 3. nagrada: spominski evrski kovanci in ma-

jica CBD prejme: Stane Zupan, Breg ob Savi 70, Mavčiče. 4., 5. in 6. nagrado, ki jih podeljuje Gorenjski glas. 
prejmejo: Marija Hočevar, Zoiso/a ul. 46, Kranj: Doris Križaj, Tugomerjeva 50. Ljub jana in Ma.da Bratkovič, 
Ljubljanska c. 4f, Grosuplje. 

http://WWW.VSTOPNICE.COM
http://www.w9mar444.coin/
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Zgodba iz prejšnjega, ob-
morsko nominiranega zapisa 
o Piranskem brandnu in dm-
žini Fonda je dobila še gorenj-
sko obarvano pripoved. Kuhar-
ski mojster Matjaž Erzar, skrer 
bolj prepoznaven po lovsko ku-
linaričnih spretnostih, na so-
sednji Koroški so ga krstili za 
Jamieja Oliverja divjačinske 
kuhinje, je od idejnega navdu-
šenja, kateremu je botroval 
tudi moj decembrski zapis ter 
prav takšno zaneseno navdu-
šenje nad to družinsko, poslov-
no tvegano, a strokovno pre-
mišljeno zgodbo, prešel k deja-
nju. Tako je pred dnevi v Ma-
tičkovih sobanali nastala čudo-
vita gastro«noloSka zgcdba. 

Ob veliko kuharskih izkuš-
njah s sladkovodnimi ribami 
in krušno pečjo se je Matjaž 
Erzar, trdno odločen izzivati 
povabljene z morsko hrano, 
piedstavil na "velikem odru". 
Večer pa je imel še eno opazno 
in pohvalno zadevščino. Precej 
netipično, vsaj za naSe zadrg-

uvod v surov filp hrbta piran-
skega brandna z odličnim olj-
čnim oljem in kruhom s črni-
mi oljkani. Surovi kos odslej 
zamenjam za vsak kuhan ali 
pečen. In mi je vse jasneje, za-
kaj na Japonskem, v Frandji, 
Italiji in še lqe, lqer ima vrhun-
ska gasjonomija svoj piede-
stal, pojedo toliko surovih mor-
skih dobrot Ob dimljeni razli-
čid Fondovega brandna, ko 
smo radovedni sedli, so se stro-
kovno predstavili še nastopajo-
fi. Gostitelju Matičku, ob po-
dobnih priložnostih mu 
zmanjkuje besed, morda zara-
di treme, je bila tokrat v odlično 
podporo dr. Irena Fonda, di-
rektoria družinskega podjetja, 
molekulama biologinja v on-
kologiji, večkrat nagrajena za 
študijske dosežke. Strokovno 
in zanimivo je predstavila ribo-
gojnico, ki "plove" na južnem 
delu Piranskega zaliva na ob-
močju 800 let starega rezerva-
ta. Simpatična Irena pravi, da 
prav oni še držijo našo motsko 

Bk>k>gi in ribogojd iz Pirana: Ugo, Lean in Irena Fonda Urban Centa, Mat^a Korošec in guverner Anton Camptin 

vodno biologijo z izkušnjami 
iz Sredozemskega morja in 
Atlantika. Sin Lean, biolc^ in 
profesionalni potapljač, dru-
žinsko tradidjo nadaljuje na 
področju podvodnega dela in 
morske biofogjje, pa je svežino 
in kakovost njihovih ribk pred-
stavil gostoma večera, mag. 
Marku Pc^čniku, direktorju 
SOD-a, in njegovi dragi Petri. 
Trboveljčan Marko Pogačnik, 
ki je vsa študijska leta preživel v 

čki nadevanega brandna je 
mojster večera zavil v glino in 
ga dal ped ob poleno v krušno 
peč. Aplavz. Izvrstnost je do-
polnil še velik Teodor Marjana 
Simfiča. Da jima ni žal, bi jima 
pa bilo, če ne bi prišla, sta si re-
kla Robert Nograšek, predza-
dnji direktor razsutega hotela 
Transturist iz Škofje loke, zdaj 
je šef v kranjskem Hypo lea-
singu, ter skoraj župan Dušan 
Krajnik iz tisoJinenoletnega 

se jim je namreč zgodilo na 
minulo soboto, pa je dalo nove 
zmagovalce in prineslo več kot 
pet tisoč evrskih denarjev. In 
potem so se zgodile še pustne 
šeme. Se posebno opazen je 
bil zmagovalec v absolutni 
konkurend, Mobitelovec Jure 
Cuderman, ki je isti dan zma-
gal še na smučarskem tekmo-
vanju skupine Telekom. Pol-
pretekla smučarska oprema iz 
zgodnjih sedemdesetih let je 

dam pa žena Metka Jerman, 
nekoč odlična alpska smučar-
ka. A to so zgodbe iz res prete-
klih časov. Smo se raje smeja-
li šemam. Športno, še bolj pa z 
masko je uspelo tudi Branetu 
Miklavdču, prvemu gorenj-
skemu šefu Mobitela v Kra-
nju, takrat ko so bili še dinarji 
in marke. Brane Miklavdč, na-
sledil ga je prav Jure Cuder-
man, pa je bil v prestrukturira-
nem Mobitelu kot vodja sek-

Marjana Bešter, Damijan in Tanja Peme ter Vine Bešter Marko Pogačnik, Petra in Lean Robert in skoraj župan Dušan Zmagovakš: Marko, Jure, Tomaž ter lk>ni5tCorazd Čopek 

njeno okolje, se je tokrat spletla 
kar trojna zgodba. Najprej je 
bila Matičku v veliko pomoč 
družina Fonda, ribogojd in 
biologi, oče Ugo. hd Irena in 
sin Lean, ob njih pa še vinski 
"fnk" Gašper Čarman iz gostil-
ne Pri Danilu, eden naSih naj-
boljših sommelirjev. In pripo-
ved, pred tokrat kar premajhno 
gostilniško kapadtcto, zsinima-
nje za stol je bilo preveliko, je 
stekla. Med prvimi so obetajo-
čemu se večem in sebi nazdra-
vili župan Damijan Peme z 
ženo Tanjo v družbi s precej 
kulinarično navduženima za-
koncema Bešter Marjano, no-
tarko iz Škofje Loke, in Vin-
kom, šefom Pop tv, pred skoraj 
dva;set leti našim novinarskim 
sodelavcem na Gorenjskem 
g^asu. Peneče se vince je bilo 

mejo. Z biološko-kemijskega 
stališča pa je skušala razložiti 
večni mit, precejkrat nepravil-
no poznavanje razlike med go-
jenimi in divjimi ribami. Seve-
da gre za čistost vode, kjer živi-
jo in se hranijo divje ribe, in za 
kakovost mladic, hrane in oko-
lja, kjer rastejo in se razvijajo 
gojene ribe. In kako bi drjži-
na, ki ima ve&toletnc korerinc 
v Piranu in je s svojim preda-
nim življenjem, delom in lju-
beznijo zapisana morju, râ 'na-
la drugače kot le zdravo. Samo-
zavestno so si postavili visok 
cilj. Vzrediti najboljše gojene 
ribe, saj je le zdrava hrana naj-
pomerr.bnejša prvina našega 
zdravja. Bolj radovednim se je 
predstavil še Ugo Fonda, bio-
log in potapljač, eden najbolj 
znanih strokovnjakov za pod-

Kranju in si našel veliko prija-
teljev, bo zdaj kot predsednik 
NS v Iskraemecu verjetno še z 
večjim občutkom razumel do-
gajanje v podjetja Vmes smo 
se smejali ob "šanku", kje 
drugje gre to lažje v gostilni S 
čedroim nasmehom sta bila 
opazna tudi zala MaiKa Zver, 
postavna "mišica" ob vedno 
uiejeneiii poUjeUiein Emirju 
Veliču, ki ga gastro-enološke 
pripovedi vse bolj navdušujejo. 
Celo tako, da si je izboril sedež 
v enem od "slow food" omizij. 
Po odlični ribji juhi je zadišala 
rižota s klapavicami in črnimi 
trobentami. Gašper Čarman 
pa je predstavil "svojeglavo" 
vino Movijin Lunar, rebula, na 
katero s svojo čarobno močjo 
vpliva le lu.Ta. Zato lunar. In 
potem se je zgodil finale. Z jur-

Gašper Čarman tokrat gost pri Erzarjevem Matičku Oba lepa - Manca in Emir 

Godeški, kjer so se lomile le-
tošnje županske volitve za 
1034 let staro srednjeveško 
Loko. Dušan, tudi lovec in rota-
rijanec, pravi, da če ne bo žu-
pan, bo pa nekoč predsednik. 
Njegovi politični nasprotniki 
pravijo, da tako spretno laže, da 
mu gre verjeti, haha. Navduše-
nja nad večerom, od kater^ 
siuu se poslavljali s piiiiioiski-
mi miškami, se ni dalo skriti. 
Vsaj jaz ga nisem mogel, haha. 

Malce manj navdušeni pa so 
bili lahko letos na Lions Ski 
open, dobrodeLiem veleslalo-
mu, ki ga tradidonalno pri 
pravlja Uons klub Bled Golf O 
kranjskogorskih peripetijah, 
klubskem botrstvu in nesode-
lovanju tukaj ne bom pisal. Na-
men, pomagati Zavodu Korak, 
varovancem s poškodbami gla-
ve, je bil kljub vsemu dosežen. 
Letošnjemu predsedniku klu-
ba Urbanu Centi se je za dona-
djo zahvalila direktorica zavo-
da Mateja Korošec, ki tokrat ni 
dobroddno smučala. Dogodek 
pa je pospremil tudi slovenski 
lionistični guverner Anton 
Camplin, ki se je v Kranjsko 
Goro pripdjal iz Murske Sobo-
te, večer pa je nadaljeval kot de-
legat na košarkarski tekmi 
med Olimpijo m Bosno. Do-
brodelno veleslalomiranje, 
navkljub slabši udeležbi, kar 
sedem lionističnih prireditev 

vžgala, kaj šele njegovo vijuga-
nje po Dolenčevem rutu. Če-
stitka gre tudi drugemu Mar-
ku GospodinjaČkemu in tret-
jemu Tomažu Šenid, ki je do-

torja naročniških razmerij 
imenovan še za predstavnika 
delavcev v upravnem odboru. 
Pred leti pa smo ga skoraj že 
"naStimali", da bi naj bil župan 

- r . / 
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Metka In Špeb 

polnil družinski uspeh. V ka-
tegoriji malo mlajših je slavila 
hčerka Špela, malo starejših 

Brane Mlklavfič 

Kranja. Pa ni bilo nič in tudi 
zdaj klavrno kaže. A obetajo 
lepše zgodbe. 
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ZRCALCE, ZRCALCE POVEJ • • • 

v deželi je bil mir, blagosta-
nje, plesalo se je in prepevalo, 
ljudje so bili nasmejani, po23-
tivna energija je kipela vse na-
okrog. In Janez je bil prepri-
čan, da je prvi in edini, najlep-
ši in najboljši v deželi tej. 

Nekega dne pa na zapraše-
nem podstrešju svoje rezi-
dence tam nekie Za vsemi 
plani najde zrcalo resnice, ki 
mu je vedno doslej potrjevalo 
njegovo prvost in edinost v 
deželi. "Zrcalce, zrcalce na 
steni povej, kdo je naj Janez v 
deželi tej," in ta mu odgovori: 
"Naj Janez doslej si bil ti, a 
zdaj v palafi pomembnejši Ja-
nez sedi." Janez 1. se razjezi 
in se odlod premagati Janeza 
11. na njegovem terenu. Za 
guvernerja mu najprej ponu-
^ Gasparija in si misli, ta Ja-
nezu II. moč bo vzel, s presto-
la sam si bo zaželel. A Janez 
II. se ne da in ponudbe ne 
sprejme. Janez I. vidno togo-
ten pošlje Ranta v napad, ta ga 

Zaenkrat je v deželi še živahno in veselo 

bo zbegal, ga umaknil bo v 
hlad. A glej ga lisjaka, Janez 
II. se spet ne da. Tudi drugič 
se ne pusti zmesti. In prvi naš 
Janez razmišlja sedaj, kaj na-
redi naj, da drugi šel bo v 
kraj.' Tu zgodba zaenkrat 
naša konča se, le ljudstvo še 
ve, k'ter Janez mu paše. 

Pozivamo vas, da glasujete 
na telefonski številki oio/ 223 

za Janeza I. in 010/ 224 za Ja-
neza II. Pridno telefonirajte, 
saj je minuta pogovora le 0.9 
evra. Izvedeli smo, da sta oba 
Janeza tudi zainteresirara, da 
vam, če bosta uspela, povme-
ta stroške. Izglasovani Janez 
bo največji v deželi tej, vsa zr-
cala, ki bodo drugačnega 
mnenja, pa bodo umaknjena 
iz javnosti. 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 -t- ime in priimek na 
številko 0 3 1 / ^ 1 1 - 1 1 , ali 
po pošti na Gorenjski 
glas, Zoisova 1, 4000 
Kranj, s pripisom "Tisoč 
ugank za odrasle". 

S katero gospo 
zapleše prav vsak, 

le enkrat samo, 
en plesni korak. 

Izžrebali in nagradili 
bomo dva pravilna odgo-
vora (erega, 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: bedak. 
Tokrat nismo prejelo pra-
vilnega odgovora. 

^ o VS» CNAlCt. 
v Z A K O M o 

NE I 

TANJA ODGOVARJA IN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ 
"Mavrica" 

Obračam se na vas, da mi 
poveste in pomagate, kaj mi 
je storiti. Skrbi me za zdravje 
moje mame. Vsak dan je 
huje, ali se bo stopnjevalo, ali 
bo ostalo na terr nivoju? 

Pravijo, da je najbolj hudo 
takrat, ko mama ne more 
pomagati svojemu otroku. 
Res je. Enako hudo pa je 
tudi, ko otrok ne more po-
magati svoji materi. De-
menca je ena izmed hujših 
bolezni. Tudi zdravniku je 
težko napovedati prihodnje 
stanje, saj je vedno v niha-
nju. Danes tako, jutri druga-
če. Nekaj mesecev bo osta-
lo na tem nivoju, potem se 
malce izboljša n zopet po-
slabša. Na žalost vam do-
bre napovedi ne morem 
dati, čeprav bi še tako rada. 
Tudi na splošno mati ni 
preveč zdrava. Vidim ji teža-

ve s srcem in ledvicami. Ne 
morete ji pomagati, poma-
gate lahko le sebi. Skušajte 
se ne obremenjevati in vze-
mite jo kot majhnega, ne-
bogljenega otroka Ne za-
merite mojim besedam, a 
tako je. Biti morate močni, 
čeprav to ni lahko. Od do-
mačih boste dobili podpo-
ro, tako, da vam bo malo 
lažje. Materi ne smete za-
nreriti grdih besed in lažnih 
obtožb, saj se ne zaveda, 
kaj govori. Čimbolj ji poka-
žite, da jo imate raci. Res da 
ne bo znala pokazati, koliko 
ji to pomeni, ali vam čustev 
vrniti, a znotraj sebe bo ču-
tila ljubezen in skrb. Zdravil 
zavestno ne bo vzela, zato 
vam svetujem, da jih daste 
naskrivaj med hrano. Dru-
gače ne bo šlo, zdravila pa 
njjno potrebuje. Zaupajte v 
dobro in videli boste, da bo-
ste zmogli. Srečno. 

"Planine" 

Kljub veliki volji seje v mojem 
življenju nakopičilo preveč te-
iav. Zakaj je tako, ne vem, 
ker kijub vsemu mislim, da 
nisem naredila nič slabega. 
Kako bo z mojim in moževim 
zdravjem? Kaj mi obetajo fi-
nance? Hvala za iskrene od-
govore. 

Bog, oziroma višja sila ali 
vesolje, nam nalaga različ-
ne križe. Ponavadi je tako, 
da jih tisti, ki smo čistega 
duha, prejemamo več. Za-
kaj je tako, niti najpamet-
nejši ne vedo. Morda zato, 
ker mi zmoremo, drugi pa 
ne bi, saj bi takoj klonili že 
pod prvim bremenom. Te-
žave pri zdravju so vam na-
stale zaradi blokad, saj ste 
več kot preveč obremenjeni. 
Notranja stiska se veliko-
krat na zunaj pokaže kot bo-
lezer. Niste navajeni, da 

vam kdo pomaga, ali da bi 
vam prisluhnili in potem je 
človek še bolj sam in osam-
ljen do take meje, da izho-
da, čeprav je, ne vidi. Po-
mlad vam prinaša lepe 
spremembe in nikakor ne 
gre obupati. Mož se sicer 
boji za zdravje, a naredi pre-
malo. Zaradi težav, ki jih 
Ima že nekaj časa, bi moral 
k zdravniku. Kot vidim pre-
teklih nasvetov, ni preveč 
upošteval. Nanj ne morete 
vplivati, zato toliko bolj po-
skrbite zase. Niste materia-
list, a če denarja ni, potem 
ga ni. Čarovnik ne morete 
biti. Z denarjem znate rav-
nati in kot vidim, se vam bo 
stanje v tem letu izboljšalo, 
tako da boste lahko malo 
lažje zadihali. Želim vam, 
da imate še naprej dovolj 
poguma in da ne nehate 
verjeti v dobro. Včasih je to 
edino, kar ostane. Srečno! 

HOROSKOP 
TANJA in MARICA 

O v e n (21 .3 . - 2 1 4 . ) 
Ne marate plehkih pogovorov, zato boste še toliko 
bolj veseli sogovornika, ki bo vaših misli. Pogovor se 
bo zavlekel in samo od vas bo odvisno, ali bo osta-
lo samo pri tem. Na splošno se vam obetajo večje 
spremembe. 

Bik ( 2 2 4 . - 20 . 5 . ) 
Zelo v kratkem boste imeli dobro priložnost za za-
menjavo 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. 

Dvo jčka (21 .5 . - 2 1 .6 . ) 
Ponudila se vam bo zelo dobra poslovna priložnost 
in kar verjeti ne boste nogli, da se je tudi vam konč-
no nasmehnila sreča. Dali boste vse od sebe in mar-
sikdo bo presenečen nad vašimi rezultati. 

Rak ( 2 2 . 6 . • 22 .7 . ) 
Zvrstili se vam bodo razni dogodki na čustvenem 
področju. Skušali se boste odmakniti, vendar vam 
ne bo uspelo. Prišli boste do točke, ko se bo treba 
odločiti in postaviti stvari na svoje mesto. Se dobro 
da imate skrito zalogo energije. 

Lev (23.7. - 23 .8 . ) 
Postavljeni boste pred odločitev, zdaj al' nikoli. Res 
da ste bili razočarani, a vsak človek ima svoje meri-
lo. Darilo boste dali in tudi prejeli. Obakrat bo obču-
tek prijeten. Vaš nakup se bo obrestoval. 

Dev ica (24 .8 . - 23 .9 . ) 
Visoko merilo, ki ga imate do sebe, se vam lahko 
maščuje. Ponavadi se ravno v majhnih stvareh skri-
va sreča. Prisiljeni boste, da to srečo poiščete v sebi 
in s tem prišli nazaj do notranjega miru. V ljubezni 
bodite pogumni in stopite korak naprej. 

T e h t n i c a ( 2 4 . 9 . - 2 3 . 1 0 . ) 
Ušteli se boste. Finančna varnost vam pomeni ključ 
do svobode in neodvisnosti. Storili boste vse, kar je 
v vaši moči, da boste poravnali stare račune in zače-
li na novo graditi finančni vzpon. Denar res ni vse, 
je pa veliko. 

Škorp i jon ( 2 4 . 1 0 . - 2 2 . 1 1 . ) 
čeprav ste škorpijon in imate močan karakter, se ne 
morete zaletavati vedno, kadar vam kaj ni všeč. Nič 
hudega ne bo, pa tudi svet se zato ne bo podrl, le 
neke načrte morate preložiti. Še daleč pa to ne po-
meni, da ne boste uspeli. 

S tre lec ( 2 3 . 1 1 . - 2 1 . 1 2 . ) 
Nehote se boste zapletli v brezizhoden spor. Čeprav 
si boste še tako želeli, se vmešavanju ne boste mo-
gli izogniti. Najbolje bo, da se naredite čisto neved-
nega, pa čeprav se jim boste zato zdeli neumni. 

Kozorog ( 2 2 . 1 2 . - 2 0 . 1 . ) 
že dolgo časa nekaj pričakujete, pa se vam nikakor 
ni hotelo rešiti pozitivno. Vaše besede bodo končno 
naletele na prava ušesa in obeta se vam zmagoslav-
je. Zaradi nepomembnih stvari boste prišli v navz-
križ z nekom, ki vam drugače veliko pomeni. 

V o d n a r ( 2 1 . 1 . - 1 9 . 2 . ) 
Na zunaj boste kazali vesel obraz, a znotraj vas bo 
razjedalo tisoč in več vprašanj. Resnica, ne da je bo-
leča, a nekaterih dejstev si ne boste mogli priznati. 
Vrteli se boste v krogu, a že z začetkom tedna, se bo 
pojavil nekdo, ki vam bo z veseljem pomagal. 

Ribi { 2 0 . 2 . - 2 0 . 3 . ) 
Pred vami bo zelo veliko različnih poslovnih izzivov 
in težko vam bo izkoristiti prave. Že ko boste skoraj 
odločeni se bo pred koncem zapletlo. Nasvet • poča-
kajte nekaj dni in se nikar ne zaletavajte v zid, saj se 
vrata odprejo sama. 



NAGRADNA KRIŽANKA 
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gradbeni mater ia l i -salon keramike 

skupina 

Za male in velike mojstre. 

ZAČETEK GRADBENE SEZONE 
Toplo spomladansko sonce topi sneg in vsi že čakamo na začetek gradbene sezone. 
V prodajnih centrih DOM trade, v ŽABNICI in LESCAH, smo se na gradbeno sezono dobro pripravili. 
Nudimo vam velik izbor gradbenih materialov za gradnjo od temeljev do strehe in o'jnovo vašega doma. 
V SALONIH KERAMIKE in kopalniške opreme vam nudimo zares pestro ponudbo keramičnih ploščic, sanitarne keramike, 
kopalniškega pohištva, talnih in stenskih oblog,... 
Nudimo vam tudi dostavo in razkladanje kupljenega blaga na gradbišče in strokovno svetovanje ob nakupu. 
Izkoristite ugodne gotovinske popuste, ki jih dopolnjujemo s prodajnimi akcijami TOPDOM skupine. 
Nudimo tudi plačevanje preko Bankredita. 

Vabljeni na spomladanske nakupe v prodajna centra v ŽABNICI in LESCAH! 

DOM TRADE, d. o. o., Žabnica prispeva tri nagrade: 
1. nagrada: bon v vrednosti 41,73 EUR (10.000 sit) 
2. nagrada: bon v vrednosti 33.38 EUR (8.000 sit) 
3. nagrada: bon v vrednosti 20,86 EUR (5.000 sit) 
Tri nagrade podari tudi Gorenjski glas. 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z 
oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na 
dopisnicah do srede, 7. marca 2007, na Gorenjski glas, Zoiso-
va 1 ,4001 Kranj, p.p. 124. Dopisnice lahko oddate tudi v nabi-
ralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Zoisovi i. 
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Prodajni center: Žabnica 

Žabnica 68,4209 Žabnica 

trgovina: 04 2319 200 

keramika: 04 2319 208 

fax: 04 2319 206 

e-mall: info@domtrade.si 

Prodajni center: Lesce 

Alpska cesta 43,4248 Lesce 

trgovina: 04 5302 230 

keramika: 04 5302 238 

fax: 04 5302 231 

e-mail: info.lesce@domtrade.sl 

mailto:info@domtrade.si
mailto:info.lesce@domtrade.sl


DRUŽABNA KRONIKA 
TELEfVIZIJA) 
V moškem realističnem šovu, podobnem tistemu, ki ga predvajajo na TV 3 in ga vodi Tyra Banks, bi 
bil jonas Žnidaršič pred vsakim izločanjem deležen komentarja: "Gospod Jonas, vaše fotografije so 
najboljše. Med vsemi kandidati najbolje požirate. Res obvladate kamero." 

asaaffla 

Pred slabim tednom 
je TV3 pripravila v 
prostorih ljubljan-
ske Arene Vodafo-
ne Life spoznavno 

zabavo. Tam smo med števil-
nimi povabljenimi srečali kar 
nekaj predstavnikov konku-
renčnih televizij, tudi gene-
ralnega direktorja TV3, 
Estona Marka Luika. 

Med udeleženci različnih 
zabav zadnje čase pogosto 
srečamo tudi bivšo kronistko 
Tistega lepega popoldneva 
Anjo Rebek. Se njena rubrika 
vrača na Televizijo Slovenija.' 
Ne bi nas presenetilo, saj se 
zadnje čase dogaja vse več za-
nimivih prestopov z enega na 

drug medij. Če pogledamo 
'globlje', spisku zanimivosti 
ni konca, le "in še bi lahko 
naštevali", lahko dodamo. 

Petra Radoviča sedaj najde-
mo v vlogi urednika razvedril-
nega programa na Televiziji 
Slovenija, kjer sta tudi Miha 
Šalehar in Katarina Čas posta-
la sovoditdja, Gorazd Domin-
ko pa se viača na ekrane mal-
ce pred osmo. Če posploši-
mo, potem se je oddaja Rake-
ta pod kozolcem z Boštjanom 
Romihom preselila na Televi-
zijo Slovenija, se 'olepšala' z 
Jasno Kuljaj (spremljali smo 
jo v Turistiki), in dobila novo 
ime - Na zdravje. Ko smo pr-
vič gledali zaključno špico 
nove informativne oddaje 
Svet na Kanalu A, se je med 
imeni ustvarjalcev zapisalo 

tudi ime direktorice Kanala A, 
Marjetke Horvat. Je to nova 
ftmkdja ali stara, nam še ni 
uspelo izvedeti. Projekt Za-
menjajmo ženi pa do nadalj-
njega 'počiva'. Najprej je bil 
na Pop TV kviz Lepo je biti 
milijonar, sedaj se nam obeta 
Milijonar z Jonasom na Tele-
viziji Slovenija. Imena so ofit-
no priljubljen dodatek. Pri Jo-
žovcu z Natalijo, na primer. 
Novi voditelj Milijonarja z Jo-
nasom pa je, nihče drug, kot 
Jonas Žnidaršič. V torek ga je 
v prostorih VPK-ja v Ljubljani 
na novinarsko konferenco kot 
novega oziroma starega vodi-
telja kviza, pričakala kopica 
fotografov ter pešfica novi-
narjev. Novinarsko konferen-
co je vodil urednik kviza An-
drej Hofer, na vprašanja pa 

sta odgovarjala omenjeni 
urednik razvedrilnega pro-
grama Televizije Slovenija 
Petar Radovič in Jonas Žni-
daršič osebno ir. dobro raz-
položen. Tokrat je fotogra-
fom in novinarjem ustregel, 
vseeno pa po konferenci ni 
mogel iz svoje kože. ko z veli-
kim užitkom zaigra mojstra 
in se večina novinarjev znaj-
de v trenutku v vlogi vajenca. 
Milijonar z Jonasom bo osve-
žen in prihaja na ekrane 1. 
programa Televizije Slovenija 
v četrtek, i. marca, ob 19. 55. 
Najvišja možna nagrada je 
100 tisoč evrov, RTV Sloveni-
ja pa je z lastnikom licence, 
podjetjem Celador Internati-
onal iz Velike Britanije, pod-
pisala pogodbo za najmanj 
40 oddaj. 
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Moška polovica na zabavi TVj: Igor Šajn in Jure Zorčič... Ženska polovica na isti zabavi: Jelka Šajn In Iris Mule) 

Poslovne skrivnosti? (Mark Lulk In Petar Radovič) Voditeljica Marlcnna in Tof / f•»•>! ẑ i-i«!. 

Anja Rebek in Gorazd Dominko /foio TiruDoM Jonas v digitalnem razpoloženju / F««: T,NI DOH 

VRTIMO GLOBUS 
Čevlji z v i soko peto 

Pop diva Mariah Carey je ena od zvezd-
nic, ki slovi po svojih visokih zahtevah, 
mednje pa sodijo tudi čevlji z visoko 
peto. Pevka, ki vedno obuje čevlje z viso-
ko peto, ne glede na to, kam se odpravi, 
zatrjuje, da čevljev z ravnim podplatom 
ne nosi zato, ker jo ožulijo. "V čevljih z 

visoko peto lahko tečem, lahko bi celo plavala, če bi bilo 
potrebno," pravi Mariah, ki celo takrat, ko natakne nati-
kače, izbere take s peto. 

Seksi m a m i c a Kate 

Kate Winslet, ki si je z vlogo mame v 
drami Mali otroci prislužila nominacijo 
za oskarja, se je med pripravami na sne-
manje sprehajala po parkih in prisluško-
vala pogovorom mladih mamic. Prese-
netilo jo je, da se ne počutijo seksi, ve-
čina se jih pritožuje nad spolnim življe-

njem. Britanska igralka se svojih oblin ne sramuje, zato 
je tudi vložila tožbo proti časniku, ki je poročal, da se je 
lotila diete. 

Škandal nad oblaki 

Medtem ko je avstralski letalski prevoz-
nik Qantas že odpustil stevardeso Liso 
Robertson, ki je med letom v Indijo v 
stranišču seksala z britanskim igralcem 
Ralphom Flennesom, še vedno ni pov-
sem jasno, kdo je nadlegoval koga. Po 
besedah igralčeve publicistke je bila 

spolno agresivna stevardesa, kar je ona sprva zanikala, 
kasneje pa priznala, da se mu je ponudila. Kakorkoli že, 
stevardesa je storila napako, ker ni molčala, menijo ta-
bloidi, ki namigujejo, da sta bila za stvar oba. 

Razkrila družinsko skr ivnost 

Kelly Osbourne, hči rockerja Ozzyja Os-
bourna, je na dobrodelni prireditvi za 
obolelimi z virusom HIV v Londonu raz-
krila, da je z virusom okužen tudi nekdo 
v njeni družini. "Ta dobrodelna priredi-
tev mi veliko pomeni, saj je tudi član 
moje družine okužen z virusom HIV. 

Zelo sem ponosna nanj," je s solzami v očeh povedala 
Kelly, razkritje šokantne družinske skrivnosti pa je spod-
budilo ugibanja, ali je govorila o očetu ali o bratu. 

Jasmina Novak je Koprčanka, 23-letna študentka 
Fakultete za pomorstvo in promet v Portorožu, smer 
transportna logistika. V Kranjski Gori so jo IzbraK za 
regionalno Snežno kraljico 2007, finale sledi marca. 
l Foto; Janez Pipdn 


