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Za dekleti pod Vitrancem še fantje 
Potem ko so v Kranjski Gori v začetku leta izvrstno pripravili tekmo 
svetovnega pokala za smučarke, ta konec tedna preizkušnji za 46. Pokal 
Vitranc čakata še najboljše smučarje sveta. 

VILMA STANOVNIK 

Kranjska Gora - "Res smo 
imeli v zadnjem tednu teža-
ve z visokimi temperatura-
mi, toda padlo je nekaj snega 
in izkušeni eldpi, na čelu z 
vodjem tekmovanja Jane-
zom Šmitkom in vodjem pri-
prave prog Jankom Pircem. 
bo zagotovo uspelo pripraviti 
vrhunsko tekmovanje. Zado-
voljni smo, ker je naš sistem 
zasneževanja od lani bogatej-
ši za nova snežna topova, 
tako da je ekipa RTC Žičnic 
p>od vodstvom Romana Sliv-
nika lahko poskrbela za kom-
paktno zasneževanje in stroj-
no pripravo proge. Prav tako 
so pomagali člani Alpskega 

smučarskega kluba Kranjska 
Gora in še nekaterih drugih 
smučarskih klubov," pred 
tekmovanjem za 46. Pokal 
Vitranc pravi generalni se-
kretar O K Srečko Medven in 
dodaja, da zaradi počitniške-
ga časa poleg domačih gle-
dalcev v Kranjski Gori jutri 
in v nedeljo pričakujejo tudi 
večje število ^edalcev iz bliž-
nje Koroške in Italije. Zato so 
uredili tudi zadostno število 
parkirišč, gledalci pa bodo 
lahko parkirali osebne avto-
mobile na urejenih označe-
nih parkiriščih v Kranjski 
Gori, Podkorenu in Ratečah, 
parkiranje pa bo brezplačno. 
Za vstopnice bo treba odšteti 
deset evrov, za skupine in v 

predprodaji ponujajo popust, 
za mladino do 14 leta pa bo 
ogled tekem brezplačen. Ju-
trišnji veleslalom se bo s 
prvo vožnjo začel ob 9.30, 
nedeljski slalom pa predvido-
ma ob 10. uri. Od naših smu-
čarjev bodo jutri zanesljivo 
nastopili Aleš Gorza, Ber-
nard Vajdič in Mitja Valen-
čič, v nedeljskem slalomu pa 
še Drago Grubelnik in Mitja 
Dragšič. Oba dneva bo raz-
glasitev zmagovalcev po tek-
mi v Podkorenu, organiza-
torji pa veliko obiskovalcev 
pričakujejo tudi na sprenJja-
jočih prireditvah, posebno na 
jutrišnji tekmi smučarskih 
legend, ki se bo za hotelom 
Larix začela ob 17. uri. Tudi vodja tekmovanja Janez Šmitek je skrbno bdel nad pripravo proge. /Foio:T„»D<,ki 

BLED 

Manjše sejnine in brez kave 

Blejski svetniki so župana Janeza Fajfarja vprašali, ali bo v 
skladu z volilnimi obljubami res zmanjšal sejnine in kdaj. 
Župan je povedal, da bo njegov predlog na naslednji seji 
(predvidoma 27. marca), da bi se sejnine zmanjšale za po-
lovico in da svetniki tudi ne bi dobili dodatka, če bi ena seja 
trajala dva dni. Do sedaj je bila namreč sejnina nekaj več kot 
56 tisoč tolarjev za en dan in 41 tisoč tolarjev za dodaten 
dan. "Z manjšo sejnino bomo znižali stroške, upam pa tudi, 
da skrajšali seje," je za Gorenjski glas dodal župan Fajfar. 
Vprašanje pa je, kakšno usodo bo doživela pobuda svetnice 
Ljubislave Kapus, ki je - prav tako za znižanje stroškov -
predlagala, da naj v odmoru med sejami v avli festivalne 
dvorane ne bi več obratoval bife, kjer je mogoče popiti kavo. 
Po njenem mnenju zadošča brezalkoholna pijača. V. S. 

D o 100 č m pršičai! 
7,5 km smuka v dolino 

Klosterle odprta! G E R L I T Z E N 
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^Jbližja pot do smučarskega veselja - le 
»»Viltoch Osslacher See« do žičnke Kanzelbahn! 

Nižje obrestne mere 
v Gorenjski banki 
Najdaljša odplačilna doba stanovanjskega kredita 
tudi 30 let. 

MATJAŽ GREGORIČ 

Kranj - V Gorenjski banki so 
pripravili ugodno ponudbo 
stanovanjskih kreditov v do-
mači valuti ter deviznih kre-
ditov v švicarskih frankih. 
Znižali so vse obrestne mere 
za stanovanjske kredite, in 
sicer do 0,45 odstotne točke. 
Znižanje velja tako za komi-
tente kot tudi za nekomiten-
te banke. Odplačilna doba za 
kredite v domaČi valuti lahko 
traja od enega do 20 let, za 
kredite v švicarskih frankih 
pa do 15 let. Kreditojemalci 
lahko zastavijo sredstva in 

vrednostne papirje pri kredi-
tih z odplačilno dobo do 20 
let, s plačilom zavarovalne 
premije pa je mogoče zava-
rovati kredite z odplačilno 
dobo do vključno 15 let. Ko-
mitentom banke, ki so mlaj-
ši od 35 let, banka omogoča 
najem stanovanjskega kredi-
ta z odplačilno dobo do 30 
let. Kreditojemalci, ki na-
jamejo kredit za gradnjo sta-
novanjskih hiš ali prenovo 
stanovanj in stanovanjskih 
hiš in kredit zavarujejo z za-
stavo nepremičnine, lahko 
do 70 odstotkov odobrenega 
kredita koristijo v gotovini. 

POSLOVANJE Z BANKO OD DOMA 
B 

VEC 
ZA VAS! 
Vaša nova trgovina z živili. 
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Skrbijo jih zapore cest : Čas je za Bled 

Krajane krajevnih skupnosti Predos-
Ije in Kokrica skrbijo prometne težave 
zaradi predsedovanja Slovenije Ev-
ropski uniji. Zaradi prihoda Številnih 
gostov na Brdo pričakujejo pogoste 
cestne zapore, ki bodo ovirale vsak-
danje življenje. 

Tako so v predstavitveni bilten ob 
kandidaturi Bleda za organizacijo 
svetovnega pn/enstva v veslanju leta 
2011 zapisali organizatorji, ki jih pod-
pirata tudi vlada In turistično gospo-
darstvo. Objekte, potrebne za organi-
zacijo takega tekmovanja, bodo zgra-
dili že do leta 2009. 

K R O N I K A 

Posilstva ni bilo 

Policijska preiskava ni potrdila suma. 
da naj bi kranjski podžupan Igor Ve-
lov leta 2003 v koloniji v Pineti pri 
Novigradu posilil vzgojiteljico. Polici-
ja je namreč prejela Štiri anonimne 
prijave z enako vsebino. Velov je pre-
pričan, da imajo obtožbe politično 
ozadje. 
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S N O V A N J A 

Zaslužni zborovodja 

Predsednik republike Janez Drnov-
šek je pred kratkim odlikoval glasbe-
nika dr. Mirka Cudermana. rojaka iz 
Tupalič pri Preddvoru. Odlikovanec 
je dirigent, muzikolog, teolog in pe-
dagog. človek izjemnega znanja in 
izkušenj. 
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V R E M E 

Danes ho sprva oblačno, 
občasno bodo padavine. Čez 
dan sebo od SZ :gasniIo. V 
schoto ho zmerno do pretežno 
oblačno, v ned^o pa sončno. 
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DeSUS vodi Dušan Dermota 
DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Radovljica - V torek so v Ra-
dovljici na sestanku pokra-
jinskega vodstva DeSUS, na 
katerem je bil navzoč tudi 
predsednik Kari Erjavec, iz-
brali novega predsednika. 
DeSUS na Gorenjskem se 
krepi. Na lokalnih volitvah 
leta 2002 je bila stranka 
organizirana v dvanajstih go-
renjskih občinah, na zadnjih 
pa že v petnajstih. Osrednji 
dogodek torkovega srečanja 
pokrajinskega vodstva je bila 
razrešitev dosedanjega pred-
sednika Marjana Vrabca, čla-
na 0 0 Radovljica, ki je sam 
izrazil željo po razrešitvi za-
radi zdravstvenih težav. Po-
krajina je za novega predsed-
nika evidentirala dva kandi-
data, Janeza Šolarja iz Selc in 
Dušana Dermoto iz Naklega. 
Slednji je bil z večino glasov 
izvoljen za novega predsed-

Dušan Dermota 

nika so sporočili iz vodstva 
DeSUS-a. Predsednik stran-
ke Kari Erjavec je v razpravi 
med drugim dejal, da je ne-
odgovorno valiti skrb za vso 
upokojensko generacijo na 
pleča DeSUS-a, štirje poslan-
ci v državnem zboru s svoji-
mi stališči pa podpirajo (in 
odpirajo) najmočnejše teme 
socialne politike. 

m, ^arilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

' Knjigo prejme STANKO KEJŽAR iz Sorice. 

KOTIČEK ZA N A R O Č N I K E 

Zvesti Gorenjsl(emu glasu 
Tokrat predstavljamo slavljenca Alojzija Kavčiča iz Radovljice, 
ki prav danes praznuje devetdeseti rojstni dan. Rodil se 
je v Črnem vrhu nad Idrijo, v družini, ki je štela štirinajst 
otrok. S sedmimi leti je postal pastir, po očetovi smrti pa je 
šel delat na žago. Nato je enajst težkih let preživel v vojski, 
ki ga je pripeljala na Gorenjsko. Tu je spoznal zdaj žal že 
pokojno ženo Lojzko. Alojzij je bil do upokojitve zaposlen v 

Alojzij Kavčič 

Almiri, Lojzka je bila kuharica. Po njeni smrti se je preselil v 
Dom dr. Janka Benedika, kamor mu zdaj prinesejo tudi 
Gorenjski glas, na katerega je sicer naročen že zelo dolgo. 
V njem vse pregleda, poišče novice iz Radovljice in Lesc, 
prebere kroniko. Ko konča, ga celega prebere še sosed 
Joško. Kavčičevemu atu ni nikoli dolgčas; rad igra pikado, 
poje v pevskem zboru, predvsem pa rad pomaga ljudem. 
Zato se z vsemi dobro razume in ga imajo vsi radi. Radi ga 
obiskujejo tudi vsi njegovi otroci: hčerka, sin, štirje vnuki in 
štirje pravnuki. Jubilantu vošči tudi Gorenjski glas. D. K. 

Podarimo 9 vstopnic za koncert "Werner z gosti" 

Koncert bo v nedeljo, 4. marca, ob 19.30, v ljubljanski Hali 
Tivoli. Za vstopnico pokličite danes od 14. do 14.30 na tele-
fon: 04/201 42 41 in poslali vam jo bomo po pošti. 

Ocenjujejo jih z dobro štirico 
Sodeč po anketi, ki jo enkrat letno opravijo o zadovoljstvu strank s storitvami, v radovljiški upravni 
enoti delajo zelo dobro. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Radovljica - Zadeve so reše-
vali zakonito, čas reševanja 
se je skrajšal, z več ukrepi so 
izboljšali zlasti delo na po-
dročju okolja in prostora, ki 
je bilo prej najslabše urejeno. 
Ocena dela, ki jo vsako leto 
pokaže anketa med stranka-
mi (in te so iz leta v leto za-
htevnejše), je za upravno 
enoto Radovljica za minulo 
leto 4,67. 

V UE Radovljica so pri-
pravljeni na poskusno po-
slovanje ob sobotah. Nji-
hove stranke pa so po be-
sedah načeinice Irene )an 
bolj kot sobot želijo, da bi 
se upravna enota vsak dan 
odprla ob sedmih zjutraj. 

Zelo dobro torej, kakor je 
delo svojih uradnikov oce-
nila tudi načelnica UE Ra-
dovljica Irena Jan, ki je na 
novinarski konferenci sku-
paj s sodelavkami, vodji po-
sameznih oddelkov Liljano 
Leš, Majo Ankerst in Darjo 
Potočnik predstavila delo v 
preteklem letu. Upravnih 
postopkov je v primerjavi z 
letom prej za desetino več, 
enako tudi rešenih zadev. 

Maja Ankerst, Lijana Leš, Irena Jan in Darja Potočnik (z leve 
proti desni) so predstavile lansko delo UE Radovljica. 

najzahtevnejših postopkov 
je več za 28 odstotkov. Za 
radovljiško upravno enoto 
je značilnih več dejstev, od 
tega, da je velik del območ-
ja v Triglavskem narodnem 
parku in je zato področje 
prostorskega urejanja pod 
še temeljitejšim nadzorom, 
do gradnje avtoceste, zaradi 
česar poteka večje število 
razlastitev. Lani so prejeli 
55 zahtev za razlastitev 
zemljišč na trasi, večino jih 
je vložila država kot razla-
stitveni upravičenec, štiri 
pa tudi občina Radovljica 
zaradi cestnih povezav med 
regionalno in glavno cesto. 
V 49 primerih so izdali del-
ne odločbe, ki zadoščajo za 
izdajo gradbenega dovolje-

nja, ko gre za javno korist, v 
celoti je rešenih 22 zadeve, 
v preostalih primerih pa na 
željo strank čakajo na potek 
roka za sklenitev sporazu-
mov o odškodnini. 

Zaradi gradnje avtoceste 
so na območju radovljiške 
upravne enote izdali večje 
število dovoljenj za bivanje 
tujcev, slednja potrebujejo 
tudi študentje mednarodne 
poslovne šole na Bledu, po-
večuje pa se tudi število tuj-
cev, ki se na tem območju 
za stalno naselijo. Teh je 
358, začasno prijavljenih pa 
216. Poleg tega opažajo tudi 
večje število sklenjenih za-
konskih zvez tujcev (med 
299 porokami jih je po oce-
ni sogovornic kar tretjina). 

kar sodi v turistično ponud-
bo Bleda, kjer poroke tržita 
dve agenciji. Tudi trg z ne-
premičninami je živahnej-
ši, opažajo tudi povečanje 
vlog za izdajo gradbenih 
dovoljenj s strani tujcev iz 
držav Evropske unije, zani-
majo pa se zlasti za Bled in 
Bohinj. 

V UE Radovljica so lani re-
gistrirali 116 plovil. Po 
Blejskem in Bohinjskem 
jezeru pa jih pluje še več, 
saj domačim lastnikom 
čolnov teh ni treba regis-
trirati vsako leto. 

Na radovljiški upravni 
enoti ugotavljajo, da edina 
nedokončana naloga ostajajo 
denadonalizacijskd postopki, 
posebno občutljivo je vrača-
nje zemljišč v Triglavskem 
narodnem parku. Od 493 za-
htevkov (med njimi jih je 38 
tudi s strani agramih skup-
nosti, zadevajo pa zemljišča 
na Pokljuki, Voglu, Kobli) jih 
ostaja nerešenih 58, vendar 
se v večini zadeve končujejo. 
Ljubljanska nadškofija, deni-
mo, ima vložen zahtevek za 
vračilo 21 tisoč hektarjev 
zemljišč, rešenih pa je nekaj 
manj kot šest tisoč. 

Tudi uradno samostojni 
DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Ljubljana - Poslanci, ki so za-
pustili LDS in njeno poslan-
sko skupino v parlamentu, 
so tudi uradno osnovali sa-
mostojno poslansko skupi-
no. Sestavljajo jo Matej La-
hovnik, Pavel Gantar, Davo-
rin Terčon in Alojz Posedel. 
Združili so se zaradi lažjega 
delovanja, sedaj pa ostaja od-
prto še vprašanje, kako se bo 
njihovo članstvo upoštevalo v 
delovnih telesih parlamenta. 
O tem prav danes sklepa ko-
legij predsednika državnega 
zbora Franceta Gukjatija. Na 
ustanovitev samostojne po-
slanske skupine pa se je od-
zval tudi nekdanji poslanec 
Sašo Lap, najprej poslanec 

Gorenjski poslanec Matej Lahovnik ni več del poslanske 
skupine LDS. /rotoiTIniDokl, arhiv cc 

SNS, potem pa prvi vodja sa-
mostojne poslanske skupine 
v parlamentu leta 1993. Ta-

kole piše: "Nekdanjih šest 
poslancev SNS, Stanič, Polj-
šak, Matuš, Eržen, Omanova 

in Lap, smo dva meseca po 
volitvah leta 1992, torej i. fe-
bruarja 1993, ustanovili Sa-
mostojno poslansko skupino 
(SPS). Takratni poslovnik 
DZ je govoril o nekakšnih 
neodvisnih poslancih, ki so 
bili v skupščini v letu 1990 
takoj po prvih svobodnih vo-
litvah. Ker smo bili prepriča-
ni, da tako imenovanih ne-
odvisnih poslancev ne more 
biti, smo ustanovili samo-
stojno poslansko skupino. S 
stisnjenimi zobmi jo je pri-
znal takratni predsednik dr-
žavnega zbora Rigelnik. Po-
slanec Školč pa je imel veli-
ke pomisleke, češ da bi se 
lahko po analogiji LDS raz-
bila na deset poslanskih sku-
pin in bi lahko imeli deset 
tajnic in deset strokovnih se-
kretarjev. No, prav to se po 
štirinajstih letih dogaja, kak-
šen prerok?" 

KRAN) 

Občni zbor mestnega odbora NSi 

Ta teden se je na rednem letnem občnem zboru sestal 
mestni odbor Nove Slovenije. Predsednik Janez Jereb je 
predstavil delo v preteklem letu, Vlasta Sagadin pa delo 
svetniške skupine v minulem mandatu. Zbora sta se ude-
ležila tudi glavna tajnica NSi Maruša Novak in poslanec 
državnega zbora Anton Kokalj. Zbor je pozdravil kandida-
turo Lojzeta Peterleta za predsednika države na jesenskih 
volitvah. D. Ž. 

MEDVODE 

jelena Aleksič izstopila iz LDS 

Iz LDS je v torek izstopila Jelena Aleksič, občinska svetnica 
te stranke v medvoškem občinskem svetu, kjer bo odslej de-
lovala kot samostojna svetnica. "Za to ne lahko potezo sem 
se odločila po tehtnem premisleku in predvsem po zadnjih 
dogajanjih, tako v stranki na državni ravni kot tudi v občin-
skem odboru," je obrazložila najmlajša svetnica v OS Med-
vode, ki je bila tudi svetovalka v poslanskem klubu LDS v 
Državnem zboru. M. B. 

mailto:danica.zavrl@g-glas.si
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Skrbijo jih zapore cest 
Pogovor z Danilom Šenkom, predsednikom Krajevne skupnosti Predoslje, o življenju v vaških 
skupnostih okrog Brda v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji. 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Krajane krajevnih skupno-
sti Predoslje in Kokrica skr-
bi, kako bo urejen promet-
ni režim na cesti do Brda 
med obiskom uglednih go-
stov v času predsedovanja 
Slovenije Evropski uniji. 
Lahko razložite svoje .skrbi? 

"Glede na pomembnost 
dogodka in s tem povezan 
protokolarni program, za 
krajane obeh vasi to vseka-
kor pomeni precejšno oviro 
pri vsakodnevnih opravilih. 
Varovani prevozi bodo pote-
kali po cesti, ki je edina pove-
zava naših krajanov z me-
stom. Glede na dosedanjo 
prakso, je ob vsakem viso; 
kem obisku Brda cesta zapr-
ta ali vsaj delo zaprta kar ne-
kaj časa, in če to pomnoži-
mo s predvidenimi srečanji 
v letu 2008, ugotovimo, da 
bodo zapore močno ovirale 
vsakdanje življenje prebival-
cev. Ne znam si predstavljati 
delovnega dneva kmetoval-
cev, ki jih v krajevnih skup-
nostih Kokrica in Predoslje 
ni malo. 

Država ni predvidela ure-
ditve dodatnih poti ali vsaj 
posodobitve poti, katere bi 

Občina Kranj je v osnutku proračuna za 2007 predvidela sredstva za ureditev odseka ceste 
od krožišča na KokricI do gostilne Lakner v dolžini okoli 300 metrov. / FOTO:TINA DOI<I 

lahko koristili krajani. Tudi 
Mestna občina Kranj za to 
nima predvidenih sred-
stev." 

Vam je posebne okoliščine, 
tako s prometnega kot z 
varnostnega vidika, pojas-
nil kdo od vladnih ali občin-
skih predstavnikov? 

"Do današnjega dne s stra-
ni vlade ali katere koU druge 
institucije nismo prejeli no-
benega obvestila ali povabila 
na sestanek, razen povabila 
komisije Mestne občine 
Kranj ob predsedovanju Ev-
ropski imiji, vendar se ta ko-

misija ne ubada s protoko-
lom, temveč s promocijo ob-
čine ob tem dogodku." 

V Krajevni skupnosti Pre-
doslje se počutite odrinjeni 
od dogodkov in projektov, 
ki jih za leto 2008 priprav-
ljajo in koordinirajo institu-
cije na ravni občine. Pravi-
te, da se preveč poudarka 
daje mestu Kranj. Kaj vi 
lahko ponudite? 

"Celotni projekt Mesme 
občine Kranj je skrbno pri-
pravljen, v njem je zajeta ce-
lostna podoba Kranja, de-
jansko pa so vsi dogodki 

centralizirani v središču 
Kranja. Moje osebno mne-
nje in mnenje društev, ki 
delujejo v vaseh, kjer se 
bodo zadrževali gostje, je, da 
je veliko zanimivega ravno 
na podeželju. Izpostavil bi 
sprehajalne poti, kulinarič-
no ponudbo naših gostiln in 
kulturno dediščino. Za pro-
mocijo tega že vrsto let 
uspešno skrbita Kulturno 
umetniško društvo Predos-
lje in Folklorna skupina 
Iskraemeco. Menim, da bi 
ravno v j)ovezavi z društvi in 
naravo, ki nas obdaja, lahko 
pritegnili pozornost gostov." 

Niso nas hoteli poslušati 
Začetek gradnje dostopnega križišča za prihodnjo poljansko obvoznico je razburil krajane Suhe in 
Sorške ceste. V torek sestanek na občini. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Suha - Krajani Suhe in bliž-
nje Sorške ceste, ki jih bo 
najbolj prizadela gradnja 
Poljanske obvoznice, že od 
prve razgrnitve načrtov leta 
2 0 0 1 na občino naslavljajo 
pripombe. Pritožujejo se, da 
jim občina noče prisluhniti. 
Pred drugim krogom lokal-
nih volitev so peticijo s 190 
podpisi naslovili na državni 
vrh in se potem združili tudi 
v civilno iniciativo, ki želi do-
seči, da bi na občini Škofja 
Loka upoštevali njihove za-
hteve. Doslej so jih ignorira-
h, pove kmet Andrej Star-
man, razočaran nad tem, 
kakšen odnos ima občina do 
kmetijske zemlje. 

Ob tem ga jezi, da mu za 
odkup zemlje ponujajo zgolj 
sedem evrov, na drugi strani 
ceste pa je zemlja vredna kar 
desetlaat več, ker gre menda 
za stavbno zemljišče. Jože 
Hartman, lastnik zaščitene 
kmetije, pravi, da mu bo pre-
stavitev komunalnih vodov 
zaradi gradnje obvoznice 
ogrozila kmetijska zemljiš-
ča, poleg tega gre trasa ceste 

Trasa Poljanske obvoznic« bo vas Suha presekala na pol, kmetje pa se jezijo, ker občini pri 
tem načrtu nI nič škoda kmetijske zemlje. 1 fom: comi Kiv<i< 

tik ob njegovem gospodar-
skem poslopju. Obvoznica 
bo vas prepolovila, ob no-
vem dejstvu, da bo pomenila 
tudi del četrte razvojne osi 
(povezava s Primorsko), pa 
se boji občutnega povečanja 
prometa. Tudi kmet Franc 
Kalan je "mejaš" obvoznice. 
Jezi se, da potem ne bo mo-
gel priti niti okoli svojih go-
spodarskih poslopij. Kme-
tov, ki jim zaradi obvoznice 
spet vre kri, je še nekaj, z ne-

katerimi pa še niso končani 
postopki razlastitev. Da bo 
obvoznica na nasipu ogrozi-
la poplavno varnost vasi in 
zlasti nekaj deset hiš na Sor-
ški cesti, pa je prepričan 
tamkajšnji stanovalec Janez 
Radelj. 

Predstavniki civilne inicia-
tive so sestanek s predstavni-
ki občine in države načrtova-
li za prihodnji petek v žup-
nijskem domu. Župan Igor 
Draksier pa je sestanek skli-

cal za torek, 6. marca, na 
njem pa bodo navzoči tudi 
predstavniki državne direkci-
je za ceste. Pravi, da so kraja-
ni imeli možnost dajati po-
bude, vendar se pri gradnji 
objektov, kakršna je tudi lo-
ška obvoznica, upoštevajo 
pripombe v javnem interesu. 
Dodaja še, da pripravljalna 
dela že potekajo, niso pa še 
odkupljena vsa zemljišča na 
trasi, postopki razlastitve še 
tečejo. 

KOMENTAR 
SUZANA P. KOVAČIČ A 

Kranja ni zraven 
"Bliža se železna cesta, 
nje se, ljubca! veselim; 
iz Ljubljane v druge mesta, 
kakor tiček poletim." 

(France Prešeren: 
Od železne ceste, prva kitica) 

Mestna občina Kranj je 
imela dovolj časa, da se prija-
vi na Javni razpis za izbor 
mesta za nominacijo za na-
slov Evropska kulturna pre-
stolnica za leto 2012, ki ga je 
Ministrstvo za kulturo Repu-
blike Slovenije objavilo 14. ju-
lija 2006 (!) in ga zaključilo 
28. februarja letos. Za kandi-
daturo se potegujejo mestne 
občine Ljubljana, Maribor. 
Celje in Koper. A Prejemov 
"ptiček" do Kranja ni poletel. 
Kranja, ki se tako rad pohva-
li kot Prešernovo mesto, ni 
zraven. Kranja, ki ima prire-
ditve, kot sta Festival Camio-
la in Teden slovenske drame, 
ni zraven. Mesto, ki se upra-
vičeno lahko kiti z bogato 
kulturno in naravno dedišči-
no, ni zraven. Na občini, od-
govor je poslala Mendi Kokot 
iz Službe za odnose z jav-
nostmi, se sklicujejo m> zasi-
čenost s projekti (novo knjiž-
nico, ledeno dvorano, obnovo 
mestnega jedra ...) in dodaja-

jo, da so se programu priredi-
tev - te so usmerjene v leto 
2008 - posvetili šele po volit-
vah. Pri tem so "pozabili", da 
imajo tudi občine kandidatke 
v igri številne projekte in da 

so bile tako kot Kranj udele-
ženke jesenskih volitev. Koko-
tovaje še povedala, da so ak-
tivnosti kranjske občine zdaj 
usmerjene p dogovore o sode-
lovanju z eno od občin, ki so 
se prijavile na razpis. 

Pri projektu Evropska kul-
turna prestolnica, ki sta jo 
pod tem imenom uvedla Ev-
ropski parlament in Svet mi-
nistrov leta 1999, gre za dvig 
mednarodne prepoznavnosti 
mesta oziroma regije, obliko-
vanje pestrega kidtumega in 
umetniškega dogajanja, obli-
kovanje trdnih temeljev za 
dolgoročno oblikovanje kul-
turne podobe mesta oziroma 
regije, privabljanje obiskoval-
cev iz drugih mest in držav, 
dvig zanimanja predvsem lo-
kalnega prebivalstva za kul-
turne dogodke in oblikovanje 

festivalskega vzdušja. 
Dragi France Prešeren, od-

pustite mi, ker sem kitico vaše 
pesmi izrabila v drug namen. 
Saj me razumete, kajne? Res 
sem želela, da bi vaše ime 
končno dobilo svojo težo v ve-
liki evropski družini. To, da 
vam bodo v letu slovenskega 
predsedovanja Evropski uniji 
v kranjski občini posvetili eno 
večjo prireditev in vas s tem 
postavili ob bok kranjski klo-
basi na drugi prireditvi, se mi 
po vsem tem ne zdi preveč 
okusno. Pravzaprav se mi je 
kranjska klobasa tokrat za-
taknila v grlu. 
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GORENJSKA 

KRATKE NOVICE 

ŽIROVNICA 

Premiera filma o Antonu Janši 

čebelarsko društvo Anton Janša Breznica, Zavod za turizem 
in kulturo Žirovnica ter Franc ŠIvic, podpredsednik Čebelar-
ske zveze Slovenije, vabijo na premiere filma o življenju in 
delu velikega moža iz čebelarske preteklosti Antona Janše, 
ki bo to soboto ob 18. url v kulturni dvorani na Breznici. 
Vstop bo prost. A. H. 

ŽIROVNICA 

Svetniki potrdili največji proračun doslej 

Žirovniški svetniki so na zadnji seji sprejeli proračun za leto 
2007, ki je najvišji v zgodovini občine. Ta predvideva slabe štiri 
milijone evrov odhodkov in 3,08 milijona evrov prihodkov, raz-
liko pa bodo krili Iz presežka sredstev iz preteklih let. Za inves-
ticije v občinske ceste so predvideli 314.500 evrov, za pločnik in 
avtobusna postajališča ob regionalni cesti v Žirovnici pa 
410.600 evrov. V vodovodno omrežje bodo investirali 334 tisoč 
evrov, za izdelavo dokumentacije za gradnjo večnamenske dvo-
rane pa so predvideli 104.300 evrov. V dobro uro dolgi razpravi 
so se kar nekaj časa zadržali pri 8. členu odloka, ki predvideva, 
da župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih programov; projekte, katerih vrednost se spremeni za več 
kot 30 odstotkov, pa bi moral predhodno potrditi občinski svet. 
"Ta člen prebogato izraža možnost župana, da lahko 
posamezne programe spremeni in vpliva na proračun," je me-
nil Anton Koselj (SD). Anton Zupan (SDS) mu je odgovoril: 
"Župan je kompetenten, da odloča o takih stvareh. Če bo 
naredil napako, ne bo več izvoljen." Občinska uprava je Koselju 
pojasnila, da je njegova bojazen odveč, češ da se ta člen nanaša 
na prihodnja leta in da župan takih sprememb letos še ne bi 
mogel delati, a je svetnik dejal, da ga niso pomirili. A H. 

KROPA 

Vzpon in kriza Plamena 

Danes ob 18. uri bo v Kovaškem muzeju v Kropi zanimivo pre-
davanje znanstvenega svetnika na Institutu za novejšo 
zgodovino dr. Jožeta Prinčiča o kroparski tovarni vijakov Pla-
men od konca druge svetovne vojne do gospodarske krize, ki 
je prizadela tudi eno najuspešnejših tovarn vijakov v državi. 
Plamen je imel pomembno vlogo pri hitrejšem razvoju Krope 
in pri rasti življenjske ravni domačinov. Ob njegovi likvidaciji je 
bilo obsežno dokumentarno gradivo predano arhivu. |. K. 

RADOVGICA 

Sprejeli proračun za dve leti 

Radovljiški občinski svetniki so na sredini izredni seji spre-
jeli odlok o proračunu za leti 2007 in 2008. Proračun za 
letošnje leto znaša 19,8 milijona evrov in za leto 2008 17,3 
milijona evrov. Investicijskim odhodkom bo letos name-
njenih 59 odstotkov proračuna, v letu 2008 pa 53 odstotkov, 
je sporočila Manca Šetina Miklič z Občine Radovljica. U. P. 

NAKLO 

Hvaležni za pomoč 

Požar v Naklem, ki je ob koncu lanskega leta prizadel druži-
no Stare, je spodbudil dobrodelnost mnogih ljudi. Kot je 
sporočila predsednica Rdečega križa v Naklem, Podbrezjah 
in Dupljah Stanka Malovrh, se je devetnajst njihovih prosto-
voljcev vključilo v zbiranje pomoči.Posebej so hvaležni za fi-
nančno pomoč podjetij, kjer sta zaposlena Starčeva, prispe-
vek podjetnika iz sosednje hiše, nakazilo občine in skupni 
znesek ene sejnine vseh članov občinskega sveta. Predsed-
nica Malovrhova je prepričana, da so take poteze lahko za 
zgled ljudem drugod. Domačinom še sporoča, da se bodo 
lahko kmalu pridružili krvodajalskim akcijam; 2. marca 2007 
ob 7.30 se bodo odpeljali na Jesenice izpred doma Janeza Fi-
lipiča v Naklem in 16. marca ob 9.30 z avtobusne postaje v 
Podbrezjah. Dupljance čaka pot v Ljubljano; odhod bo 19. 
marca ob 6. uri izpred gasilskega doma. S . S . 

Novice Z Bohinjske proge 
občine ob Bohinjski progi so v začetku febrviarja na sestanku v Novi 
Gorici potrdile pripravljenost za nadaljevanje aktivnosti za oživitev Bo-
hinj ske železnice. Tako so že sprejele sklep o imenovanju skupine, ki bo 
pripravila vse potrebno za predog vpisa proge v Unesco. Nackjujejo se 
tudi promocijske aktivnosti, ki jih bosta koordinirali občini Bled in Bo- j 
hinj. Pod okriljem Slovenske turisti&e organizacije je bila Bohinjska 
ždeznica v mesecu novembru 2006 predstavljena na največji turistični 
boizi WTM v Londonu, konec meseca februarja 2007 pa na turistični 1 
borzi v Miinchnu. Pomoč pri aktivnostih za Bohinjslto ždeaiico je i 
ponudil tudi Generalni sekretariat za 5. koridor v Trsta 
Občina Bled v imenu občin ob Bohinjski progi, 
SŽ in STO, marec 2007 

Čas je za Bled 
"Ifs tirne for Bled" so v predstavitveni bilten ob kandidaturi za svetovno prvenstvo v veslanju leta 20n 
zapisali organizatorji, ki so podporo za prvenstvo dobili tudi pri vladi in v turističnem gospodarstvu. 

VILMA STANOVNIK 

Bled - Veslaška zveM Slove-
nije je skupaj z Veslaškim 
klubom Bled in Občino Bled 
na Mednarodno veslaško 
zvezo uradno vložila kandi-
daturo za organizacijo svetov-
nega prvenstva v veslanju 
2011. V primeru uspešne 
kandidature, za katero se 
potegujeta še Luzem in Am-
sterdam, bi Bled gostil pr-
venstvo med 24. avgustom 
in 4. septembrom 2011. 

"Zavedamo se, da bo za 
uspešno izvedbo tako veli-
kega tekmovanja ena naših 
glavnih nalog posodobitev 
veslaškega centra in seda-
nje infrastrukture, saj je 
vse skupaj že pošteno načel 
zob časa. Veslaški center 
smo začeli graditi že leta 
1956, ga kasneje ob velikih 
tekmovanjih prenavljali, 
zadnja leta pa je v vedno 
slabšem stanju. Tako so tri-
bune stare prek petdeset let 
in niso ne estetske in ne 
funkcionalne. Potreben bo 
tudi nov sodniški stolp, po-

večana čolnarna in prenova 
vseh drugih spremljajočih 
objektov. Dela se bomo loti-
li čim prej, saj smo se za 
obnovo odločili, tudi če ne 
pridobimo svetovnega pr-
venstva leta 2011. Četrtino 
denarja zanjo imamo že za-
gotovljenega, načrtovana 
investicija pa je vredna oko-
li dva milijona evrov in naj 
bi bila končana do leta 
2009, ko naj bi na Bledu 
pripravili tudi tekmo sveto-
vnega pokala," je načrte 
organizatorjev razkril pred-
sednik blejskega veslaškega 
kluba Peter Fajfar, predsed-
nik VZS Tomo Levovnik pa 
je pojasnil, da so se tako pri 
zvezi kot v blejskem klubu 
in na Občini Bled hitro ze-
dinili o kandidaturi, ki ne 
bo pomembno zgolj za raz-
voj veslaškega športa, am-
pak tudi za turistično go-
spodarstvo. "Nismo "štarta-
li" s figami v žepu, pripravi-
li smo vse potrebno za kan-
didaturo in dobili soglasje 
vlade," je tudi poudaril 
Tomo Levovnik. 

Župan Bleda Janez Fajtir in predsednik Veslaškega kluba 
Bled dr. Peter Fajfar, sicer brata, sta prepričana, da bo 
kandidatura Bleda za svetovno prvenstvo uspešna. 

"Takšnega naravnega 
okolja za veslaško tekmova-
nje, kot je na Bledu, na sve-
tu preprosto ni. Zato smo 
prepričani, da je čas za 
Bled," je povedal župan 

Bleda Janez Fajfar, v. d. di-
rektorice Turizma Bled Eva 
Štravs Podlogar pa je pojas-
nila, da si na Bledu v tem 
času obetajo prek trideset 
tisoč nočitev. 

Zdravstveni dom, kot se sika 
v Zdravstvenem domu Bohinj ima končno vsaka ambulanta svoj prostor. 

PETHALOTRIČ 

Bohinjska Bistrica - V začet-
ku februarja je bila zaključe-
na adaptacija prizidka Zdrav-
stvenega doma Bohinj, kjer so 
dobili svoje prostore tudi otro-
ški in šolski dispanzer ter ur-
gentna ambulanta. Prizidek je 
tako spet del zdravstvenega 
doma, saj je dobil po adaptaci-
ji ZD Bohinj leta 1991, v kate-
ro je investirala takratna obči-
na Radovljica, drugo na-
membnost. Od takrat so se 
dobrih 15 let vse dejavnosti, tri 
splošne ambulante in dispan-
zer za otroke, odvijale le v 

dveh ambulantah in "trpelo je 
naše strokovno delo," je pove-
dala glavna medicinska sestra 
Stanka Ravnik. 

Občina Bohinj si je pri mi-
nistrstvu za zdravje za prido-
bitev prostorov v prizidku pri-
zadevala zadnja tri leta in 
končno od ministrstva dobila 
slabih 68 tisoč evrov za njego-
vo obnovo. S tem denarjem so 
uredili prostore otroškega in 
šolskega dispanzerja, skupne 
prostore in tudi dvigalo, ki je 
bilo predvideno že leta 1991, 
ko so zanj že zgradili jašek. 
"Šele zdaj lahko mimo reče-
mo, da je zdravstveni dom res 

odprt za vse," pravi Ravniko-
va, saj so sedaj tudi za ljudi, ki 
se težje gibljejo, brez težav do-
stopne ambulante v zgomjih 
nadstropjih, kot sta zoboz-
dravnik in ginekolog. Medi-
cinsko opremo in pohištvo so 
kupili s sredstvi, Id jim jih je 
dalo Osnovno zdravstvo Go-
renjske, in sicer skoraj 33 tisoč 
evrov. 

Levji delež sredstev za ob-
novo, slabih 167 tisoč evrov, 
pa je prispevala občina. "Obči-
na je imela v vseh mandatih 
ogromno posluha za našo 
problematiko in je vedno da-
jala prednost interesom, da 

se področje zdravstva v Bohi-
nju uredi," je poudarila Rav-
nikova in dodala, da je v no-
vih prostorih delo dejansko 
zaživelo tako, kot mora. Še 
vedno pa ostaja prosto delo-
vno mesto zdravnika speciali-
sta pediatrije, ki ga že dobro 
leto dni oglašujejo med pro-
stimi delovnimi mesti na za-
vodu za zaposlovanje. "Ven-
dar to ni samo problem Bohi-
nja, ampak se zaradi spre-
memb v študiju in podaljša-
nja sekundariata s tem pro-
blemom srečujejo povsod po 
Sloveniji," je pojasnila Rav-
nikova. 

Direktor ostaja Igor Horvat 
Svet Splošne bolnišnice Jesenice je dosedanjemu direktorju zaupal še en štiriletni mandat. 

URŠA PETERNEL 

Jesenice • V torek pozno po-
poldne se je sestal svet zavo-
da Splošne bolnišnice Jese-
nice in odločal o imenovanju 
novega direktorja. Tudi na-
slednji štirilemi mandat so 
zaupali dosedanjemu direk-
torju Igorju Horvatu. Kot je 

novi stari direktor povedal 
po imenovanju, ga tudi v pri-
hodnjih štirih letih čaka trdo 
delo. Prva naloga bo vseka-
kor konsolidacija poslovanja, 
ki je bilo v lanskem letu ne-
gativno, izguba je znašala 1,2 
milijona evrov. Pri tem bo, 
kot je povedal, poiskal tudi 
pomoč pri zunanjih sveto-

valcih. In kakšne spremem-
be se še obetajo.' "Programe 
bomo morali prilagoditi fi-
nančnim možnostim oziro-
ma omejitvam," je poudaril 
in pojasnil, da tudi v pri-
hoclnje ne bodo zavrnili no-
benega bolnika, vsakega 
bodo zdravili v skladu s 
trendi zdravljenja, tako da 

nihče ne bo ogrožen. A pri 
nenujnih posegih se bodo 
čakalne dobe verjetno po-
daljšale, je napovedal. V bo-
doče načrtuje tudi nekatere 
kadrovske spremembe, po-
trebno pa bo tudi zmanjša-
nje števila zaposlenih, zlasti 
tistih s pogodbami za dolo-
čen čas. 
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Odlikovanje Jezerjanu 
Dr. Pavel Štular je bil odlikovan za pionirsko znanstveno delo na področju varjenja. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Jezersko - Predsednik drža-
ve Janez Drnovšek je za pio-
nirsko delo na področju 
znanstvenega razvoja varje-
nja z redom zaslug odlikoval 
dr. Pavla Štularja, doma z Je-
zerskega. Dr. Pavel Štular je 
bil rojen na Stari pošti na Je-
zerskem, kamor se vrača do-
mala vsak konec tedna. Do-
mačini so ponosni na njego-
ve dosežke in sedaj tudi na 
visoko državno odlikovanje. 
Podelitve se je v imenu roja-
kov udeležil župan občine 
Jezersko Milan Kocjan. Pa-
vel Štular je življenje posvetil 
varilni tehniki za napredek 
našega gospodarstva, in to 
od mikroelektronike, kovin-
ske lahke in težke industrije, 
letalstva do ladjedelništva. 

Pod njegovim vodstvom so 
na Inštitutu za varilstvo raz-
vili, uvedli ali pripomogli k 
uvajanju varjenja novih ma-
terialov, novih elementov 
varjenih konstrukcij in no-
vih varilnih postopkov ter 
tehnologij v industrijsko 
uporabo in začeli širiti varje-
nje v zaščitnih plinih argona 
in ogljikovem dioksidu po 
posebnem postopku. Inšti-
tut za varilstvo je z dosežki 
pri znanstvenoraziskoval-
nem delu, posebno v okviru 
Mednarodnega inštituta za 
varjenje kot tudi na drugih 
strokovnih forumih, pridobil 
sloves uglednega inštituta, 
katerega znanstvenorazisko-
valni dosežki so primerljivi 
z dosežki inštitutov v indus-
trijsko razvitih državah. Tudi 
na področju umetnostnega 

Dr. Pavel Štular in predsednik dr. janež Drnovšek 

varjenja je bil dr. Pavel Štu-
lar prvi v takratni skupni 
državi Jugoslaviji, ki je to 
umetnost oživil s pomočjo 
umetnikov Tihca in Boljke, 

prevzeli pa so jo tudi nekate-
ri slovenski umetniki, deni-
mo Tone Svetina, danes pa 
so umetnostni varilci dejavni 
doma in v tujini. 

Problemov več kot denarja 
Na zboru krajanov v Naklem je večino zanimalo, kdaj bo kaj novega tudi v okoliških naseljih. 
Denar le za večje naložbe. 

STOJAN SAJE 

Naklo - Prebivalce vasi Na-
klo, Cegelnica, Okroglo, Po-
lica, Strahinj in Žeje sta žu-
pan Janez Štular in podžu-
pan Ivan Meglič seznanila, 
da bo občini ostalo letos za 
investicije manj kot polovi-
ca od okrog 3,4 milijona ev-
rov vrednega proračuna. 
Osrednja naložba je dom 
starejših občanov v Naklem, 
ki naj bi bil zgrajen prihod-
nje leto. Ciril Žontar se je 
zanimal, zakaj namerava 
občina dati dom v upravlja-
nje Domu upokojencev 
Kranj, Janez Bartol pa je 
izrazil dvom o kakovosti 
oskrbe iz oddaljenosti. Izve-

dela sta, da bo upravljanje 
cenejše zaradi skupne upra-
ve, kuhinje in pralnice v 
Kranju. 

Vaščanom Cegelnice so 
pojasnili, da bodo dela na 
cestah nadaljevali marca in 
jih končali do maja. Po ru-
šenju kmetije bodo uredili 
križišče ob podvozu pod av-
tocesto, križišče v Naklem 
pa z rekonstrukcijo Grogo-
ve ulice. Gorenjska cesta v 
Naklem, kjer letos obnavlja-
jo vodovod, bo dokončana 
prihodnje leto. Konec leta 
bodo začeli graditi kanaliza-
cijo od pokopališča v Na-
klem proti naselju Krakovo, 
kanalizacijo od Strahinja 
proti Cegelnici pa po prido-

bitvi služnosti na zemljiščih 
in izdaji gradbenega dovo-
ljenja. V Žejah, na Polici in 
na Okroglem bodo na kana-
lizacijo čakali še dolgo. Tudi 
gradnja pločnika na Okro-
glem ne bo kmalu na vrsti. 
Prej bodo lahko obnovili ce-
sto od klanca do vasi, če bo 
mogoče odkupiti zemljišča, 
je naštel Ivan Fic. Kot je po-
jasnil, bodo probleme pri 
preskrbi s pitno vodo delno 
rešili že letos z novim vodo-
vodom za poslovno cono. 
Za komunalne napeljave bo 
poskrbela obdna, država pa 
gradi novo krožišče pod Po-
lico. Tamkajšnji prebivalci 
so opozorili na slabo lokal-
no cesto in nedovoljeno par-

kiranje na njej, Janez Zu-
pan pa na divjanje voznikov 
proti Pivki. Drugačne teža-
ve imajo v Žejah, kjer so po-
trdili prekoračene vrednosti 
hrupa z avtoceste', je dejal 
Marjan Babič. Zbrane so še 
obvestili, da bodo letos ste-
kla dela za gradnjo severne-
ga priključka na avtocesto. 

Ob ugotavljanju o nečisto-
fi v naseljih in odlaganju od-
padkov v okolici, za kar so 
krivi domačini, so posebej 
izpostavili že dolgo nerešen 
problem nogometnega igriš-
ča v Naklem. Župan Štular 
je povedal, da bi radi kupili 
zemljišče vzhodno od šole, 
če se bodo dogovorili z last-
nikom glede cene. 

Za obalo jezera jim ni vseeno 
Blejske svetnice in svetniki opozarjajo, da mora občina narediti vse, da zaščiti obalo jezera in 
omogoči dostop do nje. 

VILMA STANOVNIK 

Bled - Minuli torek se je nov 
blejski občinski svet sestal 
na drugi seji, svetniki pa so 
županu Janezu Fajfarju in 
občinski upravi zastavili kar 
nekaj vprašanj, na katera 
bodo odgovore sedaj večino-
ma dobivali v pismeni obliki. 
Tako je Jana Špec opozorila 
na nedopustno ograjo pri 
Vili Rog, ki zastira pogled na 
jezero, pa tudi na onemogo-
čen dostop do jezera pri Vili 

Rog in Zlatorog, kar zakon o 
vodah izrecno prepoveduje. 
Tudi svetnica Ljubislava Ka-
pus je bila ogorčena nad 
ograjo pri Vili Rog, ki ni v 
sramoto le domačinom, am-
pak se nad njo zgražajo tudi 
obiskovalci in turisti od dru-
god, hkrati pa je še dodala, 
da tudi neugledna bodeča 
žica pri Grajskem kopališču 
ni v ponos urejenosti okolice 
jezera. Na dejstvo, da tudi 
propadajoča sti-eha "dvorca" 
na Pristavi ni v ponos dobre-

ga gospodarjenja in urejeno-
sti Bleda in da bi občina mo-
rala državo kot lastnico zno-
va opozarjati na to dejstvo, je 
prepričan svetnik Janez Pet-
koš, pa tudi drugi svetniki 
želijo čim prej izvedeti, kaj 
občina lahko naredi glede 
nedovoljenih posegov v 
prostor. 

Tako tudi ne preseneča 
dejstvo, da so na seji prak-
tično brez pripomb potrdili 
zaključni račun lanskega 
občinskega proračuna, na 

katerem je ostalo nekaj več 
kot 44 milijonov tolarjev, 
največji delež ostanka de-
narja pa bodo v letošnjem 
letu porabili za ureditev je-
zerske obale. Kot je ob tem 
povedal direktor občinske 
uprave Dušan Prezelj, so z 
zaključnim računom prora-
čuna za leto 2006 pohiteli 
zaradi priprave novega pro-
računa, pa tudi zaradi dej-
stva, da si želijo čim prej 
narediti delitveno bilanco z 
novo občino Gorje. 

KRATKE NOVICE 

KRANI 

Ekonomska gimnazija Kranj se seli 

Dijaki in profesorji Ekonomske gimnazije Kranj bodo v 
ponedeljek začeli s poukom v novi stavbi na Zlatem polju 
v Kranju. V tem tednu poteka selitev, "Izpraznili smo pros-
tore na Komenskega 4 in preselili opremo na dve lokaciji: 
na Srednjo strokovno in poklicno šolo na Cesto Staneta 
Žagarja ter v novo stavbo Ekonomske gimnazije. Na obeh 
šolah (op.: šoli sta del Javnega zavoda (JZ) Ekonomska 
šola Kranj) potekajo priprave na spremenjeno obliko pouka. 
Odslej bomo na obeh šolah lahko zagotovili samo eno-
izmenski pouk," je povedala Marija SImčIč, direktorica 
JZ Ekonomska šola Kranj in ravnateljica Ekonomske gimna-
zije Kranj. Dijaki imajo ta teden zaradi selitve podaljšane 
počitnice. "Resda so prosti, a so vse te dni nadomestili 
ob delovnih sobotah," je pojasnila Simčičeva. Slavnostna 
akademija ob odprtju nove stavbe na Zlatem polju bo v 
ponedeljek, 26. marca. S. K. 

ŠENČUR 

Jagode odslej na Planjavi 1 

Občinski svet Šenčur je na sredini seji sprejel odlok, s 
katerim na območju Obrtno poslovne cone Šenčur uvaja 
nove ulice. Namesto Mlakarjeve ulice bodo sedaj tam 
ulice Poslovna cona A, Poslovna cona B in Poslovna cona C, 
plantaža jagod v gozdičku proti Hrastju pa bo odslej na 
naslovu Planjava i. S. Š. 

LjUBgANA 

Štirideset dni brez alkohola 

Slovenska Karitas, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu in zavod Med.over.net so organizatorji akcije 
"40 dni brez alkohola", ki želi spreminjati kulturo pitja 
in ozaveščati o škodljivih posledicah prekomernega uživa-
nja alkohola v Sloveniji. Akcijo podpirata tudi minister 
za zdravje Andrej Bručan ter ljubljanski nadškof in metro-
polit Alojzij Uran. Akcija sovpada s štiridesetdnevnim 
postom (od 21. februarja do 7. aprila) in je znamenje 
solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi bolezni, ki so posledica 
alkohola, zaradi nesreč na naših cestah in zaradi nasilja v 
družinah. Alkoholizem je namreč na Slovenskem najbolj 
razširjena in uničujoča odvisnost. S pobudo o zavestni 
odpovedi alkoholu v postnem času organizatorji dodajajo 
kamenček v mozaik reševanja problema alkoholizma 
v državi. D. Ž. 
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GORENJSKA ĝg««̂-

Kupili bodo avto 
BOJTIAN BOGATAJ 

Todraž - Prvo obravnavo ob-
činskega proračuna so 
gorenjevaško-poljanski svet-
niki tokrat opravili v sejni 
sobi Rudnika Žirovski Vrh. 
Morebitno sevanje na razpo-
loženje svetnikov ni vplivalo, 
saj je razprava potekala hitro 
in gladko. Občinski proračun 
je večji od lanskega, saj obseg 
prihodkov in prejemkov zna-
ša 9,245 milijona evrov ali p)0 
starem 2,217 milijarde tolar-
jev. "Pripravili smo za 6,9 
milijona evrov investicij in 
investicijskih transferjev. 
Največje pridobitve bodo 
športna dvorana Poljane in 
Gorenja vas ter nakup po-
trebne opreme, nadaljevanje 
obnove občinskega doma, 
obnova fizioterapije v zdrav-
stvenem domu, obnova Šubi-
čeve hiše v Poljanah, izgrad-
nja športnega igrišča na So-
vodnju, izgradnja zbirnega 
centra ...," je številne investi-
cije predstavila Branka Srša. 

Bogo Žun je opozoril, da 
lani zaradi dolge zime ni bilo 
nič narejenega na področju 
gradnje gozdnih vlak, zato 
letos lastniki gozdov in goz-
darji pričakujejo več denarja 
in ne manj. Jureta Krvino je 
zanimalo, zakaj se je v prora-
čunu znašla tudi postavka za 

nakup rabljenega avtomobi-
la, koliko bo občina dala ga-
silskim društvom, katera so 
predvidena dodatna dela pri 
gradnji dvorane v Poljanah. 
"Pri avtu smo ugotovili, da 
se bolj splača nakup rablje-
nega avta kot pa izplačevanje 
kilometrine, pri dvorani pa 
za zdaj dodatnih del še ne 
moremo oceniti," sta razloži-
li Branka Srša in Elizabeta 
Rakovec. 

Žun tudi ni mogel verjeti, 
da je izgradnja vežic tako 
draga: "Saj gre za samo malo 
večji garaži. Izberite cenejše-
ga ponudnika." Investicije v 
izgradnjo vežic so v proraču-
nu ocenjene na 30 milijonov 
tolarjev oziroma okoli 
125.000 evrov. Župan mu je 
odgovoril, da je bistvena re-
ferenca in kvaliteta, s ponud-
niki se občina tudi ne sme 
pogajati. Svetniki iz različnih 
koncev občine so ugotavljali, 
da imajo krajevne skupnosti 
za vsaj 15 odstotkov nižji pro-
račim. "Proračuni krajevnih 
skupnosti so sestavljeni iz 
lasmih prihodkov in občin-
skega proračunu. Slednjega 
nismo spremenili, zmanjšali 
pa sploh ne!" je razložila 
Branka Srša. Ob koncu raz-
prave so svetniki soglasno 
sprejeli osnutek občinskega 
proračuna. 

MEDVODE 

Dobili petega nadzornil<a 

Občinski svet Občine Medvode je imel na dnevnem redu 
nadaljevanja 3. seje kar nekaj kadrovskih točk. Za petega čla-
na nadzornega odbora so imenovali Antona Pušarja, poleg 
njega so bili za nadzornike že prej imenovani: Sašo Bitenc, 
Nevenka Plešec, Gustav Šimic in Mitja Starman. Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo deloval v sesta-
vi: Marjan Kunstelj kot predsednik, ter člani: Jože Omerzu, 
Tatjana Zaje, Tatjana Kernič, Marko Vaienčič, Špela Kržišnik, 
Anže Bračko in Gregor Mrjasec. Nov član Sveta zavoda za 
šport in prireditve Občine Medvode je Gregor Pregrad. M. B. 

ŽIRI 

Borci se bodo zbrali Pr' Zet 

Občinsko združenje borcev in udeležencev IMOB Žiri to ne-
deljo, 14. marca, vabi na občini zbor, ki se bo začel ob 14. uri 
v gostilni Pr' Zet (prej pri Aleksu) na Dobračevi. Na zboru 
bodo spregovorili o načrtu dela, določili bodo tudi višino 
članarine. Tradicionalno bodo borci v isti gostilni pripravili 
tudi srečanje ob 8. marcu - mednarodnem dnevu žena. Pri-
jave za kosilo in prijetno druženje sprejema Stana Habjan 
na telefon 51 91 002. B. B. 

KOMENDA 

Proračun je sprejet 

Komendski občinski svetniki so sprejeli letošnji proračun. 
Prihodki znašajo slabih 9,1 milijona evrov, največ denarja bo 
prinesla prodaja zemljišč v poslovni coni, odhodkov pa naj 
bi bilo za dobrih 15,7 milijona evrov. Primanjkljaj v višini še-
stih milijonov evrov bodo pokrili s prodajo kapitalskih dele-
žev, predvsem v podjetju Poslovna cona Komenda. Občina 
naj bi se za gradnjo ceste Moste-Žeje tudi zadolžila v višini 
521.000 evrov. Skoraj 193.500 evrov bo občina namenila na-
kupu poslovnih prostorov za zdravstveno dejavnost, 152.300 
za prizidek k športni dvorani, s 155 tisoč evri se bo nadalje-
val projekt Kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje, 
dobrih 125 tisoč evrov bo namenjenih gradnji predelovalni-
ce odpadkov, kar dobra dva milijona evrov pa so namenili 
ravnanju z odpadnimi vodami in gradnji kanalizacije. J. P. 

Želijo si razvoja turizma 
v načrtu razvojnih programov medvoške občine je gradnja turističnega objekta. Lokacija še ni znana. 

MAJA BERTONCELJ 

Medvode - Turistični delavci 
v Medvodah se zavzemajo, 
da bi Medvode postale turi-
stična občina. Izdelana je 
študija razvojnih možnosti 
turizma v občini, ki pa se še 
dopolnjuje in še ni prišla na 
svetniške klopi. So se pa 
svetniki že seznanili z osnut-
kom načrta razvojnih pro-
gramov, kjer so za leto 2009 
predvidena prva sredstva, 
namenjena za nov turistični 
objekt. Lokacija še ni znana, 
prav tako tudi ne vsebina. 
Predvsem o slednji so raz-
pravljali na seji občinskega 
Odbora za turizem in gostin-
stvo, na kateri so bili prisotni 
tudi turistični delavd. 

"Turistični objekt naj bi 
bil turistično informativni 
center, v prvi vrsti name-
njen posredovanju infor-
macij turistom. Del objekta 
bi moral biti namenjen pro-
daji spominkov, v njem bi 
moral biti tudi večnamen-
ski prostor za turistične 
vodnike, Id jih v bližnji pri-
hodnosti v Medvodah želi-
mo imeti, skladišče, izposo-
jevalnica koles," je povedala 
Vanja Ločniškar, predsed-
nica Turistične zveze Med-
vod. Turisti in obiskovalci 
Medvod ter seveda domači-
ni, trenutno turistične in-
formacije lahko dobijo v 
Turističnem biroju v pavi-
ljonu ob glavni cesti, vodi 
pa ga Boštjan Luštrik: "V 

Turistični biro v Medvodah je dobro založen. Trenutno je 
največ zanimanja za informacije o pohodniških poteh. 

zimskem času tujih turi-
stov skorajda ni, je pa veli-
ko slovenskih gostov, ki se 
zanimajo za pohodniške 
p>oti po Polhograjcih. V bi-

roju obiskovalec lahko dobi 
turistični propagandni ma-
terial s cele Slovenije, seve-
da pa je poudarek na Med-
vodah in okoliških krajih." 

Mladost zdrava norost 
JASNA PAIADIN 

Komenda - V aprilu bo ko-
mendska mladina dobila 
svoj težko pričakovani mla-
dinski center, ki bo imel zelo 
širok in ambiciozen pro-
gram. "Center bo namenjen 
mladim od 12. leta naprej, 
želimo pa si, da bi postal naj-
boljše in najkvalitetnejše zbi-
rališče mladih v občini Ko-

menda. Vedno več je namreč 
mladine, ki ne kaže nobene 
posebne motiviranosti za 
kvalitetno življenje", je pove-
dala Suzana Zgonec, pred-
stavnica Kulturnega društva 
Komenda. Jedro mladinske-
ga centra, ki bo formalno -
zdaj ko so projekt potrdili 
tudi svetniki - ustanovljen v 
prihodnjih dneh, bo sicer 
Mladinsko društvo Komen-

V SPOMIN 

(1919-2007) 

Zborovodja in glasbeni pedagog Janez Bole (rojen je bil 7. 
marca 1919 na Brezjah - živel in deloval v Ljubljani, kjer je 
21. februarja 200J tudi umrl) je f Ljubljani končal študij sla-
vistike na Filozofski fakulteti in glasbene zgodovine na 
Akademiji za glasbo (AG; j^68). Bil je profesor slovenskega 
jezika, zborovskega dirigiranja, nekaterih drugih glasbenih 
disciplin ter dirigent zbora na Srednji glasbeni in baletni šoli 
Ljubljana in AG. Upokojen je bil od leta 1987. S kolegico, 
gorenjsko rojakinjo red. univ. prof. dr. Bredo (Bidovec) Oblak 
je objavil Priročnik za ^asbeno vzgojo na nižji stopnji OŠ 
(ig68). V letih 1951-57 je bil (prvi) umetniški vodja legen-
darnega Slovenskega okteta, igj^-Go dirigent Akademskega 
pevskega zbora "Toneta Tomšiča" in dirigent Zbora 
Slovenske filharmonije, s katerimi je nastopal po domovini in 
tujini. Bole je bil prvi. ki nam je na povsem sistematičen 
način predstavil gregorijanski koral na študijski, koncertni in 
diskograjški ravni. Vse od prvega sestava Slovenskih madri-
galistov (1^67-^0), pa do zadnjega, ki gaje ustanovil (1^87), 
je vseskozi posvečal še posebno pozornost Gallusu in njegove-
mu kompozicijskemu opusu: madrigalom, motetom in 
mašam. Tako je v štirih letih (1987-91) s tedanjimi Sloven-
skimi madrigalisti postavil na gfasbeni oder kar dvanajst ra-
zličnih programov, ki so bili izvajani na prek sto koncertnih 
nastopih po Sloveniji, Italiji, Avstriji, Nemčiji in Franciji. 
Posnetki teh programov so hkrati izšli na štirih avdio in eni 
video kaseti, /eni/ LP- in CD-plošči. Eden zadnjih koncertov 
J. Boleta s Slovenskimi madrigalisti je bil v Grobljah (11. ok-
tobra 1991). Franc Križnar 

da, med svoje dejavnosti pa 
so mladi zapisali informacij-
sko točko za zbiranje in po-
sredovanje različnih infor-
macij, učno središče, sveto-
vanje mladim in njihovim 
staršem, različna predava-
nja, delavnice, tečaje, organi-
zacijo potovanj, različne pro-
gramske skupine, kot so: 
športna, rekreacijska, raču-
nalniška, glasbena, likovna 
sekcija in mnogo drugega. 
Mladinski center bo imel od 
vsega začetka tudi vodjo. 
"Mladina bi lahko delala 

prostovoljno, sredstva, ki jih 
želite od občine, so zelo viso-
ka," je predlog in željo mla-
dih, da bi za prvo leto delova-
nja od občine dobili 12.518 
evrov, komentiral Jože Suš-
nik. "Vsi pričakujemo samo 
rezultate, dajmo mladim naj-
prej možnost, da bodo lahko 
začeli delati," pa je povedal 
župan Tomaž Drolec. Veči-
na svetnikov je načrte mladi-
ne pohvalila in zagotovili fi-
nančno podporo. Mladinski 
center naj bi se v dveh letih 
preoblikoval v javni zavod. 

V SPOMIN 

Ivana 
Kozjek 
(1914-2007) 

Na kulturni praznik so v Besnici pokopali ljudsko umet-
nico Ivano Kozjek iz Zgornje Besnice, ljubiteljsko slikarko 
in šiviljo, ki je leta 1963 zcičela šivati narodne noše in jih je 
do leta 2005, ko ni zmogla več tega dela, sešila na stotine. 
Pokojna Ivana je bila najmlajša hči Marije in Jerneja 
Rakovec s Šemnove domačije. Leta 1941 se je poročila z 
Janezom Kozjekom, ki je bil nad 60 let organist in 
pevovodja v besniški župniji. V delovanje župnije se je 
vključilo tudi njunih pet otrok. 

Ivana je bila umetniška duša. Imela je dar za lepoto in 
željo, da bi tudi sama slikala, vendar za to ni imela 
možnosti. Ker se leta 1952 ni dobilo spominskih podobic za 
prvo obhajilo. Jih je naslikala kar sama. Občudovala je 
narodne noše in jih kot izučena šivilja začela šivati. Prvo 

je naredila zase, od leta naprej, ko je noše sešila za 
novo mašo nečaka Janeza Vidica in za domačo folklorno 
skupino, do leta 2005 so njene roke sešile na stotine narod-
nih noš. Dolga bi bila procesija Slovenk in Slovencev doma 
in na tujem, ki so oblekli Ivanine narodne noše. Tudi sama 

je uživala ob pogledu na srečne obraze ljudi, ko jim je 
izročala svoj izdelek. Za ohranjanje ljudskega izročila je 
prejela več priznanj, med njimi malo Prešernovo plaketo. 
"Njen življenjski prostor bi lahko omejili z dvema točka-
ma: družina in cerkev. V občudovanja vredni polnosti je 
izpolnila vlogo žene in matere. Njeno življenje je bilo ob-
likovano po geslu sv. Benedikta 'ora et labora - moli in de-
laj'", je na pogrebu povedal o pokojni Ivani nekdanji 
besniški župnik Alojz Grebene. J. K. 
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Ustrašili SO se Jeseničanov 
čeprav je koledar iige E8EL znan že od poletja, so pri krovni hokejski organizaciji z razporedom 
tekem Jeseničanom onemogočili enakopraven boj za državne prvake. 

VILMA STANOVNIK 

lesenice - "Potem ko smo ta 
teden predsedstvu Hokejske 
zveze Slovenije že drugič po-
slali vlogo za spremembo 
terminov tekem danskega 
državnega prvenstva (prvič so 
nam januarja prošnjo zavrni-
li) in nam nanjo niso niti od-
govorili, laliko rečem samo, 
da sem še enkrat več globoko 
razočaran in resnično vse bolj 
prepričan, da nihče na zvezi 
ne dela več v korist hokeja, 
temveč zgolj za lastno korist. 
Ne brigata jih ne regularnost 
prvenstva ne reprezentanca, 
trenutno so menda na dopu-
stu ... Na Jesenicah si pre-
prosto ne znamo razložiti, kaj 
je vzrok, da si zveza ne želi 
zanimive končnice prvenstva, 
polnih tribun in zadovoljnih 
igralcev. Sklepamo lahko le, 
da je druge ekipe strah igrati 
z našo, ki je letos z odličnimi 
nastopi dvignila slovenski ho-
kej do te višine, da je spet naj-
popularnejši med ekipnimi 
športi in da so tribune na tek-
mah spet nabito polne. To pa 
je bil tudi naš glavni dlj, ko 
smo se odločili za sodelova-
nje v avstrijski ligj EBEL, kjer 
moramo biti - ne glede na to 
ali se bomo uvrstili med štiri 

Jeseničani so z nastopi v ligi EBEL letos navdušiti, vse bolj očitno pa postaja, da ne bodo 
mogli braniti naslova državnih prvakov. / foio rma ooki 

najboljše - resnično zadovolj-
ni," pravi predsednik HK Ac-
roni Jesenice Pavel Rupar in 
dodaja, da so z dvema izmed 
najboljših igralcev že podpi-
sali pogodbe tudi za novo se-
zono, z nekateri pa se še do-
govarjajo in naj bi to storili v 
prihodnjih dneh. "Finančno 
smo klub uredili, razočarani 
smo le nad nekaj zunanjimi 
sodelavd, ki so obljubljali pre-
cej denarja, nato pa povsem 

odpovedali. Tako igralcem še 
dolgujemo februarske plače, 
sicer pa skušamo vse obvez-
nosti poravnavati, kar je mo-
goče hitro," še dodaja Rupar, 
ki je tudi prepričan, da se po 
dveh porazih proti ekipi Be-
ljaka (v torek so Jeseničani v 
Beljaku izgubili z 2 :4 ) danes 
ob 19.15 v dvorani v Podma-
žakla znova obeta pravi derbi, 
saj moštvo Aaonija Jesenic v 
boju za 4. mesto gosti ekipo 

Za začetek derbi v Domžalah 
Ta konec tedna se začenja pomladanski del tekmovanja v elitni slovenski 
nogometni ligi, jutri pa bo v Domžalah derbi med vodilno ekipo Domžal in 
branilci naslova, Hit Gorico. 

VILMA STANOVNIK 

Domžale - Tako si bomo že 
na začetku spomladanskega 
dela tekmovanja v prvi ligi 
Telekom Slovenije lahko 
ogledali najuspešnejši ekipi 
v minulih dveh sezonah. 
Tradicija v medsebojnih 
tekmah vse je sicer na stra-
ni štirikratnih prvakov, ven-
dar pa ekipa trenerja Slavi-
še Stojanoviča v tem prven-
stvu sploh še ni doživela 
poraza. Pred prvim zasle-
dovalcem (Maribor) ima 
kar 14 točk prednosti. No-
vogoričani so trenutno na 

moštva. "Za nami so uspeš-
ne priprave in pripravljalne 
tekme, zato v Domžale za-
gotovo prihajamo po zma-
go. Seveda pričakujemo 
težko tekmo, kot se pač za 
derbi spodobi. Nove tri toč-
ke bi nam veliko pomenile, 
pa tudi prvenstvo bi s tem 
postalo bolj zanimivo," pra-
vi Gorenjec v vrsti novogo-
riških "vrtnic" Bojan Jokič. 

V moštvu Domžal naj bi, 
kljub lažji poškodbi, nasto-
pil reprezentant Ermin Ra-
kovič, ki je z desetimi za-
detki trenutno najboljši 
strelec jesenskih prvakov. V 

S končnico se bo to nedeljo zaključila zimska liga 
"Protenex" v malem nogometu. V Šenčurju se bosta 
najprej ob 13. uri pomerili ekipi Stripyja in Kraljevski 
klub, turnir pa bo trajal predvidoma do 16.30, ko bo 
na sporedu finale za prvo mesto. 

četrtem mestu lestvice in 
zaostajajo za 15 točk, v ekipi 
Hita Gorice pa igra tudi 
kranjski reprezentant Bo-
jan Jokič, ki je - kljub mla-
dosti - eden glavnih adutov 

konici napada pa ne bo iz-
kušenega Sebastjana Cime-
rotiča, ki bo zaradi težav s 
kolenom izpustil uvodni 
krog spomladanskega dela. 
Jutrišnja tekma v Domža-

Kranjskl reprezentant v 
ekipi Hita Bojan Jokič 

lah se bo začela ob 17.30, 
preostali pari 21. kola pa so: 
Maribor - MIK CM Celje, 
Koper • Bela Krajina, Nafta 
- Interblock in Primorje -
Drava. Drugoligaši bodo 
tekme v pomladanskem 
delu prvenstva^ začeli pri-
hodnji konec tedna, za za-
četek pa se obeta gorenjski 
derbi v Šenčurju, kjer bo 
ekipa domačega Šenčurja 
11 . marca gostila kranjski 
Triglav. 

Irmsbrucka. V diiavnem pr-
venstvu jutri ob 18. uri v Pod-
mažaklo prihaja ekipa Alfe (v 
torek so Jeseničani z 8 : o iz-
gubili z ZM Olimpijo), v to-
rek pa naj bi se za finale dr-
žavnega prvenstva v Podme-
žakli pomerili ekipi Acronija 
in BR Slavije. Hkrati bo eki-
pa Acronija v ligi EBEL go-
stovala v Gradcu. V nedeljo 
Jeseničani ob 18. uri gostuje-
jo pri KAC-u v Celovcu. 

NOGOMET 

KRAN/ 

Svegelj 
predse( 

še naprej 
sednik 

Na volilni skupščini so člani 
ND Triglava 2000 potrdili, 
da bo klub še naprej vodil 
Branko Švegelj. Petčlanski 
UO kluba tvorijo še Igor Ve-
lov, kranjski podžupan. 
Srečko Simovič, profesor na 
TŠC, Alenka Bratušek, direk-
torica na MF, in Miran Šu-
bic kot direktor kluba. Za 
častnega člana kluba so raz-
glasili velikega prijatelja no-
gometa, poslovneža Branka 
Remica. Triglav je v letih od 
2003 do danes izvedel po-
polno preobrazbo in sanaci-
jo kluba, saj mu je pretila 
usoda Olimpije, Korotana in 
drugih podobnih klubov. 
Danes ima 20 trenerjev, 12 
ekip, prek 400 igralcev in 
otrok v krožkih ter pet igrišč, 
kjer deluje. Njihova največja 
želja je prenovljena tribuna 
v Športnem centru v Kranju 
in približevanje članske eki-
pe prvi ligi. V letošnjem letu 
bo klub začel z nekaterimi 
novostmi v gorenjskem no-
gometu, nadgraditi pa želijo 
tudi spletno stran. Na njej 
so v 14 mesecih delovanja 
zabeležili neverjetnih i,i 
milijona klikov obiskovalcev 
V. S. 

VABILA, PRIREDITVE 

Odprto državno pn/enstvo na grbinah - ASK Slammer bo jutri, 
v soboto, na Krvavcu pripravil odprto državno prvenstvo v 
smučanju prostega sloga v vožnji po grbinah. Uradni trening 
bo danes med 10. in 14. uro ter jutri med 9.15 in 10.30, kvali-
fikacije bodo jutri ob n . uri, finale pa ob 13.30. V. S. 

Košarkarski spored • Jutri bo na sporedu 19. krog lige UPC 
Telemach. Ekipa Triglava gostuje pri Kopru, ekipi Heliosa in 
Loka kave TCG pa sta srečanje odigrali že v sredo, ko je He-
lios slavil s 103 : 78. V 1. B ligi bo ekipa košarkarjev Jesenic 
jutri, v soboto, z začetkom ob 19. uri na tekmi dodatnih 
kvalifikacij gostila moštvo Šenčur CP Kranja. V. S. 

Zaključni košarkarski turnir za mladinke na Podnu - KK 
Škofja Loka bo danes in v nedeljo gostil najboljše štiri ekipe 
v Sloveniji med mladinkami. Danes ob 18.15 bo prva tekma 
med ekipama KK Odeje in Merkurjem Celje, po uradnem 
odprtju pa se bosta ob 20.30 pomerili ekipi Ježice in 
Domžal. V nedeljo bo ob 16.15 tekma današnjih poraženk, 
ob 18.30 pa še veliki finale. V. S. 

Rokometni spored - V 1. B državni ligi za moške bo ekipa 
Terma jutri ob 20. uri gostila Krko, v 2. ligi za uvrstitev od 1. 
do 8. mesta bo ekipa Kranja jutri ob 15.30 gostila Pekarno, 
AIples pa gostuje pri Grči. Za uvrstitev od 9. do 15. mesta 
ekipa Dupelj odhaja k Arcontu, Radovljica pa k Dravi Ptuj. 
V. S. 

Mednarodni ženski rokometni turnir - RK Sava bo jutri in v 
nedeljo po enoletnem odmoru znova pripravil mednarodni 
ženski rokometni turnir. Tokrat bo namenjen članicam, 
kadetinjam in deklicam, v dvorani na Planini pa bodo tekme 
jutri in v nedeljo dopoldne. V. S. 

Odbojkarski spored - V zadnjem krogu rednega dela Calcit 
Kamnik gostuje v Ravnah, Astec Triglav pa se bo ob 18. uri 
v ŠD Planina Kranj pomeril s Krko. Tekma Jesenice Bleda 
proti Calep grup Hitachiju bo ob 17. uri na Gimnaziji Je-
senice. V 2. DOL gostuje Termo Lubnik v Žužemberku, 
Telemach Žirovnica pa se bo ob 19. uri v OŠ Žirovnica 
pomerila z Olimpijo. Igralke ŽOK Partizan Šk. Loka gostu-
jejo v Mislinji. V 3. DOL igrajo doma - Astec Triglav II : 
Prvačina (ŠD Planina Kranj ob 20. uri) in pri ženskah -
Triglav Kranj: Kostak-Elmont (ŠD Planina Kranj ob 20. uri), 
Pizzeria Morena : Solkan (OŠ Žirovnica ob 17. uri) in Bled : 
HIT Nova Gorica II (OŠ Bled ob 16. uri). B. M. 

ODBOJKA 
asrec 

Tekma enaindvajsetega kroga 1. državne odbojkarske lige 
V soboto, 3. marca 2007, ob 18. uri, bo v 5portni dvorani Plani-
na v Kranju tekma odbojkarskega državnega prvenstva moških. 
Z domačimi odbojkarji Astec Triglava se bodo pomerili odboj-
karji ekipe MOK Krka iz Novega mesta. 

ROKOMETNI 
TURNIR 

BanlA^Vustria 
Creditanstalt 

Kranj 2007 

Športna dvorana PLANINA 
3. in 4. marec 2007 

Sobota O.marec 2007) 
8.30 RK0LIMPUA:RKSAVA(itiidrfn/cI/I5; 
9.45 RKOUMPUA:RKSAVAte,tonJ 

11.15 RK OUMPUA: HC UNION KORNEUBURG U ni 
12.30 RK OUMPUA: HC UNION KORNEUBURG f(Vm« dliml 

Nedelja (4.marec 2007) 
9.00 RKSAVA: HC UNION KORNEUBURG ur« 

10.15 RKSAVA: HC UNION KORNEUBURG ^ H 
11.45 RKSAVA: HC UNION KORNEUBURG 
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KRANJ 

Dan Civilne zaščite 

Včeraj so v Cankarjevem domu počastili dan Civilne zaščite 
(1. marec). Na slovesnosti so najvišje priznanje - plaketo CZ 
- prejeli tudi Gorenjci: poveljnik CZ za Gorenjsko Franc 
Nadižar, direktor Policijske uprave Kranj Jože Mencin in 
Toni Smole), dolgoletni načelnik komisije za Gorsko reše-
valno službo Slovenije. Že dan prej pa je na slovesnosti v 
Kranju poveljnik Civilne zaščite Miran Bogataj podelil druga 
priznanja in nagrade za zasluge pri razvijanju in izvajanju 
zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic 
naravnih in drugih nesreč posameznikom, ki živijo in delajo 
na Gorenjskem. Podelil je deset bronastih, osem srebrnih in 
tri zlate znake Gvilne zaščite. S. Š. 

NESRECE 

DOMŽALE 

Vžgalo se je seno 

v sredo dopoldne je izbruhnil požar na gospodarskem 
poslopju v kraju Negastrn v okolici Domžal. Policisti so ugo-
tovili, da je zagorelo v delu poslopja, kjer je bilo skladiščeno 
seno. Ogenj, ki so ga ukrotili gasilci bližnjih društev in pok-
licni gasilci s Koiičevega, je uničil okoli 30 ton sena in del os-
trešja in na objektu povzročil za okoli 20 tisoč evrov škode. 
"Policisti še ugotavljajo okoliščine požara in bodo po vseh 
zbranih obvestilih z ugotovitvami seznanili pristojno tožilst-
vo," so včeraj sporočili s Policijske uprave Ljubljana. 

VCX:EL 

Poškodba na smučišču 

V torek ob 12.30 se je na smučišču Vogel poškodoval 
62-letni smučar s Ptuja. Med smučanjem na Zadnjem Voglu 
je Ptujčanu čez zadnji del smuči zapeljal neznani deskar, 
zato je izgubil ravnotežje in padel. Ker se je pri tem se hudo 
poškodoval, so ga s helikopterjem nujne medicinske 
pomoči odpeljali v Klinični center v Ljubljani, kjer je ostal na 
zdravljenju. S. Š. 

KRIMINAL 

KAMNIK 

Zasegli prek štiristo tabletk 

Pred dnevi so policisti pridržali 23-letnega moškega iz oko-
lice Kamnika. Pri nadzoru gostinskega lokala v Ljubljani so 
med identifikacijskim postopkom pri njem našli 134 tabletk 
ecstasyja in približno pol grama amfetamina. Policisti so 
mu zato odvzeli prostost in ga pridržali, na podlagi sodne 
odredbe pa pri osumljencu opravili še hišno preiskavo. V 
njej so mu zasegli še 300 tabletk ecstasyja. 

MOJSTRANA 

Zabodla moža, ker je pretepal očeta 

V ponedeljek zvečer so morali policisti zaradi spora in 
pretepa med družinskimi člani posredovati v zasebnem 
stanovanju v Mojstrani. Kot poroča policija, naj bi 43-letni 
Mojstrančan pretepal 70-letnega tasta. Ker ni prenehal, je 
njegova 40-letna žena v kuhinji vzela nož in ga z njim za-
bodla v predel reber. Mož je pri tem utrpel lažjo poškodbo, 
lažje poškodbe pa je pri pretepu dobil tudi tast. 

KRANJ 

Ni prišel na hamburger 

Neznani storilec je v noči na torek na Poštni ulici v Kranju 
vlomil v kiosk s hitro hrano in povzročil za okoli 600 evrov 
gmotne škode. S. S. 

Drugič o prodaji droge 
Na kranjskem sodišču teče ločen sodni postopek zoper 32-letnega Roberta Rizoskega, 
ker naj bi leta 2004 preprodajal drogo. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Decembra 2005 so 
danes 32-letnega Kranjčana 
Roberta Rizoskega na 
Okrožnem sodišču v Kranju 
zaradi treh kaznivih dejanj 
preprodaje droge obsodili na 
tri leta zaporne kazni in ob-
vezno zdravljenje odvisnosti, 
sodba pa je v tem času tudi 
že postala pravnomočna. Na 
tistem sodnem procesu ga je 
obtožnica bremenila še še-
stih drugih kaznivih dejanj, 
povezanih z drogo, vendar 
jih je sodni senat tik pred 
koncem sojenja izločil iz ob-
tožnice, ker sodišče ni prido-
bilo vseh zahtevanih doka-
zov. Rizoski, ki že prestaja 
triletno zaporno kazen, je 
zato v sredo znova stopil 
pred sodni senat kranjskega 
sodišča, ki ga vodi sodnica 
Andrijana Ahačič. 

Obdolženi se tokrat zago-
varja zaradi drog, ki jih je 
leta 2004 domnevno nekaj-
krat prodal avstrijskemu dr-
žavljanu Eugenu Reichu. V 
enem primeru očitane pro-
daje so policisti Avstrijca 
tudi ustavili v Kranju in ga 

legitimirali. Prav tisti dan pa 
je bil na zadnji glavni obra-
vnavi tudi večinoma na ta-
peti. Tožilstvo namreč raz-
polaga s posnetki takratnih 
pogovorov med Rizoskim, 
ki so mu na skrivaj prislu-
škovali. in Reichom, po dru-
gi strani pa so vsi slovenski 
operaterji mobilne telefoni-
je sodišču sporočili, da Rei-
chov telefon tedaj sploh ni 
bil prijavljen v njihovem 
omrežju. Kako je to mogo-
če, če naj bi pogovori pote-
kali, ko je bU Reich v Kranju, 
sta se zato ves čas spraševa-
la obdolženi in njegov zago-
vornik Živan Mirčič. 

Je morda policija prirejala 
telefonske prisluhe, se je 
tako med zaslišanjem Vojka 
Urbasa iz generalne policij-
ske uprave vprašal zagovor-
nik Mirčič. "Potvarjanje do-
kazov je kaznivo dejanje, 
zato takih podtikanj ne 
sprejemam," je odločno od-
govoril Urbas in pojasnil, 
da so posneti pogovori vero-
dostojni. "Nobeno spremi-
njanje oziroma sestavljanje 
pogovorov ne bi ostalo ne-
opazno," je dodal Urbas, a 

Robert Rizoski skuša dokazati, da so kriminalisti ponarejali 
dokaze. / folo: lini OoU 

na vprašanje Rizoskega po-
trdil, da na trgu obstaja teh-
nologija, s katero bi se dalo 
iz več pogovorov neopazno 
zlepiti novega. 

Tudi Miran Kimovec z 
Mobitela, ki je naslednji 
stopil na prostor za priča-
nje, ni znal pojasniti, kako 
bi lahko nastali posnetki 

Policija: posilstva ni bilo 
v policijski preiskavi niso potrdili suma, da bi kranjski podžupan Igor Velov 
leta 2003 V koloniji v Novigradu posilil vzgojiteljico. Velov: obtožbe so 
imele politično ozadje. 

S I M O N S U B I C 

Kranj - Na Policijski upravi 
Kranj so ta teden zaključili 
preiskavo vsebine anonim-
nih ovadb, da naj bi kranjski 
podžupan Igor Velov leta 
2003 kot vzgojitelj v zdrav-
stveni koloniji v Pineti pri 
Novigradu na Hrvaškem po-
silil neko vzgpjiteljico. "V 
predkaženškem postopku 
smo ugotovili, 'da ne obstaja-
jo nobeni sumi, da bi bilo 
kaznivo dejanje posilstva v 
resnici storjeno," je povedal 
Simon Velički, vodja gorenj-
skih krii;p4nalistov. 

Na Ptj Kranj so prejeli šti-
ri anonimne pisne prijave z 
enako vsebino, in ker so bili 
podani razlogi za sum storit-
ve kaznivega dejanja posil-
stva, je policija tudi izvedla 
predkazenski postopek. 
"Preverili smo, kdo je tedaj 
delal v Pineti, opravili smo 
veliko pogovorov z vzgojite-
ljicami in drugimi, vendar 
nismo našli nobene potrdit-
ve iz anonimnih ovadb," je 
dejal Velički. Policija je ugo-
tovila, da sta bili dve ano-
nimni ovadbi poslani z na-
slovov Mestne občine Kranj 

in kranjskega odbora Social-
nih demokratov. Tedanji 
kranjski župan Mohor Boga-
taj zagotavlja, da ni vpleten, 
v SD pa so pojasnili, da so 
ovadbo le odstopili policiji. 

Ker gre za politične nas-
protnike, anonimke pa so 
začele krožiti ravno med 
lanskimi lokalnimi volitva-
mi, na katerih je zmagala 
politična opcija, ki ji pripada 
Velov, je slednji prepričan, 
da imajo lažne anonimne 
ovadbe politično ozadje. "O 
takšnem rezultatu policij-
ske preiskave nisem nikoli 
dvomil, saj gre za povsem 
izmišljene obtožbe. Izkaza-
lo se je, da imajo politično 
ozadje. Ovadb sploh ne že-
lim komentirati, tudi o lju-
deh, ki so si jih izmislili, ne 
bom govoril, saj so storili 
preveč nizkotno dejanje. 
Zame je najpomembnejše, 
da policija ni naletela niti na 
najmanjši sum," je dejal 
Igor Velov, . ki je sicer že 
pred časom podal kazensko 
ovadbo zoper neznanega 
storilca zaradi lažne ovadbe. 
"Ali bo policija odkrila ose-
bo, ki si je te obtožbe izmis-
lila in mi povzročila precejš-

IgOr V e l o v / fo'o: C0fJ») K»vM 

njo škodo, je njena stvar," 
še pravi Velov. 

Lažne obtožbe o posilstvu, 
ki da se je zgodilo v času 
zdravstvene kolonije, so del-
no škodovale tudi kranjske-
mu podjetju Pinesta, ki orga-
nizira počitniška letovanja v 
Pineti, meni direktor podjet-
ja Rajko Kožar: "Od vsega 
začetka nisem verjel nesmi-
selnim obtožbam, saj taka 
stvar ne bi mogla iti tiho 
mimo nas. Izkazalo se je, da 
so bile anonimke na žalost le 
posledica politične borbe za 
župšmsko mesto." 

pogovora, ne da bi bil Rei-
chov mobilni telefon prijav-
ljen pri enem od slovenskih 
operaterjev. "Teoretično bi 
bilo možno, da je avstrijski 
državljan v Kranju ujel sig-
nal avstrijskega operaterja, 
praktično pa je skorajda ne-
mogoče," je povedal. Soje-
nje se bo še nadaljevalo. 

BOHINJSKA BISTRICA 

Vlomil v tri objekte 

Neznani storilec je v noči na 
sredo vlomil v tri poslovne 
objekte na območju Bohinj-
ske Bistrice. V prvem je vzel 
LCD televizor in lastnika 
oškodoval za 800 evrov, iz 
drugega objekta še ne ugo-
tovljeno količino cigaret in 
večjo količino ročnih brivni-
kov. Skupna vrednost vzetih 
predmetov znaša približno 
tisoč evrov. V tretjem objek-
tu pa je storilec pregledal 
prostore, vendar iz njih ni 
ničesar odnesel. 

SPODNJE PIRNIČE 

Pobrali belo tehniko 

v noči na ponedeljek so ne-
znanci vlomili v novograd-
njo stanovanjskega objekta 
v Spodnjih Pirničah. Iz no-
tranjosti so odnesli več go-
spodinjskih aparatov (belo 
tehniko). Lastnika so oško-
dovali za približno deset ti-
soč evrov. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
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Je ljudi sploh mogoče deliti na verne in neverne? Kdo je res vernik in kdo brez vere? Eni sicer hodijo v cerkev - ker 
je to stara tradicija in ker se spodobi, njihova vera pa ni posebej globoka. Med tistinni, ki ne hodijo v nobeno cerkev, 
pa je vse več takih, za katere ne bi nnogli trditi, da so "neverujoči" ali celo ateisti... 

Vera brez cerkve 
MIHA NAGUČ 

Tudi sam 
poznam veliko 
ljudi, ki se sicer 

bolj ali manj 
pogosto 

udeležujejo 
verskih obredov, 
njihova vera pa, 
tako se vsaj zdi, 

ni posebno 
globoka. Baje, 

da "pri nas 
komaj tretjina 

deklariranih 
katolikov veruje 

v vstajenje", brez 
tega pa je vse 
krščanstvo le 

prazna vera... 

Ker smo v postnem 
času, morda ne bo 
odveč, če zapiše-
mo še nekaj besed 
o veri. Post je na-

mreč, vsaj v svojih tradicio-
nalnih oblikah, z vero pove-
zana praksa. V novejšem 
času pa ga mnogi praktidra-
jo zgolj iz zdravstvenih raz-
logov, brez ozira na vero in 
cerkev. Sicer pa se je nekaj 
podobnega zgodilo tudi z 
vero samo. Eni jo praktidra-
jo v Cerkvi oziroma cerkvah 
in verstvih, ki jim tudi for-
malno pripadajo. Kaj pa tisti, 
ki ne pripadajo nobeni od 
teh? Po mojem ni mogoče 
re6, da so vsi ti enostavno 
brez vere. V nekaj skoraj go-
tovo verujejo. Vera je ena od 
temeljnih oblik človeške du-
hovnosti. Po Heglu se abso-
lutni duh pojavlja v treh za-
porednih stopnjah, v umet-
nosti, religiji in filozofiji; v 
prvi na čutno nazorni način. 

v drugi kot upanje, v tretji 
kot čista misel. 

Minulo stoletje je bilo v 
znamenju desakralizacije, 
svet je postajal vse bolj po-
sveten. V zadnjih letih pa 
srečujemo vse več posamez-
nikov in gibanj, ki pričajo o 
tem, da se svet vsaj za njih 
znova sakralizira, doživljajo 
ga kot čamega oziroma zača-
ranega, v njem je marsikaj 
takega, kar doživljajo kot sve-
to. Britanska sociologinja 
Grace Davie, avtorica tudi 
pri nas prevedene knjige Re-
ligija v sodobni Evropi, ta po-
jav označuje s sintagmo "ve-
rovanje brez pripadanja" 
("believing vvithout belon-
ging"). "Gre za nove oblike 
verovanja, ki poljubno črpa-
jo iz različnih virov, temelji-
jo na svobodni izbiri in indi-
vidualizmu in tako ne vklju-
čujejo tradicionalnih oblik 
pripadnosti velikim religi-
jam." Tako je ta pojav (v in-
tervjuju za Mladino, 16. de-
cembra 2006) opisal dr. 

Aleš Čmič, docent za socio-
logijo religije na ljubljanski 
FDV. Kot izrazit primer ve-
rovanja brez pripadanja pa je 
ocenil posebno duhovno 
držo, kakršno v zadnjem 
času opažamo pri našem 
predsedniku republike. 

Na vprašanje, kakšen je 
Drnovškov bog, je Čmič od-
govoril, da naj bi bUa to po 
predsednikovih lastnih bese-
dah "univerzalna energija, 
univerzalna zavest". Je po-
temtakem Drnovškova vera 
brez boga.' "To je težko oce-
niti. Drnovšek črpa iz zelo 
različnih virov, boga v kon-
vencionalnem, krščanskem 
pomenu pa v njegovem di-
skurzu skoraj ni zaslediti. 
Sam med viri izrecno navaja 
kitajsko filozofijo, predvsem 
daoizem, jasno razvidni pa 
so tudi indijski vplivi, torej 
hinduizem in budizem. 
Hkrati goreče promovira ve-
getarijanstvo in alternativno 
medicino. Pogosto omenja 
ajurvedo, tradicionalno ved-

sko medicino. Ko je po resni 
bolezni tudi v praksi začel 
uporabljati storitve alterna-
tivne medicine, je tako naj-
bolj zgovorno izrekel neza-
upnico uradni medicini. Ta 
točka njegovega soočenja s 
smrtjo je gotovo ključna za 
razumevanje obrata pri 
njem." 

Grače Davie ocenjuje, da 
verovanju brez pripadanja v 
evropskih državah "pripada" 
kakih 30 odstotkov prebival-
stva; koliko od teh je ateistov 
oziroma povsem neverujo 
čih, pa ni mogoče oceniti 
Premalo vemo tudi o tem 
"kakšni ljudje so v tej katego 
riji in kakšna so njihova sta 
lišča". Pač pa so empirične 
raziskave pokazale marsikaj 
gotovega: da se velikost kate 
gorije "neverujočih" po po-
sameznih evropskih državah 
močno razlikuje (v Franciji 
in na Nizozemskem je, deni-
mo, njihov delež bistveno 
višji kot na Poljskem ali Ir-
skem). Vemo, da med njimi 

prevladujejo intelektualci, 
"ki so svoj položaj sistema-
tično premislili, njihova de-
janja (v tem primeru neobis-
kovanje cerkva) pa so odraz 
njihovih filozofskih stališč"; 
zlasti visoka je njihova priso-
tnost v medijih in univerzi-
tetnih sistemih. "Obstaja 
tudi velika verjetnost, da 
bomo v tej kategoriji našli 
več mlajših moških kot sta-
rejših žensk." Skratka: kate-
gorija "neverujočih", ki sicer 
ne pripadajo nobeni institu-
cionalni religiji, zavedajo pa 
se pomena vrednot, ni ho-
mogena, zelo je raznolika in 
kljub temu zelo vplivna. 

Hkrati se v zahodnem sve-
tu krepi tudi obratna težnja: 
pripadanje brez verovanja. 
Gre za oblike t. i. kultume 
religioznosti, "ki bolj kot na 
verovanju v temeljne dogme 
temeljijo na tradiciji in pri-
padnosti občestvu", ugotav-
lja Čmič. Tudi sam poznam 
veliko ljudi, ki se sicer bolj 
ali manj pogosto udeležujejo 
verskih obredov, njihova 
vera pa, tako se vsaj zdi, ni 
posebej globoka. Baje, da 
"pri nas komaj tretjina de-
klariranih katolikov vemje v 
vstajenje", brez tega pa je vse 
krščanstvo le prazna vera ... 

In še nekaj zgovornih šte-
vilk. v vstajenje mrtvih jih 
največ veruje na Irskem (70 
odstotkov), najmanj na 
Švedskem (21 odstotkov), v 
Evropi povprečno 33 odstot-
kov. Višji so deleži tistih, Id 
verujejo v boga; v evropskem 
povprečju je takih 70, na Ir-
skem 96, na Švedskem 45 
odstotkov. Takih, ki gredo k 
maši "vsaj enkrat tedensko", 
je spet največ na Irskem (81 
odstotkov), najmanj pa v 
Franciji (10 odstotkov). Ta-
kih, ki v cerkev ne zaidejo 
"nikoli", je na Irskem le 5, v 
Franciji pa 59 odstotkov ... 
(Vir: Davie; podatki so iz ra-
ziskav, opravljenih leta 
1990, seveda še brez upošte-
vanja vzhodnoevropskih dr-
žav, kjer je delež verujočih 
višji kot v bolj sekularizira-
nih zahodnih.) 
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Vega seje 
povzpel iz zelo 

skromnega 
okolja na sam 

vrh kot 
znanstvenik, 
visoki oficir, 

baron. Ali je tak 
vzpon sedaj pri 
nas še možen? 

Ali dovolj 
pomagamo vsem 

nadajjenim in 
ambicioznim 

mladim ljudem 
pri njihovem 

razvoju? 

Ob 250-letnici rojstva Jurija Vege, ki je sicer minila že 23. marca 2004, je konec 2006 z nekoliko več kot "akademsko 
četrt" zamude izšel imeniten zbornik. Iz njega je razvidno, da je bil naš rojak z gorenjskega vzhoda pravzaprav v 
vrhu evropske znanosti svojega časa. 

Jurij baron Vega 
in njegov čas 
M I H A N A G U Č 

Uvodnik v zbor-
nik je ,napisal 
prof. dr. Bošt-
jan Žekš, pred-
sednik Sloven-

ske akademije znanosti in 
umetnosti (SAZU). V njem 
si/nam je postavil nekaj 
zelo aktualnih vprašanj. 
Prvo: "Vega se je povzpel iz 
zelo skromnega okolja na 
sam vrh kot znanstvenik, 
visoki oficir, baron. Ali je 
tak vzpon sedaj pri nas še 
možen? Ali dovolj pomaga-
mo vsem nadarjenim in 
ambicioznim mladim lju-
dem pri njihovem razvoju?" 
In odgovor prvega med aka-
demiki: "Bojim se, da ne." 
Drugo: "Vega se je šolal le 
osem let, pa mu je pridob-
ljeno znanje zadostovalo za 
vzpon na vrh. Seveda se je 
po šoli sam izobraževal in 
izpopolnjeval, toda šola ga 
je tega naučila. Ali imamo 
danes pri nas dovolj dobre 
šole, ki dajo osnovna zna-
nja, uče, kako se učiti, ter 
diplomantu omogočijo ka-
riero v svetu?" Odgovor 
spet: "Bojim se, da ne." 

Navedenima vprašanje-
ma je predsednik dodal še 
nekaj pomenljivih ugotovi-
tev. Ena: "Vega je pri 26 le-
tih kot navigacijski inženir 
zapustil Ljubljano, šel na 
Ounaj in prišel na vrh. Ali 
imamo danes take ambici-
ozne ljudi? Ni jih dovolj. 
Vse preveč nas je zadovolj-
nih s svojo usodo in se za-
dovoljimo s tem, da se pri-
tožujemo nad ozkostjo in 
zaplankanostjo domovine." 
Druga: "Vega je v tujini 
ohranil stike z domovino, 
kranjski deželni stanovi so 
ga izbrali za svojega člana. 
Kako je danes? V tujini je 
precej uspešnih Slovencev, 
ki bi radi domovini poma-
gali, a na žalost te povezave 
ne zažive. Predvsem zaradi 
nas, ki ne maramo spre-
memb in se bojimo konku-
rence." Tretja: "Vega se je, 
ko so ga predlagali za odli-
kovanje, pa ga ni dobil, pri-
tožil pri samem cesarju. Za-
vedal se je svojega znanja in 
njegovega pomena. Tudi 

danes bi se mi vsi morali 
bolj zavedati svojih dosež-
kov in njihovega pomena 
ter se kdaj pritožiti pri ka-
kem cesarju." 

Iz navedenega je razvid-
no tudi marsikaj o Vego-
vem življenju in delu. Zlasti 
to, da Vega ni le avtor zna-
menitih logaritemskih ta-
blic, ki smo jih uporabljali 
vsi, ki smo hodili v šole še v 
predračunalniških časih. 
Prirejene so po desetdeci-
malnem nemško-latinskem 
logaritmovniku Thesaurus 
logarithmorum completus, ki 
je izšel 1794 v Leipzigu in 
avtorju prinesel mednarod-
ni sloves. Pa naštejmo še 
nekaj zanimivih podrobno-
sti iz njegovega izjemno 
ustvarjalnega in razgibane-
ga življenja. Vega je bil tudi 
vojak oziroma "kanonir". 
Topniški častnik je postal 
1780, 1802 je dosegel čin 
podpolkovnika. Bil je učitelj 
matematike na topniški 
šoli, sodeloval pa je tudi v 
več vojaških akcijah: v po-
hodu na Moravsko, v napa-
du na Mannheim, v obram-
bi Mainza ... In najvažnej-
še: je eden od utemeljiteljev 
modeme balistike in avtor 
strokovnih del s tega podro-
čja. Izpopolnil je težke to-
pove - možnarje, s katerimi 
so v letu začetka francoske 
revolucije (1789) Avstrijci 
pod vodstvom legendarne-
ga feldmaršala Laudona 
(nanj spominja tudi kletvica 

Jikslaudon!) med oblega-
njem Beograda obstreljevali 
in zavzeli trdnjavo Kale-
megdan. Leta 1796 je prejel 
vojaški viteški križec Marije 
Terezije, leta i 8 o o pa je 
bil za svoje znanstvene in 
vojaške zasluge povzdig-
njen v dednega barona. Po 
njem se imenujejo krater 
na Luni, kasarna v dunaj-
skem XIV. okraju Penzing, 
osnovna šola v Moravčah, 
ena najlepših ulic v Ljublja-
ni in še marsikaj... V Ljub-
ljani in Moravčah ima tudi 
spomenika, upodobljen je 
bil na zdaj že pokojnem 
bankovcu za 50 tolarjev, 
PTT Slovenije je J994 izda-
la Vegovo znamko za 215 to-
larjev, rajnka FNR jugosla-

Vega sodi v slovensko elito in kot tak se je uvrstil tudi na 
nekdanji bankovec za 50 tolarjev. 

vija ga je z znamko za 50 di-
narjev počastila že 1954, ob 
200-ietnid rojstva ... 

"Na Dunaju so v Vegov 
spomin poimenovali ulico v 
devetnajstem okraju. V šti-
rinajstem pa stoji leta 1904 
zgrajena vojašnica Vega-
Payer-Weyprecht. Ime Juri-
ja Vege se je tu znašlo v 
imenitni družbi. Nadporoč-
nik Julius von Payer (1841-
1915) in ladijski poročnik 
Kari Weyprecht (1838-1818) 
sta med letoma 1872-1874 
vodila znamenito avstro-
ogrsko ekspedicijo na se-
verni pol in odkrila t. i. De-
želo Franca Jožefa (Novaja 
Zemlja). Zanimivo je, da se 
je Weyprecht leta 1866 ude-
ležil znamenite bitke pri 
Visu, Payer pa se je pri se-
demdesetih letih starosti 
leta 1912 udeležil ekspedici-
je s podmornico na severni 
pol. Umrl je leta 1915 na 
Bledu." Res zanimivo, mar 
ne! Navedeni odlomek je iz 
prispevka Dediščina Vego-
vega časa, ki ga je za Vegov 
zbornik napisal dr. Matija 
Žargi iz Narodnega muzeja 
Slovenije. 

V istem besedilu je avtor 
na kratko povzel njegovo 
vojaško pot. "Podpolkovnik 
topničar baron Jurij Vega je 
bil poleg svojega znanstve-
nega dela in 'profesor 
matheseos' pri bombardir-

skem zboru predvsem izvr-
sten vojak, za kar si je pri-
služil viteški križec Marije 
Terezije. Po tistem, ko se je 
vrnil s toliko opevane bitke 
za Beograd, se je udeležil 
koalicijske vojne v Porenju. 
Kratkotrajne avstrijske 
zmage nad Francozi seveda 
še zdaleč niso tako odmeva-
le kot njihova zadnja zmaga 
nad Turki, vendar so bile te 
bitke za Vego odločilnega 
pomena. Omeniti moramo 
dve najpomembnejši. Leta 
1793 je prelisičil Francoze v 
Fort Louisu, leta 1795 pa je 
njegov izum daljnosežnega 
možnarja omogočil zavzet-
je Mannheima. Drugod 
je do leta 1797 reševal top-
niško orožje pred hitro na-
predujočo Napoleonovo voj-
sko. Po sklenitvi miru v fur-
lanskem Campu Formiu 
leta 1797 se ni udeležil no-
bene bitke več. Tako se je 
naš rojak lahko posvetil 
znanstvenemu delu." 

Dr. Stanislav Južnič je za 
zbornik napisal obsežno 
študijo Vega v uniformi. V 
njej poudari Vegov topniški 
genij, podprt z znanjem 
matematike. Pri obstrelje-
vanju Beograda je bil uspe-
šen zato, ker je spremenil 
naklonske kote obstreljeva-
nja in izboljšal tesnjenje 
med cevjo in kroglo. "Ko je 
zvečer 8. oktobra 1789 za-

del smodnišnico, je turška 
posadka Osman paše še 
istega dne pomahala z beli-
mi zastavami in podpisala 
vdajo. Vega in tovarišija so 
zasegli 351 bronastih topov 
in 34 bronastih možnarjev." 
Štiri leta pozneje se je odli-
koval z zavzetjem trdnjave 
Fort Louis, ki je stala na 
otoku sredi Rena in branila 
dostop do Strasbourga. Nje-
gov predpostavljeni general 
in baron Lauer ga je najprej 
ozmerjal, češ da je njegovo 
topništvo neučinkovito. 
"Vega se je postavil za svojo 
obrt in generalu predlagal, 
naj mu da 24 ur prostih rok 
za rešitev zapleta. Lauer je 
prepustil Vegi pobudo, da 
je 12. novembra 1794 ob-
streljeval družine branilcev 
na nasprotnem koncu utrd-
be z možnarji, izjemoma 
spuščenimi na 15 do 16 sto-
pinj, kot so običajno upo-
rabljali topove. Francozi so 
se naslednji dan vdali; pre-
izkušnja je bila vse prehuda 
za galantne galske duše. 
Vega je zajel 107 oficirjev, 
4300 vojakov in 111 topov." 

V predgovoru k tretji izda-
ji knjige Predavanja o mate-
matiki ("nasploh namenje-
na mnogim razširitvam ma-
tematičnega znanja v ce-
sarsko-kraljevih deželah, 
predvsem pa namenjena 
uporabi v cesarsko-kraljevih 
topniških korpusih"), ki je 
izšla 1802' na Dunaju, je za-
pisal: "V tem času trinajstih 
vojnih let je za vse civilizira-
ne narode nastala očitna tr-
ditev: matematika je najza-
nesljivejša osnova pravih 
vojnih znanosti. V veselje in 
nagrado mi je, da sem sc 
prepričal v vojnih pohodih 
proti Turkom in Franco-
zom, da so se tisti moji 
učenci, ki so se posvečali z 
neprekinjeno zagnanostjo 
matematični znanosti, od-
lično izkazali s preudarno 
pogumnostjo proti sovraž-
niku in so tako največ pripo-
mogli k vzdrževanju in širit-
vi stare slave avstrijskih top-
niških korpusov." Komaj 
verjamem, da bi se njegovi 
učenci navduševali nad ma-
tematiko; da bi brez nje top-
niške znanosti ne bilo, je pa 
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gotovo. Vega je v sebi nad-
vse uspešno združil oboje, 
znanost in spretnost. Kar pa 
ni preprečilo njegovega tra-
gičnega konca. 

Duhove namreč še danes 
vznemirja skrivnost Vego-
ve smrti. Dejstvo je samo 
to, da so 26. septembra 
1802 v Donavi, v vasi Nuss-
dorf, našli njegovo truplo 
in da so ga pogrešali od 17. 
septembra. V zapisniku du-
najskega mrliškega ogled-
nika piše, da je utonil pri 
kopanju, na truplu ni bilo 
sledov nasilja. Sicer pa so 
se pojavile vsaj štiri različ-
ne razlage, kako naj bi za-
šel v Donavo: nesreča, 
umor iz zavisti, roparski 
umor in samomor. V slovi-
tem Wurzbachovem bio-
grafskem leksikonu lahko 
preberemo, da naj bi moril-
ca našli po naključju. Med 
vojno leta 1809 je neki oro-
žar od nekega mlinarja do-
bil v dar topniško merilno 
.šestilo. Pozneje so ta in-
strument prepoznali kot 
Vegovo lastnino, saj je bilo 

na njem vgravirano njego-
vo ime. Ko so mlinarja are-
tirali, naj bi umor priznal. 
Njegova zgodba: Vega naj 
bi ga prepričal, da mu za 
mošnjo dukatov proda svo-
jega lepega belega konja. 
Ko je Vega s konjem odha-
jal, ga je mlinar ubil, truplo 
pa vrgel v Donavo. Tako 
mu je ostalo oboje: konj in 
dukati. Mlinarja naj bi nato 
obesili, vendar niso v urad-
nih dunajskih arhivih našli 
nobene zabeležke, ki bi po-
trjevala to zgodbo. Bolj ver-
jetno je, da naš rojak ni bil 
umorjen. Christiane Zoer-
ner je o Vegovem življenju 
in delu napisala doktorsko 
disertacijo. Pregledala je 
vse dostopne vire, tudi poli-
cijski arhiv, a ni našla nič 
oprijemljivega. Poudarja 
tudi, da je bil Vega po zna-
čaju melanholik. Njegov 
sodobnik, ki ga je videl na 
neki maškaradi, je zapisal: 
"Opazil sem, da se mi je 
zdel znani matematik 
Vega, zgrajen mož, tako 
melanholičen. Ne vem, za-

kaj so se mi zdele njegove 
oči tako žalostne. Tragična 
slumja. Kaj takega!" 

Zdaj pa še nekaj besed o 
Vegovem rojstvu oziroma 
poreklu. Rodil se je 23. 
marca 1754 v Zagorici pri 
Dolskem kot Jurij Veha. 
Priimek Veha je v Vega 
spremenil sam, ko je stopil 
v vojsko. Zagorica je danes 
v občini Dolsko, takrat je 
bila v župniji Moravče in 
tako ga imajo tudi Moravča-
ni še danes za svojega. Ob-
čini Moravče in Dolsko so-
dita danes v širše območje 
Ljubljane, sicer pa so se 
imeli Moravčani nekoč za 
Gorenjce, tudi njihova go-
vorica je gorenjska. V času, 
ko se je tu rodil naš Jurij, je 
bil to še povsem gorenjski 
konec dežele Kranjske in 
zato ne pretiravamo, če ga 
imamo za gorenjskega ro-
jaka. Na tujem si je ustvaril 
tudi svojo družino. Jeseni 
1787 se je poročil s 17-letno 
Jožefo pl. Svvoboda, hčerjo 
topniškega majorja iz Če-
ških Budjejovic. Imela sta 

Jurij Vega na poštni znamki 
FNR Jugoslavije, 1954 

Jurij Vega na slovenski 
poštni znamki, 1994 

sinova in tri hčere. Leta 
1800 jih je zadela družin-
ska nesreča. Žena je zbole-
la in umrla, stara 29 let. 
Nekaj dni za materjo je 

umrla še najmlajša hči Ma-
rija Alojzija, njena sestra 
Jožefa naj bi umrla že 1795. 
Hčer Marijo Terezo, za ka-
tero sam ni mogel skrbeti, 
je dal oče v ustanovo za ofi-
cirske hčere. Po njegovi 
smrti je za otroke skrbel 
topniški stotnik Loewen-
grimm, eden njihovih stri-
cev po materi. Sinova Hen-
rik in Franc Jožef sta že 
mlada umrla. Preživela je 
edino hči Terezija, ki je 
imela štiri otroke. Sin Jo-
seph Bronn, Jurijev vnuk, 
je postal profesor mehani-
ke in generalmajor. 

Zbornik Jurij baron Vega 
in njegov čas sta izdala 
DMFA (Društvo matemati-
kov, fizikov in astronomov) 
in Arhiv republike Sloveni-
je, glavni urednik je dr. To-
maž Pisanski. Prispevki so 
razvrščeni v tri tematske 
sklope: Življenje, Delo ter 
Čas in sledi. Nekateri so v 
tujih jezikih, vsi imajo pov-
zetek v slovenščini in an-
gleščini. Knjiga ima 544 
strani v trdi vezavi. 

Duhove še danes 
vznemiija 
skrivnost Vegove 
smrti. Dejstvo je 
samo to, da so 
26. septembra 
1802 v Donavi 
našli njegovo 
truplo. 
Razlage, kako 
naj bi zašel v 
Donavo, so štiri: 
nesreča, umor 
iz zavisti, 
roparski umor 
in samomor. 

Predsednik republike je 21. februarja na Brdu pri Kranju podelil najvišja državna odlikovanja. Med odlikovanci je 
tudi glasbenik in gorenjski rojak dr. Mirko Cudernnan. Prejel je red za zasluge za "izjemni prispevek k slovenski 
zborovski glasbi". 

Zaslužni zborovodja 
FRANC KRIŽNAR 

Vloga dirigenta, 
muzikologa, te-
ologa in peda-
goga dr. Mirka 
C u d e r m a n a 

(roj. i8. julija 1930 v Tupah-
čah na Gorenjskem) je v slo-
venski in evropski glasbi več-
plastna. Z glasbo se je srečal 
že zgodaj (v Kranju P. Lipar 
in M. Železnik), še preden se 
je posvetil teologiji. To je 
končal (po kranjski maturi 
1949) 1.1954; še vedno v tes-
nem stiku z njo - z glasbo. V 
Ljubljani ga je zajel še zadnji 
uspešni vpliv Stanka Premr-
la. V 1. 1956-60 se je glasbe-
no izpopolnjeval na Dunaju, 
od koder še vedno črpa po-
ustvarjalne vire. Tu je tudi 
doktoriral s tezo Ceciljansivo 
na Dunaju (1960). V Ljublja-
ni je po kratki pastirski služ-
bi začel svojo pot dirigenta in 
zborovodje, kot "regens cho-
ri" ljubljanske stolnice sv. Ni-
kolaja (1961-70). Teoretično 
je začel z glasbo oplajati tudi 
generacije študentov Teološke 
fakultete. Prvi in morda naj-
večji glasbeni premik se mu 
je zgodil 1 .1968, ko je v Ljub-
ljani ustanovil mešani pevski 

zbor Consortium musicum, s 
katerim še dandanes izvaja 
voka lno- inš t rumenta lne 
skladbe: kantate, oratorije, 
maše, opere itd. Njihovi kon-
certi so takrat pomenili za 
naše glasbeno življenje pravo 
osvežitev. Z zborom je gosto-
val doma in na tujem (Italija, 
Avstrija, Češka, Hrvaška 
itd.), posnel in izdal pa še 23 
plošč oziroma zvočnih kaset 
s cerkvenimi zbori. V tem 
primeru je šlo za prvi tovrst-
ni Cudermanov antološki 
pristop. 

Poleg "rednih" in "izred-
nih" služb ostajajo v njegovi 
bio- in bibliografiji kot naj-
bolj vidne zapisane: upravik 
Družine (1970-76; upravnik 
1980-91), vodja glasbenega 
arhiva v Slovenski filharmoni-
ji (1976-80), dirigent Komor-
nega zbora RTV Slovenija 
(1984-91), programski direk-
tor in umetniški vodja (diri-
gent) Slovenskega komornega 
zbora (1991 -) in umetniški 
vodja Slovenskega okteta 
(2000 -). 

Na prvem mestu je vseka-
kor dirigiranje. Z njim si je z 
delom, ki ga je zapustil tudi 
v vlogi redaktorja serije Mo-
numenta artis muscae sloveni-

06 (pri ZRC SAZU oz. njiho-
vem Muzikološkem inštitutu) 
in na ljubljanski Akademiji 
za glasbo "postavil spome-
nik" še za časa življenja. Cu-
dermanovo glasbeništvo 
presega njega samega, slo-
vensko glasbo pa lunešča v 
evropski prostor. Tukaj je 
prav on (tudi z nekaj zuna-
njimi priznanji) zadnja leta 
nenadomestljiv na varaždin-
skem Festivalu baročne glas-
be, s skupnimi vlogami obeh 
zborov: Consortium musicum 
in Slovenski komorni zbor, ki 
ju za vokalne partije zadnja 
desetletja združuje za potre-
be in izvedbe vokalno-in-
štrumentalnih del tudi z 
obema državnima simfonič-
nima orkestroma: Simfonič-
ni orkester RTV Slovenija in 
Slovenska filharmonija na ve-
likem odru Gallusove dvora-
ne ljubljanskega Cankarjeve-
ga doma. Zato je Cuderman 
eden največjih slovenskih 
sooblikovalcev sodobnih in-
terpretacij vseh glasbenih 
slogov. Kaj je zdaj več vred-
no: ah ustanovitev in vode-
nje Slovenskega komornega 
zbora (neprekinjeno, vse od 
leta 1991 dalje) ali a cappella 
koncerti, ki jih redno pri-

Dr. Mirko Cuderman / fom:Tihomi.pimer 

pravlja v vokalnem abonmaju 
(istega ansambla - SKZ vseh 
15 dosedanjih sezon!), nova 
generacija zdaj že "Cuder-
manovih" pevcev v Sloven-

skem oktetu, ali kar dve novi 
antologiji - vsaka s po 30 ce-
dejkami: Musica sacra slove-
nica in Slovenska zborovska 
^sba...? 



FOTOGRAFIJA Snovar^a 

Ni še minilo niti mesec dni, odkar smo se poslovili od pomembnega fotografa Marka Aljančiča, ko se je minulo 
nedeljo pretrgala življenjska nit velikega fotografskega ustvarjalca, Janeza Marenčiča. 

Janez Marenčič (1914 - 2007) 

"Ni važno, 
kako je 

fotografija 
narejena. 

Pomembno je, 
daje dobra!" 

VASJA DOBERLET, 

FOTOGRAFSKO DRUŠTVO 

JANEZ P U H A R KRANJ 

e kot srednješo-

Zlec se je Janez 
Marentič začel 
zanimati za foto-
grafijo. Njegova 
prva odmevna fo-

tografija (Jesensko vreme) je 
bila objavljena že leta 1934 v 
reviji "Fotoamater". Še kot 
študent se je leta 1935 vdanil v 
Fotoklub Ljubljana. Kmalu je 
dosegel vidne rezultate na 
razstavah doma in v tujini. 
Med drugo svetovno vojno je 
bil fotoreporter v NOB. Po 
vojni, leta 1949 je bil eden od 
ustanoviteljev kranjskega fo-
tokluba, iz katerega je zraslo 
današnje Fotografsko društvo 
Janez Puhar. 

Bil je izredno ustvarjalen 
umetnik. V petdesetih letih je 
odkril tako imenovani "po-
gled od zgoraj", to je slikanje 
pokrajine brez črte horizonta. 
Iz tega ciklusa je najbolj zna-
na fotografija "Preproge", ki 
jo je bilo mogoče videti na več 
kot 50 razstavah. Zanjo je do-
bil enajst nagrad. Ducati foto-
grafij, posnetih v tem obdo-
bju, predstavljajo najžlahtnej-
ši del njegovega opusa in v 
našem kulturnem prostoru 
tvorijo pomemben del zaklad-
nice slovenske fotografije. 

Razstavljal je na mnogih 
pomembnih razstavah doma 
in v tujini. Imel je več odmev-
nih samostojnih razstav. Kot 
prvi se je samostojno predsta-
vil v Kabinetu slovenske foto-
grafije v Kranju (1971), kjer je 
nato samostojno razstavljal še 
trikrat (1994, 2000,2004). V 
naši osrednji nacionalni insti-
tuciji za moderno umetnost. 
Modemi galeriji Ljubljana, so 
leta 1993 pripravUi njegovo 
retrospektivo. Razstava je 
nato gostovala še v ugledni ga-
leriji Ullysses na Dunaju. 

Tradicionalna razstava "Po-
krajina", ki jo že več kot tride-
set let organizira kranjsko Fo-
tografsko društvo, je prav tako 
rezultat njegovih prizadevanj, 
idej in spodbud. 

Kljub svoji častitljivi starosti 
je bil še vedno ustvarjalen in 
poln idej. Vsakič, ko je zaklju-
čil neki ustvarjalni dklus, je 
rekel, da bo nehal fotografira-
ti. Bal se je, da se bo ponavljal. 
Po določenem času je spet 
prišel na dan z novo idejo. 
Zadnjo nam je razkril lani tik 
pred božičem. 

Čeprav je večkrat dejal, da 
je prestar za digitalno fotogra-
fijo, nam je kljub temu lani 
decembra pokazal nekaj svo-
jih digitalnih fotografij. Pred-
lagal je, da pripravimo raz.sta-
vo predstavnikov petih gene-
racij fotografov, Članov druš-

tva. Ideja za tako razstavo se 
mu je verjemo porodila, ko je 
opazil, da je pred nami nov iz-
ziv, ki lahko zapelje fotograf 
sko ustvarjanje tudi v napač-
no smer. Poslušal je debate o 
novih možnostih digitalne 
fotografije in jih vedno skle-
nil z enako mislijo. "Ni važ-
no, kako je fotografija nareje-
na. Pomembno je, da je do-
bra!" Opozarjal je, da je na 
novosti potrebno gledati s 
pozitivne strani, saj le tako 
lahko vsakdo najde primerne 
rešitve za svoja ustvarjalna 
iskanja. S svojimi digitalni-
mi slikami na razstavi petih 
generacij fotografov nas je 
nameraval spodbuditi, naj 

gremo smelo naprej po poti, 
ki jo odpirajo nove tehnične 
možnosti. Tej ideji je gotovo 
botrovalo tudi njegovo spozna-
nje pred več kot petindvajseti-
mi leti Takrat je zapisal: "Foto-
grafitam iz neke notranje nuje, 
ki je zdaj veselje, zdaj muka, ki 
pa me vselej znova sili k iska-
nju novih form pri oMikovanju 
novih vsebin. In od same^ ve-
selja nad lepoto." Z željo posta-
viti razstavo foU^jafov petih ge-
neracij se je še zadnjič pokaza-
lo, da njegova notranja nuja ni 
bila samo fotografsko ustvarja-
nje. Bila je tudi skrb, da bo foto-
grafija nudila ustvarjalno zado-
voljstvo tudi mlajšim generaci-
jam. 

Kot fotograf je Janez Ma-
renčič na svoji več kot se-
demdeset let dolgi, plodni, 
bogati in ustvarjalni poti do-
segel tako rekoč vse. Bil je 
eden prvih članov Kabineta 
slovenske fotografije. Bil je 
mojster fotografije pri Foto-
grafski zvezi Slovenije. Med-
narodna zveza za fotografsko 
umetnost ga je odlikovala z 
nazivom EFIAP - odličnik. 
Na mnogih pomembnih raz-
stavah je bil ugleden in spo-
štovan član žirij, saj je s svo-
jim izbrušenim občutkom za 
sporočilnost fotografije znal 
zanesljivo presojati in svoje 
mnenje tudi uspešno uteme-
ljevati. 
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ROBERT GUŠTIN 

Prenosni telefoni so postali 
naši spremljevalci na vsakem 
koraku. Pravzaprav jim tež-
ko rečemo telefoni, saj so to še 
najmanj. Z njimi lahko poši-
ljamo in beremo elektronsko 
pošto, si vodimo koledar in 
spisek obveznosti, so naš 
opomnik, z njimi si pošiljamo 
kratka tekstovna in slikovna 
sporočila, z njimi celo brska-
mo po intemetu in pošiljamo 
podatke. Nove storitve omogo-
čajo tudi fotograjiranje, video-
telefonijo in elektronsko banč-
ništvo. Nekateri prenosni tele-

foni so pravi osebni računal-
niki, saj z njimi lahko počne-
mo prav l/se, kar nam omogo-
ča tudi pravi osebni računal-
nik. Mimogrede pa se da z 
njimi tudi telefonirati.-

Kratka sporočila imajo kra-
tico SMS, kar v angleščini po-
meni Short Message Service. 
S pomočjo SMS-jev lahko 

prenašamo besedilna sporoči-
la do 160 znakov. Če je sporo-
čilo daljše, se razdeli na več 
krajših sporočil. SMS je naj-
bolj pogosto uporabljen način 
medsebojne komunikacije. Po-
nekod organizirajo celo tek-
movanja v hitrosti pisanja 
SMS sporočil. Zanimiv je po-
datek, da so letos na Kitaj-
skem v času praznovanja lu-
narnega novega leta drug dru-
gemu poslali kar 14 milijard 
SMS sporočil. Samo v Pekin-
gu in Šanghaju so na novega 
leta dan poslali več kot 400 
oziroma več kot 575 milijonov 
SMS sporočil. Sicer pa je 
skupno število lani poslanih 
SMS sporočil na Kitajskem 
preseglo 4J0 milijard. V Slove-
niji je število letno poslanih 
SMS sporočil približno 18 mi-
lijonov na leto. Ljudje s po-
mo^o SMS sporočil sporočajo 
marsikaj. Si izpovedujejo lju-

bezen, organizirajo srečanja, 
naročajo hrano, v Pakistanu 
pa se je nekdo celo ločil s po-
močjo SMS sporočila. SMS 
sporočila so zelo brezosebna, a 
velikokrat dober pripomoček 
za sporočanje slabih informa-
cij ali za hitro komuniciranje. 

Nadgradnja SMS sporočil 
so MMS sporočila, ki omogo-
čajo tudi prenos slike. MMS 
so multimedijska sporočila ali 
angleško Multi Media Servi-
ces. S prenosnim telefonom se 
lahko slikamo in nato to foto-
grafijo pošljemo preko MMS 
sporočila nekomu drugemu. 
Posebej zanimiva so ta sporo-
čila v času praznikov ali za-
bav, ko lahko sestavimo zelo 
prisrčno slikovno čestitko. 

Sodobna tehnologija nam 
omogoča tudi videotelefonijo 
preko prenosnega telefona. 
Tovrstno tehnologijo pozna-
mo pod imenom UMTS, kjer 

UMTS pomeni v angleščini 
Universal Mobile Telecom-
munication System. Če to 
prevedemo v slovenščino, do-
bimo izraz univerzalni si-
stem mobilnih telekomunika-
cij. Preprosto povedano gre za 
pretws slike in video zapisa pre-
ko prenosnega sistema. Kosez 
nekom pogovarjamo, ga lahko 
tudi vidinu). Seveda pa mora-
mo imeti ustrezen UMTS pre-
nosni tdefon, z vgrajeno kame-
ro. UMTS omogoča še več in je 
pravzaprav namenjen sprem-
ljanju video zapisa, gledanju 
posnetkov in celo televizije 
preko prenosnega telefona. 

Za spremljanje interneta 
preko prenosnega telefona 
nam je na voljo WAP proto-
kol. Na osebnih računalnikih 
deluje internet preko /P proto-
kola, na prenosnih telefonih 
pa je na voljo počasnejši pre-
nos podatkov in manjši za-

slon, zato morajo biti strani 
prilagojene tem omejitvam. 
Podaja jih WAP protokol, kar 
v angleščini pomeni Wireless 
.Application Protocol oziroma 
protokol za brezžične aplikaci-
je. Ker je hitrost prenosa nizka 
in slika majhna, so vsebine za 
WAP internet zelo osiromaše-
ne. Tako nam običajno ponu-

jajo malo oskubljene informa-
cije, za razliko od tistih, ki jih 
lahko spremljamo preko obi-
čajnega interneta. 

S prenosnim tekfonom lah-
ko počnemo praktično skoraj 
vse. Brez njega smo čisto iz-
gubljeni, so del nas. Na mestu 
pa je vprašanje ali s seboj nosi-
mo telrfon z računalnikom ali 
gre za računalnik, ki omogoča 
tudi telefoniranje. Naši prenos-
ni telefoni vedno bolj postajajo 
slednje. Če želim imeti mir, ga 
moram včasih "pozabiti" do-
ma. 



FOTOGRAFIJA Snovar^a 

Ob svojem častitljivem živ-
ljenjskem jubileju, devetdese-
tletnici, je bil deležen velike 
dižavne pozornosti, saj mu je 
predsednik republike podelil 
najvišje državno odlikovanje. 
Istega leta je postal je tudi čast-
ni občan Kranja, ki je hkrati 
njegovo rojstno mesto in me-
sto, v katerem je ves čas živel in 
ustvarjal. Fotografska zveza 
Slovenije mu je za njegovo živ-
ljenjsko delo podelila Puharje-
vo priznanje. 

Bil je tudi častni član Foto-
grafskega društva Janez Puhar, 
kar je po stopnji ugleda manj 
od prej naštetega. Pomembno 
je, da je pobuda piišla soglasno 
iz src vseh članov, saj smo ga 
vsi zelo cenili in imeli radi. 

Kljub temu da je bil ugle-
den, pomemben in cenjen 
ustvaijalec, je "od zgoraj" gle-

dal le skozi objektiv. V družbi z 
mlajšimi in najmlajšimi člani 
našega društva je bil vedno to-
pel in drag prijatelj, spoštovan 
učitelj in moder svetovalec. Bil 
je izjemna osebnost, saj je oko-
li sebe širil pozitivno energijo, 
ki je bila nalezljiva. Vsi, ki smo 
imeli priložnost družiti se z 
njim, smo njegov življenjski 
optimizem in neumorno 
ustvarjalno zagnanost z vese-
ljem sprejemali tudi kot spod-
budo in pomoč pri uresničeva-
nju naših lastnih ustvarjalnih 
sanj. 

Pogrešali ga bodo mnogi slo-
venski fotografi. Pogrešali ga 
bodo v Kabinetu slovenske fo-
tografije. 

Predvsem pa ga bomo po-
grešali v društvu. Bil je res naš 
velik prijatelj in nenadomest-
ljiv učitelj. 

Jesensko vreme,1934 (Reproduciral Stojan Kerbier 1984) Preproga, 1955 
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MIHA NAGUČ 

Po zapisih o pustu in postu 
sklenimo še naše pisanje o pre-
ji. Videli smo, da ta ni bila 
zmeraj dopustna, o tem piše 
tudi profesor Niko Kuret. "Po-
sebno prepovedano je bilo presti 
ob večerih pred kvatrnimi 
prazniki. V času, ko je bila pre-
ja na vrsti, pratika oznanja 
dvoje kvatmih tednov: zimske 
kvatre so predpisane v tretjem 
tednu v adventu, spomladan-
ske pa f tednu po prvi postni 
nedelji. Ob kvatrah je bil pred-
pisan post. Postili so se ob sre-
dah, petkih in sobotah. Na tor-
kov večer - pred začetkom kva-
tmega posta - pa je bila preja še 
posebno prepove^na. Predica, 
ki tega ni upoštevala, je mora-
la pričakovati maščevanje Tor-
ke ali Torklje. Prepoved je bila 
tako huda, da so ženske pone-
kod tudi ob drugih torkih pred-

le le do devetih zvečer." In še: 
"Dolga je vrsta pripovedk o Tor-
ki. Najmanj, kar neubogljiva 
predica lahko pričakuje od Tor-
ke, je, da pride Torka za kazen 
ponoči prest in da ji zmeša vso 
prejo. Navadno pa je njena ka-
zen dosti hujša, strašna je in 
okrutna. Predico požre in pusti 
le 'zlizane' kosti za pe^o, v ku-
hinji ali na podstre^u..." 

Res hud primer kazni za ne-
dopustno prejo najdemo pri 
Manici Koman. "Še vse hujše 
se je godilo neki posestnici iz 
Begunj. Imela je namreč po-
sebno vdiko prediva in če tudi 
je bil kvatmi večer, je pozvala 
predice k preji. Predice so ji 
ugovarjale, češ: nocoj nismo 
vame pred Torko. To^ gospo-
dinja je dejala ošabno: 'To je 
neumnost. Meni ni Torka prav 
nič mar. Vso odgovornost pre-

vzamem nase. Le nič se ne boj-
te in pridno predite. Jaz vam 
bom zato, ker ste poslušne, po-
stregla s pečeno gosko.' Predice 
so se prekrižale ter sedle k delu. 
Gospodinja je ostala mož-bese-
da. Zaklala je gosko ter odšla z 
njo v kuhinjo. Minila je ena, 
nato dve ali celo tri ure, toda 
goske ni bilo od nikoder. Predi-
ce so postale lačne in nestrpne. 
Ena izmed njih odpre hišna 
vrata in zakliče v kuhinjo: 
'Mati, dajte že no gosko na 
mizo!' Nato se začuje čuden, 
votel glas: 'Počakajte, da še gla-
vo oskubim!'" Kar je sledilo, je 
res strašljivo oziroma vredno 
močne domišljije. "Kmalu 
ruito se vrata na stežaj odpro 
in med prestrašene predice pri-
leti - ne pečena gos - nego odre-
zana in popolnoma oskubljena 
glava nesrečne gospodinje, ki se 

je drznila šaliti s Torko. Predi-
ce so v smrtnem strahu zbe-
žale no vse strani in od tedaj 
se na kvatmi večer ni sploh 
nihče več upal dotakniti kolo-
vrata. " 

Ko se je čas preje iztekel, je 
bilo treba narediti še tisto, kar 

je bilo njen gospodarski smo-
ter - domače platno. "Na spo-
mlad, ko je preja v kraju, štre-
ne dobro preperejo c iehti, 
nakar jih na palicah natak-
njene razgrnejo po travi, kjer 
se 'štrene belijo'. Akoje solnce 
močno, jih je treba trikrat na 
dan poškropiti z vodo. To belje-
nje traja približno tri dni. 
Nato pridejo zopet v žehto in 
ko so nanovo dobra oprane, zo-
pet na solnce, ker potem šele 
postanejo zadosti bele. Zatem 
štrene zvijejo na klobčiče, kate-
re dobi tkalec, ki jih najprej 

Taka naj bi bila nemška Torka 
(Frau Holle), s predivom na 
glavi. 

osnuje na 'remo' in potem na 
'statvah' izdela (iztke) domače 
gorenjsko platno, ki vkljub tu-
jim novotarijam še vedno daleč 
slovi in še dandanes največ ve-
lja." To že, toda ta "danes" je 
bilo leta 1928... 



USODE Snovanja 

Zgodba o Nataši 

Podarjeno za vedno 
Q se. Človek 

enkrat skloni 
v ponižnosti, se 

nikoli več ne 
vzravna. Ko 

ljudje ugotovijo, 
da te lahko 

udarijo po levem 
licu, te bodo 
kmalu še po 

desnem. Tisti, ki 
želijo na tebi 

najti napako, jo 
bodo našli. 

Zlepa ali zgrda. 

MILENA MIKIAVČIČ 

Bila sem človek tra-
dicij. Če sem 
doma hodila ob 
nedeljah k maši, 
sem želela to po-

četi tudi pri Marjanu. Pa ni 
šlo. Ker so oni bili proti in 
so dejali, da jih bodo imeli 
za nore, če mi bodo dovolili 
pobožnjakarstvo. Da veruje-
jo le še tisti, ki tako ali tako 
počno same svinjarije in 
imajo slabo vest. Nekajkrat 
sem se izmuznila, žal sem 
ob vrnitvi doživljala plohe 
žaljivk, vendar ne direktnih, 
temveč pritlehnih, ki še bolj 
skelijo in bolijo. Vendar to 
še ni bilo vse: ko so me pri 
maši videli starši, so se prav 
tako zgražali, češ kaj pa de-
laš tukaj, ker si nemarno 
grešila?!" 

Marjanovi starši so jima 
uredili stanovanje, vendar 
so ji dali vsak dan, vsak tre-
nutek vedeti, da ni ničesar 
njenega. In da nikoli ne bo. 
Hkrati pa so od nje pričako-
vali strašno hvaležnost, da jo 
sploh prenašajo pod streho. 

"Marjanu se velikokrat ni 
ljubilo iti na predavanja. 

Poležaval je doma ali pa v 
bližnjem lokalu igral bi-
ljard, s katerim je bil dobe-
sedno zasvojen. Jaz sem se 
držala reda, saj sem želela, 
da naredim čim več izpitov, 
preden se rodi otrok. Bodo-
ča tašča me je gledala izpod 
čela, češ kaj ti je tega treba, 
zakaj pa Marjan ne. In ni 
bilo dolgo, ko sem se ne-
koč, povsem slučajno ozrla 
preko rame in sem za dro-
ben hipec videla Marjana, 
kako je smuknil za steber. 
Bila sem šokirana. Mar me 
res zasleduje? Pozneje se je 
izkazalo, da mu je mama 
toliko časa visela nad glavo, 
da naj preveri, kam hodim, 
da je revež to res storil. 
Zame je to bil še en velik 
šok, ampak ... imela sem 
zvezani roki, ničesar pa-
metnega nisem mogla 
ukreniti," se spominja na-
zaj Nataša. 

Z rojstvom otroka so se 
stvari vsaj malo uredile. 
Tudi stara starša sta se raz-
veselila vnuka, zanj sta od-
prla posebno hranilno knji-
žico z veliko vsoto nemških 
mark. Dinarju nista preveč 
zaupala in prav sta imela. 

"Znova smo se sporekli, 
ko sem želela sina Janija 
krstiti. Marjanu je bilo vse-
eno, tašči in tastu pa ne. 
Take sramote nam pa ne 
boš naredila, sta kričala po 
hiši in mi razlagala, kaj vse 
je njihovi družini naredila 
hudega Cerkev. Od tega, 
da so jim domobranci ubi-
li nekaj stricev, do drugih 
šikaniranj, ki jim nisem 
mogla določiti ne repa ne 
glave. Vseeno sem se odlo-
čila, da bom naredila po 
svoje. Odšla sem k župni-
ku in mu povedala, kaj bi 
rada. Žal pa sem spet nale-
tela na hudo oviro. Z Mar-
janom sploh nisva bila po-
ročena, živela sva v "gre-
hu" in take neumnosti. 
Najprej uredite te formal-
nosti, potem se pa oglasite, 
me je župnik poučil, pre-
den me je, nič kaj prijazno, 
postavil pred vrata ..." 

Nataši ni bilo lahko. Za 
njo je bilo lepo in prijetno 
otroštvo, ko so jo vsi nosili 
po rokah in jo varovali pred 
udarci. Ker je bila pač zelo 
"pridna" in v tem dejstvu je 
dčal razlog, da so jo imeli 
radi. Kakor hitro pa je zače-

la povzročati probleme, so 
jo "tepli po glavi". 

Vendar je bila močna. Ni 
je upognilo, čeprav je bila 
včasih na robu živčnega zlo-
ma. Zlasti nekaj mesecev 
po porodu, ko je imela po-
porodno depresijo in prebli-
ske, da bi bilo najbolje, če 
gre s sinom v reko. Da bo 
potem vsega konec in bo ti-
stim, ki ji ne dovolijo dihati, 
žal, ker so grdo ravnali z 
njo. 

Nič od tega ni naredila. 
Še bolj se je zaprla vase in 
začela živeti nekakšno dvoj-
no življenje. Enega za Mar-
jana in njegove, drugega 
zase in za svojo lastno pot. 
Naučila se je smehljati in 
mimo gledati, čeprav so v 
njej divjali viharji in hudi 
boji. 

"Najhuje je bilo, ker sem 
bila tako zelo odvisna. Ni-
sem imela lastnega denarja, 
ničesar. Za dokončanje štu-
dija sem morala vzeti štu-
dentsko posojilo. Zaradi tega 
sem doma, pred očetom, pa-
dla na kolena in ga lepo pro-
sila, naj mi gre za poroka. 
Ker drugače ni šlo. To je bilo 
eno najhujših ponižanj, ki 

sem jih doživela. Na srečo se 
- je oče omehčal in mi podpi-

sal tiste papirje..." 
Nataša je vsaj za nekaj 

časa svobodneje zadihala. 
Marjan je bil odvisen od 
lune: včasih dobre volje, 
včasih siten in zadirčen. 
Toda med njima je bilo še 
dovolj erotičnega naboja, da 
je najhujše težave "poravna-
la postelja". 

Nataša je kljub otroku in 
polenom, ki jih je dobivala 
pod noge, kaj hitro diplomi-
rala. In to z odliko. Ker ni 
dobila službe, je vpisala še 
magisterij, hkrati pa je, ob-
časno, pomagala v neki pi-
sarni, koder so skrbeli za 
urejanje vrtov. 

"Na vsak način bi vam 
rada prikazala, kako sem se, 
na neki način, sama začela 
v življenju vzpenjati, Mar-
jan pa je še zmeraj ostajal 
na istem mestu. Vzdrževali 
so ga starši, tako da ni imel 
nobene želje, ne po službi 
ne po študiju. Mene je vle-
klo v nove izzive, on je sedel 
doma, se delal, da študira, v 
bistvu pa je le posedal pred 
televizorjem, pri biljardu ali 
pa je varoval Janija ..." 
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JOŽE KOŠNJEK 

Konec lanskega leta je ob-
čina Trbiž dokazala, da pod-
pira večjezičnost in sožitje 
različnih kultur. Po zaslugi 
odbomice za kulturo Nadie 
Campana je izdala mikavno 
knjigo Pokukaj v Obči-
no/Sbircia il Comune v itali-
janščini, nemščini, furlanšči-
ni in slovenščini. Pri izdaji 
knjige je občina sodelovala s 
Slovenskim kulturnim sre-
diščem Planika v Kanalski 
dolini in Gorsko skupnostjo 
za Guminsko, Železno in 
Kanalsko dolino. Takšno so-
delovanje, v katerega se 
vključuje tudi občina Nabor-
jet, se je potrdilo za uspešno 
tudi pri organizaciji drugih 
prireditev, nazadnje pri veče-
ru slovenske kulture, ki je bil 
23. februarja v Kulturnem 
domu na Trbižu. 

Knjiga je namenjena pred-
vsem mladim. Nadia Cam-
pana, ki se redno udeležuje 
prireditev Slovencev v Kanal-
ski dolini, je v uvodu zapisa-
la: "Otroci, ta knjiga je name-

Črni lev iz grba vabi šolarja 
na ogled občinske hiše. 

njena prav Vam. Z besedo in 
sliko Vam bo skušala razloži-
ti in pokazati, kaj je in kje de-
luje Vaša občina. Zamisel za-
njo se mi je porodila med 
srečanji s skupinami šolar-
jev, ki občasno obiščejo stav-
bo, v kateri domuje naša ob-
činska uprava. Prav Vaša ra-
dovednost in želja, da bi ra-
zumeli, kaj se tu dogaja, me 

Organizatorji dneva slovenske kuhure v Kanalski'doiini (od leve) Rudi Bartaloth, Manuel 
Fugheli, Tanja Šturm in Anna Wedam / shte ložt Koioj.k 

je spodbudila k oblikovanju 
te preproste knjige. Na poto-
vanju Vas bo spremljal pose-
ben prijatelj (lev op.p.), ki se 
je spustil z višav našega grba 
prav zato, da bi Vam razložil, 
kako deluje ta čudna reč, ki 
jo predstavlja Občina Tržič, 
Vaša Občina." V knjigi je za-
pisana pomembna ugotovi-
tev, da se občina nahaja na 

zemljepisno zelo pomemb-
nem mestu. Če se premak-
neš le za korak, ste iz Italije 
stopili v Avstrijo aU v Sloveni-
jo. Skozi Trbiž je šlo mnogo 
ljudi in sami prebivalci tega 
ozemlja govorijo furlansko, 
italijansko, nemško in slo-
vensko. Grb občine Trbiž 
sega v čase avstrijskega ce-
sarja Franca Jožefa, ki je leta 

1909 podelil Trbižu status 
mesta. Razdeljen je na dve 
barvi: zgoraj je rumen, spod-
nji pa moder. V rumenem 
delu je lev črne barve v giba-
nju, z rdečim jezikom in dve-
ma repoma. V spodnjem, 
modrem delu pa sta prekri-
žana zlato rumena ključa. V 
vrhnjem delu grba je krona 
obzidja s petimi kapiteli. 
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vabi k sodelovanju več mladih, delavnih in samoiniciativnih 

KUUČAVNIČARJEV(ni/ž) 
O d kandidatov pr ičakujemo IV. stopnjo izobrazbe, smer stavbni 

ključavničar oz. oblikovalec ali obdelovalec kovin; oz. 

DEUVVCE v KUUČAVNIČARSKI 
DELAVNICI (m/ž) 

Z možnost jo priučitve in nadaljnjega napredovanja 

Ponudbe z dokazi l i o izobrazbi in op i som dosedan j i h delovnih 

izkušenj pošl j i te na naslov: G radbeno pod je t j e Tržič, d. o. o . , 

Mlaka 2. TRŽIČ. 

Z HaHii po HO^fa doHifcija vnvw.alpetour.si 

SAVA HOTELI BLED 
Ŝ HOraS&RESORIS 

Hlagovna znamka Sava hoteli Bled po\>eziij€ največje iii 

ttspcšnt' hoielsko-turistične družbe na Bledu. V Grand hotelu 

Toplice, hotelu Golf, hotelu Park in hotelu Vfhi Bled iščemo nove 

sodelaite, ki želijo s stmkovaini znanjan sodelovati 

pri nadaljnji rasti in raz\vjii nosih storitev. 

Č c vas zanima delo v kuhinji in strežbi, 

vas vabimo, d a se nam pridružile za opravl janje storitev 

na naslednjih delovnih mest ih: 

L K u h a r m̂ z) 
2. N a t a k a r (m/z) 

O d m s p r i č a k i y e m o : 

• rV. ali V. stopnjo gostinske smer i ; 

• na jman j 6 mesecev delovnih izkušenj ; 

• poStenosi, marljivost, smisel za estetiko, komunikat ivnost , 

iniciativnost in prijaznost. 

Zaželeno j e znanje tujih jezikov. 

Kandidate za zaposlitev prosimo, da pisne ponudbe z dokazili 

o izpohijevanju pogojev pošljete n a naslov: 

G & P Hote l i Bled, C a n k a r j e v a 6 , 4 2 6 0 Bled 

ali na e-naslov: mi!ka.hace@hotel- iopiice,si , 

v roku 8 dni od objave. 

Informacije po tel.: (M/579 11 47. 

Lombaradija 27.4.-28.4., Cinquc terre 23.6.-24.6., Bavarski gradovi 27.-28.4., 
Švica In Bodensko Jezero 18.5.-20.S., Dunaj in Bratislava 26.5.-27.5., 
Sarajevo 27.4.-29.4., Beograd 21.4.-22.4., Beograd In Djerdap 4.5.-6.5., 
Beograd, Šumadija in Novi Sad 23.6.-25.6., Razkola Provanse in 
Azume obale 27.4.-1.5., Meteora in klasična Grčija 1.6.-8.6., Pomladni klub 
v Rabcu 11.5.-21.5. 

KRAK) 04/20 13 220 4K. LOKA <H/S1 70 305 
RAOOVUICA 04/53 20 445 TRŽIČ 04/59 71350 
UUBIJANA 01/23 08 505 aUED 04/57 60 420 

ALPETOUR M rn*-*^ tfntf u « 

^ (^rme (^polšica 

E.posta: infô -topobica.si http://www.tenne'topotsica.si 

89.8 91.1 96.3 

RADIO SORA 

Gorenjski prijatelj 

R a d i o S e r a d . o . o . , 

K a p u c i n s k i t r g 4 , 4 2 2 0 Š k o f j a L o k a , 

te l . : 0 4 / 5 0 6 5 0 5 0 , f a x : 0 4 / 5 0 6 5 0 6 0 . 

e - m a i l : i n f o @ r a d i o - s o r a . s i 

Svet zavoda 
OSNOVNE ŠOLE MATUE VAUAVCA PREDDVOR 
ŠolsKa ulica 9, 4205 Predd\/or 

razpisuje delovno mesto 

RAVNATEUA/-ICE 

Kandidat/-ka mora za imenovanie na funkcijo ravnatelja/-k;e izpolnjevati 
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja • ZOFVl (Ur. I. RS. 
št. 9 8 / 0 5 - uradno prečiščeno besedilo in 129/06). 

Kandidati morajo Imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske In druge 
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. 
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. 
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potniila o izo-
brazbi. potrdilo o nekazTKivanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki 
se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več 
kot šest mesecev in potrdikj o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja 
zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda), o dosedanjih de-
lovnih izkušnjah in s kratkim življenjepisom pošljite v 8 dneh po objavi 
razpisa na nastov: Svet zavoda Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor. Šol-
ska ulica 9. 4205 Preddvor, s pripisom "ZA RAZPIS RAVNATajA/-ICO". 
Kandidati/tke bodo prejeB pisno ot)vestito o lmefx)vanju v zakonitem roku. 

OBČINA RADOVUICA 
OBČINSKA UPFtAVA 

Gorenjska cesta 19,4240 Radovljica, tel.: 04/537 23 00. faks. 04/531 46 84 
www.radov5ica,s». e-naslov: obcina.fadov1jica@rackMjica.sl 

Na podlagi 28. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS. št. 
110/02, 8 /03, 58 /03 ) tn sprejetega programa priprave (Deželne novice -
Uradne objave, št. 59 /2006) Občina Radovljica sklicuje 

DRUGO PROSTORSKO KONFERENCO 
v zvez i s p o s t o p k o m p r i p r a v e 

PROSTORSKEGA REDA O B Č I N E R A D O V U I C A 

k i b o v p o n e d e l j e k , 5 . m a r c a 2 0 0 7 , o b 13. uri , 
v m a l i se jn i s o b i O b č i n e Radov l j i ca , Go ren j ska 19 , 

d r u g o n a d s t r o p j e 

Na prostorski konferenci bo predstavljen delovni osnutek prostorskega 
dokumenta. 
Postopek priprave in sprejema Prostorskega reda olDčine Radovljica vodi 
Občina Radovljica, prostorski načrtovalec pa je podje^e Oomplan, d. d., iz 
Kranja. 

Udeleženci prostorske konference, ki predložijo dokazilo, da zastopajo 
organ, organizacijo, društvo ali drugo pravrK> osebo, lahko na konferenci 
podajo svoja priporočila in usmeritve v pisni obliki ali ustno na zapisnik. 

Št. 3 5 0 0 3 - 0 0 0 5 / 2 0 0 5 
Radovljica. 20. 2. 2007 

Boris MARČETIČ 
Direktor občinske uprave 

GG narOi'ninc 
M/» 14; 41, r fo&i: Avecnkr*« 9I1LV 
•mrigvtnptofUui 

Tudi učenje je 
Lahko prijetno 
Priročnik za samostojno učenje 

1 0 . 4 3 € (2.500 sn) 

Goren jski Glas 
naročanje na telefon: 04 201 42 41, 

e-pošta: narocnine@g-glas.si 20% popusta. 

C v e t l i c e l ^ v e s a 
Eoosuvno Ifi unesljlvo določanje EnosUvno in »frestjivo dotoianje Ehost«vno in določani« Eni>«;avno iA ̂ ant̂ Ijivo doloSon]«̂ ;: 

Vt<lLO(7WMoranimrit5 OOOATNOiMtiuiv >VMUtTMMofriAlInrtAb >DOOAnKhMiuiin ' «>KkecrWl0bi*iMlntftk DOtMtRÔ Mntn« -MkatnOfMOfnClinnM OOOATNO-Miuar« »Vtfkocraoltmgnlllnihb >DOOArNO:letuaa 

Darilo za nove 
naročnike! Izberite 
svojo knjižico. 
Bralci Gorenjskega glasa knjižice 
lahko kupite na Zoisovi 1 v Kranju, t 
j ih naročite po telefonu 5t.: 0 4 / 2 0 1 4 2 4 1 | 

ali po e-pošti: narocnme@g-glas.s i : 

C e n a z 2 0 % p o p u s t o m je: 9 y 9 ^ ^ 
( 2 . 3 9 2 S IT ) 

mailto:info@radio-sora.si
mailto:obcina.fadov1jica@rackMjica.sl
mailto:narocnine@g-glas.si
mailto:narocnme@g-glas.si


GLASBA Snovarya 

Godalni orkester Glasbene šole Škofja Loka je 29. januarja nastopil v ljubljanskih Križankah. Uspešno in obetavno. 

Tri mlade violinistke odlične 
LOVRO SODJA 

Redke so 
glasbene šole, 

ki imajo godalni 
orkester, ki bi 

si upal s 
celovečernim 
programom 

navdušiti 
razvajeno 

ljubljansko 
občinstvo. Tak 

orkester ima 
Glasbena šola 

Škofa Loka, 
seveda v 

glavnem po 
zaslugi prof. 

Armina Seška. 

Redke so glasbene 
šole, ki imajo godal-
ni orkester, ki bi si 
upal s celovečernim 
programom navdu-

šiti razvajeno ljubljansko ob-
činstvo. Tak orkester ima 
Glasbena šola Škofja Loka, 
seveda v glavnem po zaslugi 
prof. Armina Seška. V šest-
najstdanskem godalnem or-
kestru (pogrešali smo kontra-
bas - mogoče ni bil predviden 
v zasedbi.'), sestavljen pretež-
no iz Seškovih učencev iz 
Glasbene šole Škofja Loka in 
iz Srednje glasbene in balet-
ne šole Ljubljana (SGBŠ), je 
kar nekaj zelo dobrih posa-
meznikov, ki so se kljub svo-
jim solističnim ambicijam 
znali podrediti dirigentovi 
roki in se že upajo spopasti 
tudi s tako trdimi orehi, kot je 
Mozartov Divertimento za 
godala. Dirigent Armin Se-
šek je za ta koncert, ki so ga 
organizirale neutrudne orga-
nizatorke iz Glasbene mladi-
ne ljubljanske 29. januarja v 
Viteški dvorani ljubljanskih 
Križank, načrtoval širši pro-
gram, v katerem bi se pred-
stavilo kar pet solistov violini-
stov. Zaradi bolezni dveh soli-
stov nismo slišali, smo bili pa 
toliko bolj veseli odlične igre 
ostalih treh. 

Za uvod smo poslušali krst-
no izvedbo skladbe Tinko Vi-

olinko slovenskega skladate-
lja Petra Kopača, ki jo je po-
svetil dirigentu Arminu Se-
šku in Godalnemu orkestru 
Glasbene šole Škofja Loka. 
Zahtevno delo za mlade izva-
jalce, ki so se uspešno prebi-
jali skozi pasti deloma atonal-
ne glasbe. Skladba je naletela 
pri občinstvu, ki je docela na-
polnilo sicer malo dvorano 
Križank, tako da je kar precej 
dijakov Plečnikove gimnazije 
iz Ljubljane tudi stoje prese-
netljivo mimo poslušalo za-
nimiv koncert, na lep odziv. 
Že pri drugi točki sporeda, 
meditacijah iz opere Thaiss 
Julesa Masseneta, nas je z iz-
redno muzikalnostjo navdu-

šila zelo mlada solistka Ana 
Krpan iz SGBŠ Ljubljana. 
Tudi Polona Golija iz Glasbe-
ne šole Škofja Loka (sicer 
koncertna mojstrica orkestra) 
je že z zrelo, mtinirano igro 
navdušila s solom v Madžar-
skem plesu št. 8 Johaimesa 
Brahmsa. Malo je motila pre-
glasna spremljava orkestra, 
kar pa gre tudi pripisati bolj 
slabi akustičnosti dvorane in 
mogoče ne najbolj posrečeni 
priredbi za orkester. Violi-
nistka Ana Dolžan, tudi iz 
Škofje Loke, ima že lepo izde-
lan ton, z zadržano muzikal-
nostjo je odlično izvedla nič 
kaj lahek solo part v Legendi 
poljskega skladatelja Henry-

ka Wieniawskega. O vseh 
treh violinistkah bomo še sli-
šali, zanimivo bo spremljati 
njihovo glasbeno pot.' 

Orkester se je šele prav raz-
živel z mladostno izvedbo po-
pularnega Divertimenta v D-
duru, KV 136 za godalni or-
kester W. A. Mozarta. Ob 
tem, da smo lani celo leto 
poslušali v glavnem Mozar-
ta, smo pogrešali prav izved-
be mladinskih orkestrov. 
Mladi glasbeniki so navduši-
li s svojo mladostno svežino 
in precizno že zrelo izvedbo 
znane glasbe. Seveda je to le 
šolski orkester, ki potrebuje 
daljši razvoj. Zaradi odpa-
dlih dveh točk programa so 

mladi glasbeniki pod skrb-
nim vodstvom ufitelja in di-
rigenta Seška dodali še 
skladbi "An Evening at the 
Cinema" Johna Williamsa 
in "Roka Tanz " Lea Weiner-
ja. Dva tolkalca in pianist sta 
okrepila zvok mladega or-
kestra, ki je zaključil kon-
cert s že skoraj virtuozno 
izvedbo "Prepletum mobi-
la" (prav ste prebrali, ni na-
paka, to ni bil perpetuum 
mobile!) skladatelja Koste 
Babica. Opazili smo, da so 
zadnje tri skladbe že več-
krat igrali in je bila izvedba 
bolj sproščena. Uspel kon-
cert orkestra in solistov, ki 
vsi še mnogo obetajo. 
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MARJETA SMOLNIKAR 

AmeriSki igralec AnthonY 
Quinn je po dolgoletni uspešni 

filmski karieri prišel do za-
ključka: "V Evropi je igralec 
umetnik, v Hollywoodu je igra-
lec brez dela klošar," Predpo-
stavljam, da ugotovitev o sta-
nju razmer na podroi^u scen-
ske umetnosti na tej in oni 
strani Luže drži, ne razumem 
pa, v čem naj bi bil problem (če 
je to sploh problem), če v Holly-
woodu ne uspejo vsi, ki si zapi-
čijo v gi»w, da bodo igralci. Ne 
vem sicer, kako je v drugih ev-
ropskih državah, v Sloveniji, ki 
je prav tako v Evropi, je tako, 
da dobivajo najvišja prizna-
nja, mislim na Prešernovo na-
grado in Borštnikov prstan, 
tudi takšni igralci, ki bi bili v 
Hollywoodu klošatji. Javnost 
pa v maniri Cesaijevih novih 

oblačil hvali izjemne dosežke 
nagrajenca, kijih ni, ali naj-
boljšem primeru molči. 

Naj bo tako ali drugače, v 
svetovni prestolnici filmske in-
dustrije Oskarjev ne "talajo" 
kot božjih podobic. Vsak po-
deljeni kipec stoji na konkret-
nih utemeljitvah in dosežkih. 
Recimo: častni oskar za živ-
ljenjsko delo je letos prejel ita-
lijanski skladatdj Ennio Morri-
cone. Obrazložitev: njegove 
^asbene teme so oživile števil-
ne filme, mnoge med njimi so 
postale zimzelene melodije, 
sodeloval je pri več kot štiristo 
filmih in televizijskih serijah, 
za Oskarja je bil nominiran 
petkrat, leta /978 za glasbo v 
filmu Božanski dnevi, leta 
1986 za glasbo v filmu Misi-

jon in tako naprej. Tudi kipec 

za igralca leta je šel v prave 
roke, saj je, denimo, Helen 
Mirren z odlično imitacijo 
an^eške kraljice Elizabete II. 
navdušila in prepričala ves 
svet. 

Da ne bo pomote. Ne gre za 
to, da dobitniki Prešernove 
nagrade ali Borštnikovega pr-
stana s svojim, recimo, igral-
skim talentom prepričujejo in 
navdušujejo svet. Za tako pre-
stižno nagrado, kot je Prešer-
nova, bi zadostovalo, če bi 
prepričali in navdušili doma-
čo javnost. Kot jo je nekoč s ši-
roko paleto človekovih znača-

jev, ki so žanrsko prehajali od 
antične tragedije do sodobne 
komedije navduševal Stane 
Sever in se je z izjemno igral-
sko stvaritvijo, med drugim z 
likom Boccaccia v nanizanki 

Dekameron, za vedno zapisal 
v zavest slovenskega gledalca. 

Resnica je, da vsi, koso tako 
kot Stane Sever prgeli Pre-
novo nagrado, še zdaleč niso 
na njegovi umetniški in ustvar-

jalni ravni, in kdo ve, če neka-
teri med njimi v Hollywoodu 
ne bi končali med klošatji. 
Bom zelo konkretiui. Za moj 
okus oziroma za moja merila 
si Radko Polič tako prestižne 
nagrade, kot je Prešernova, pač 
ne zasluži. (Pri čemer nikakor 
ne trdim, da bi v Ameriki kot 
igralec končal med klošatji.) 
Za moj okus oziroma za moja 
merila je celo kranjski župan 
Damijan Peme, po poklicu 
psihiater, boljši igralec od nje-
ga. Vsekakor pa si Prešernovo 
nagrado in Borštnikov prstan 
zasluži igralka Polona Vetrih, 

ki je bila na londonski Akade-
miji za glasbo in dramsko igro, 
kjer je študirala igro, pantomi-
mo, ̂ sbeno komedijo, petje in 
ples, razglašerui za najbolj šar-
mantno igralko in nadarjeno 
študentko te šole. S svojo suge-
stivno in prepridjivo držo, mi-
miko in masko je šarmirala na 
številnih svetovnih in domačih 
odrih (naj spomnim samo na 
komedijo Ob dnevu osorej, ki 
sta jo s soigralcem Ivom Ba-
nom vrhunsko uprizorila dve-
stodvainsedemdesetkrat in je 
največja slovenska uspešnica 
vseh časov). Samo tisti, ki v 
Sloveniji odločajo o prestižnih 
igralskih nagradah, Poloru: Ve-
trih očitno niso opazili, saj ni 
do zdaj prejela niti Prešernove 
nagrade niti Borštnikovega pr-
stana. 
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Najboljši sosed po načrtih 
Uprava največjega slovenskega trgovca ocenjuje, da so lani poslovali uspešno in v skladu 
z gospodarskim načrtom. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Ljubljana - Za dobro petino 
(21,9 odstotka) višji kosmati 
denarni tok iz poslovanja in 
za skoraj četrtino (23,6 od-
stotka) višji primerljivi čisti 
dobiček sta po mnenju upra-
ve Skupine Mercator najve-
rodostojnejša kazalnika 
uspešnosti poslovanja v lan-
skem letu, Id pomeni, kot je 
poudaril predsednik uprave 
Žiga Debeljak, uresničevanje 
strategije razvoja skupine. V 
Skupini Mercator je bilo ko-
nec leta 2006 19.539 zapo-
slenih, od teh 5.892 zunaj 
Slovenije. 

Vlagali v strateške 
povezave 

Podatkov o čistih prihod-
kih iz prodaje - teh je bilo 
lani za 495 milijard tolarjev, 
in doseženem čistem dobič-
ku v višini 7,2 milijarde tolar-
jev, namreč zaradi spre-
memb znotraj poslovne sku-
pine ni mogoče neposredno 
primerjati s podatki za leto 
2005. V poslovno skupino 
sta v letu 2005 vstopili Erini 
družbi na Hrvaškem, lani pa 
družba M-Rodič v Srbiji. Po-
leg za skoraj 36 milijard to-
larjev naložb v osnovna sred-

' ^ - » s l o v n i 

CT 

Žiga Debeljak 

stva so lani v Mercatorju kar 
28 milijard tolarjev namreč 
namenili za dolgoročne fi-
nančne naložbe, od tega do-
bršen del za strateško pove-
zavo, s katero je Mercator do-
bil 76-odstotni lastniški de-
lež v družbi M-Rodič in po-
stal drugi največji trgovec z 
živili in podobnim blagom v 
Srbiji. Sicer so lani odprli dva 
večja trgovska centra (tudi v 
Lescah), štiri obnovili in za-
čeli gradnjo štirih novih - pri 
nas v Bohinjski Bistrici. Si-
cer pa v Mercatorju ocenjuje-

jo, da so na poslovanje v letu 
2006 pozitivno vplivali viso-
ka gospodarska rast in s tem 
rast potrošnje na domačem 
trgu ter ugodnejša makro-
ekonomska gibanja na ključ-
nih trgih v tujini, pegativno 
pa visoka rast obresti, zaprtje 
neživilskih trgovin ob nede-
ljah v pretežnem delu po-
slovnega leta, stroški priprav 
na uvedbo evra ter slaba se-
zona prodaje tekstilnega in 
športnega programa ob kon-
cu leta 2006 zaradi mile 
zime. 

Vizija: vodilni trgovec 
na Balkanu 

Uspešno poslovanje lani 
je po oceni uprave Merca-
torja dobra osnova za nada-
ljevanje uresničevanja stra-
tegije razvoja v letu 2007, ki 
sledi viziji, da Mercator po-
stane vodilno trgovsko pod-
jetje z živili v regiji jugo-
vzhodne Evrope. Letos načr-
tujejo 13,3-odstotno rast pri-
hodkov, ki naj bi dosegli 2,3 
milijarde evrov, ter čisti po-
slovni izid v vrednosti 30,4 
milijona evrov. Načrtujejo, 
da bodo v osnovna sredstva 
naložili 202 milijona evrov, 
pri čemer naj bi dogradili v 
Sloveniji štiri nove trgovske 
centre, tri razširili, na Hrva-
škem in v Srbiji pa izgradili 
pet novih trgovskih centrov. 
Tudi v letu 2007 bodo iskali 
nove strateške povezave s 
primernimi trgovci na 
ključnih trgih zunaj Slove-
nije, proučili pa naj bi tudi 
način financiranja novih ne-
premičnin. Pomembno se 
bo povečalo tudi število za-
poslenih. Do konca leta 
2007 naj bi bilo v Skupini 
Mercator 20.683 zaposle-
nih, od česar bo 33,4 odstot-
ka zaposlenih na trgih zunaj 
Slovenije. 

Adria Airways se seli na Gorenjsko 
Lansko poslovno leto je naš največji letalski prevoznik zaključil brez izgub; za dopolnitev flote 
dve novi letali. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Ljubljana - Potem ko je še 
leta 2005 imel slovenski na-
cionalni letalski prevoznik 
več kot 9 milijonov evrov iz-
gube, so lani v Adrii Airways 
za desetino povečali število 
potnikov in ob 17-odstotni 
rasti prihodkov ter z ustavit-
vijo rasti stroškov poslovno 
leto zaključili pozitivno s 
simboličnim dobičkom 70 
tisoč evrov. Sanacijski ukre-
pi so kljub poslabšanim po-
gojem poslovanja (zlasti gle-
de cene goriva) omogočili, 
da so stroške zadržali na de-
vetodstotni rasti, pri čemer 
jim je uspelo znižati stroške 
dela, se ugodneje dogovoriti 
z dobavitelji, zmanjšati stro-
ške prodajne mreže in refi-
nancirati dolgoročne kredi-
te. Razmerje med rednimi 
in čarterskimi leti je ostalo 
80 proti 20, uvedli so štiri 
nove linije in veliko pozor-
nosti namenili razvoju to-
vornega prometa, ki so ga 
povečali skoraj za polovico. 
Med najuspešnejše dejavno-

Novi letali CRJ 900 bosta zapolnili verzel med 50-sedežnlmi CR) 500 in 160-sedežnimi Airbusi. 

s ti sodi sektor vzdrževanja 
letal, kjer so pridobili kar 11 
novih partnerjev in s tem 
ohranili status vodilnega 
vzdrževalca CRJ letal, vse 
več poslov pa sklepajo za 
vzdrževanje letal Airbus. 

V letu 2007 v Adrii Airwa-
ys načrtujejo devetodstotno 
rast prihodkov, s čimer bodo 
zagotovili pozitivno poslova-
nje družbe. Po potrditvi do-
kapitalizacije družbe, ki so 
jo lastniki sprejeli na zadnji 

skupščini družbe v februar-
ju, bo družba dobila svež ka-
pital, ki ga bo namenila 
spremembam v floti. Že v 
maju bodo uvedli dve novi 
stosedežni letali CRJ 900 
(enega bodo kupili, drugega 
pa vzeli na leasing), načrtu-
jejo intenzivnejše trženje 
obstoječih linij, uvedli pa 
bodo tudi dodatne povezave 
z Amsterdamom, Brusljem, 
Zurichom, Skopjem in Kije-
vom. Zaključili bodo tudi 

projekt uvedbe elektronskih 
vozovnic na vseh linijah, po-
seben poudarek dali razvoju 
naših storitev na Balkanu. 
Predvsem bo aktualno vpra-
šanje vodilnega letalskega 
prevoznika na Kosovu, je v 
torek poudaril predsednik 
uprave Adrie Airways Tadej 
Tufek. Potrdili so tudi novi-
co, da prodajajo svojo po-
slovno hišo v Ljubljani, saj 
naj bi Adria Airways sedež 
preselila na Brnik. 

Merkur pripojil Savo Trade 
Nadzorni svet je obravnaval nerevidirano poročilo 
o poslovanju družbe Merkur. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Naklo - Iz Merkurja so spo-
ročili, da je Nadzorni svet 
družbe v torek obravnaval 
nerevidirano poročilo o po-
slovanju družbe, ki ga upra-
va družbe Merkur ocenjuje 
kot uspešno. Skupni prihod-
ki od prodaje blaga in stori-
tev so prvič dosegli milijardo 
evrov in kar za 27,5 odstotka 
presegli prihodke iz leta 
2005. Čisti dobiček znaša po 
nerevidiraiuh izkazih Skupi-
ne Merkur 5,2 milijarde to-
larjev ali 44,3 odstotka več 
kot v letu pred tem. Še po-
membneje pa je, da so do-
datno utrdili vlogo vodilnega 
trgovca s tehničnim blagom 
v jugovzhodni Evropi in po-
večali prepoznavnost Mer-
kurja tudi zunaj Slovenije. 

Prodaja se je povečala na 
vseh programih 2a 10 do 20 
odstotkov, največ, za 35 od-
stotkov, pa pri prodaji meta-
lurških izdelkov, ki pred-
stavlja v letu 2 0 0 6 tretjino 
prodaje celome Skupine 
Merkur. Ta rast prodaje me-
talurgije je predvsem odsev 

količinskega povečanja pro-
daje, ki je v letu 2006 zna-
šala preko 470 tisoč ton ali 
33 odstotkov več kot v letu 
2005. Zaradi nakupa pod-
jetja Sava Trade so prodajo 
na programu kemije podvo-
jili. Gledano po posameznih 
trgih, se je prodaja najbolj 
povečala na tujih trgih, in si-
cer za več kot polovico, s či-
mer znaša delež prodaje v 
tujini v letu 2006 skoraj 20 
odstotkov celotne prodaje 
Skupine Merkur. Največ, 
skoraj za trikrat, so povečali 
prodajo v Srbiji. V Sloveniji 
se je prodaja povečala za 
25odstotkov, nekaj višja je 
bila tudi prodaja v Bofexu. 
Prodaja na debelo je bila v 
letu 2006 za dobro tretjino 
večja, blizu 18 odstotkov pa 
je večja prodaja na drobno. 
Nadzorni svet je na današnji 
seji potrdil predlog pripojit-
ve Save Trade, ki jo je Mer-
kur kupil aprila lani. S to po-
slovno odločitvijo je po-
membno okrepil svoj tržni 
delež in prihodke v rasto-
čem programu barv, lakov 
in premazov. 

LON dd. Kranj 
Informocijo: 

04/2W)0-777. 
www.lon^l 

stanouanjski 
krediti d.2si.« 

PRILOZNOS 
N A O B M O Č J U G O R E N J S K , E 

Z a p o s l i m o : ZAVAROVALNEGA 
ZASTOPNIKA [m/i) 

^ najmanj srednješolsko izobrazbo 
ekonomske, komercialne ali druge 
ustrezne smeri 

• poznavanje ustreznih programskih orodij 
• eno leto delovnih izkušenj 
• zanesljivost, samoiniciativnost in 

komunikativnost 

O m o g o č a m o . ^ delovno okolje 
• možnost strokovnega izobraževanja 

in Izpopolnjevanja 
• samostojno in dinamično delo 
• stimulativne zaslužke 

Delovno razmerje bomo z izbranim kandidatom sklenili za 
določen čas enega leta, s polnim delovnim časom in trimesečnim 
poskusnim delom ter možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. 
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 8 dneh po sklenitvi 
pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom. 
Ponudbe s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju 
pogojev pošljite v 8 dneh po objavi na naslov: 

ZAVAROVALNICA TRICUV, D.D. 
Območna enota Kranj 
Blelvvelsova 20, 4000 Kranj 

triglav 

mailto:stefan.zargi@g-glas.si
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KRATKE NOVICE 

KRANJ 

Plačila za hribovske in gorske kmetije 

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so 
pripravili uredbo o plačilih za ukrepe druge osi iz programa 
razvoja podeželja za obdobje 2007-2013. Predtagana ured-
ba, ki jo mora potrditi še vlada, določa tudi izravnalna plači-
la za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejav-
nost. Za gorsko višinske kmetije in planine je predlog 185,3 
evra letnega plačila za hektar kmetijskega zemljišča, za str-
me in kraške kmetije 158,4 evra, za gričevnato hribovite 
130,3 evra in za kmetije z drugimi neugodnimi pogoji 63,9 
evra. Za kmetije, ki niso vključene v območja z omejenimi 
naravnimi možnostmi za kmetovanje, njihova zemljišča pa 
so na teh območjih, je predvideno plačilo 25 evrov na hek-
tar. Izravnalna plačila lahko uveljavljajo le kmetije, ki imajo 
vsaj en hektar kmetijskih zemljišč. C. Z. 

RESJE 

Prikaz spomladanske rezi 

V sadovnjaku Resje pri Podvinu bo jutri, v soboto, 3. marca, 
ob 10. uri prikaz spomladanske rezi na sadnem drevju. Sad-
jarji se bodo lahko seznanili tudi z zatiranjem bolezni in 
škodljivcev. M. C. 

ŽABNICA, PŠEVO 

Predstavitev izvedbe ukrepov kmetijske politike 

Kmetijska svetovalna služba Kranj vabi na predstavitev Iz-
vedbe ukrepov kmetijske politike za leto 2007, kjer bodo 
predstavljene novosti pri uveljavljanju neposrednih plačil in 
ukrepov programa razvoja podeželja. Predstavitvi bosta v 
ponedeljek, 5. marca, ob 10. uri v Zadružnem domu in ob 
15.30 v Pševem v domu KS. M. G. 

ČEŠN)ICA, ŽELEZNIKI 

Predstavitev uredbe o neposrednih plačilih 

Predstavitev uredbe o izvedbi neposrednih plačil 2007 bo 
danes, v petek 2. marca, ob 9. uri v Bukovica in ob 15. uri v 
Češnjici - Železniki. Obe predstavitvi bosta v zadružnem 
domu. M. C. 

ŠKOFJA LOKA 

Predavanje o sadnih vrstah 

Kmetijska svetovalna služba Škofja Loka vabi na predavanje z 
naslovom Ostale sadne vrste v travniških sadovnjakih, biot-
ska pestrost, ki bo v torek, 6. marca, ob 9. uri v dvorani Gasil-
skega doma v Škofji Loki, na Trati in praktični prikaz ožlvitve-
ne rezi ter oskrbe travniških sadovnjakov, ki bo istega dne ob 
15. uri na kmetiji Pr' Matic, Danilo jezeršek, Hotavlje 3, Gore-
nja vas. Praktični prikaz bo ob vsakem vremenu. M. C. 

KRANJ 

Strokovno srečanje govedorejcev 

Govedorejsko društvo Kranj - Tržič vabi na strokovno sreča-
nje članov, ki bo v ponedeljek. 5. marca, ob 10. uri v dvora-
ni KGZ SLOGA Kranj (Šuceva 27). Na srečanju bo strokov-
na tajnica Društva rejcev govedi črno-bele pasme v Slovenji. 
Dr. Marija Klopčič bo predstavila bike črno-bele pasme za 
osemenjevanje v letu 2007, rejski program pasme In rejske 
cilje pri omenjeni pasmi. M. C. 

RADOVLJICA 

Informativno predavanje o ukrepih 

Kmetijska svetovalna služba na enoti Radovljica organizira 
informativno predavanje o novostih ukrepov in o načinu 
vlaganja zahtevkov. Predstavitev ukrepov bo na Brezjah v 
domu krajanov danes, v petek, 2. marca, ob 9.30 in na Lan-
covem v Zadružnem domu v ponedeljek, 5. nnarca, ob 17. 
uri. M. C. 

ŽIROVNICA 

Občni zbor društva podeželskih žensk 

Društvo podeželskih žensk pod Golico in Stolom vabi na 
redni letni občni zbor, ki bo v nedeljo, 4. marca, ob 13. uri v 
gostilni Trebušnik v Žirovnici. Kotizacijo za kosilo v višini 
štiri evre bodo pobirali ob prihodu. M. G. 

Letos nove odpornejše sorte 
v največjem gorenjskem sadovnjaku imajo novo sortirno linijo in dva hektara manj površin. 

MATJAŽ GREGORIČ 

Resje - V največjem gorenj-
skem sadovnjaku Resje, ki je 
v lasti Kmetijsko gozdarske 
zadruge Sava iz Lesc, se te 
dni intenzivno pripravljajo 
na spomladanska dela na 
sadnem drevju. Lani so pri-
delali okoli 600 ton jabolk, 
kar pomeni rahlo nadpov-
prečno letino, vendar so bili 
sadeži zaradi suše nekoliko 
drobnejši. V hladilnicah 
imajo še okoli i8o ton lan-
skih jabolk, vendar s prodajo 
ne bo večjih težav, ocenjuje 
vodja sadovnjaka Tatjana 
Zupan. 

"Letos bomo nekoliko več 
poudarka namenili novim 
sortam, kot so santo, fiiji in 
pinova. To so pretežno od-
pornejše sorte, ki so manj 
dovzetne za bolezni. Pinova 
naj bi delno nadomestila zla-
ti delišes, zori v istem času. 
Pri nas je sicer skoraj polovi-
ca sadovnjaka zasajena z zla-
tim delišesom, na tem ob-
močju dobro uspeva in tudi 
v slovenskem merilu pride-
lamo kakovostna jabolka. Še 
vedno imamo integrirano 
pridelavo, ki ne dovoljuje ve-

V novi računalniško vodeni sortirnici kalibracija jabolk poteka lažje in hitreje. 

like uporabe zaščitnih sred-
stev, v primerjavi z drugimi 
državami so jabolka pri nas 
nasploh manj škropljena," 
je o lanski letini in pripravah 
na letošnjo sezono povedala 
Tatjana Zupan. Zaradi letoš-
nje mile zime se je obdržalo 
več škodljivcev, večja pa je 
tudi verjetnost pojava bolez-
ni na sadnem drevju. Zato 

bo v spomladanskem času 
še pomembnejše škroplje-
nje z bakrom in drugimi pri-
pravki. Na Gorenjskem so 
noči sicer nekoliko hladnej-
še, zato je nevarnost bolezni 
manjša, vendar pa bo zato 
večja nevarnost pozeb, vse 
do aprila. 

Letos imajo v sadovnjaku 
resje novo računalniško vo-

deno sortimico, ki jim omo-
goča lažjo kalibracijo jabolk. 
Doslej so to delo opravljali 
ročno, kar je bilo zamudno, 
pogosteje je prihajalo tudi 
do napak. Slaba novica za 
največji gorenjski sadovnjak 
pa je dva hektara manj povr-
šin; toliko jim jih je namreč 
odnesla trasa novega odseka 
gorenjske avtoceste. 

Zamuda pri vlaganju zahtevkov 
Zaradi usklajevanja s finančnim ministrstvom se bo vlaganje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike 
začelo predvidoma v ponedeljek. Kmetijski svetovalci so pripravljeni. 

MATJAŽ GREGORIČ 

Kranj - Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
je pripravilo dopolnjen in s 
finančnim ministrstvom 
usklajen predlog uredb, ki 
urejajo ukrepe druge osi raz-
voja podeželja in uredbo o iz-
vajanju ukrepov kmetijske 
politike. Vse uredbe so bile 
poslane v sprejemanje na 
vlado in obravnavane so bile 
na včerajšnji seji, ko bi se že 
morala začeti kampanja za 
vlaganje zahtevkov. Z minis-
trstva so tudi sporočili, da se 
zaradi zamude vlaganje za-
htevkov ne bo moglo začeti 

pred ponedeljkom, 5. marca, 
ministrstvo pa bo še posre-
dovalo nadaljnje informacije. 
Kmetijsko gozdarska zborni-
ca Slovenije (KGZS) in Kme-
tijska svetovala služba (KSS) 
sta pripravljeni na začetek 
vlaganja zahtevkov za ukrepe 
kmetijske politike, vendar ne 
navajata natančnega datu-
ma, ko bi se vnašanje vlog 
lahko začelo. Sprejemali jih 
bodo na 82 vnosnih mest, 
kjer bo skupaj 320 usposob-
ljenih vnašalcev. Poleg neob-
javljenih uredbo, nekaj težav 
povzroča tudi nova računal-
niška podpora. Na KGZS 
pravijo, da bodo kmetijski 

svetovalci lahko opravUi delo 
v predvidenem času, če ne 
bo večjih vsebinskih spre-
memb. Če ne bo večjih vse-
binskih sprememb, bo KSS 
delo lahko opravila v predvi-
denem času, hkrati pa se jim 
zdi nedopustno, da tudi po 
zadnjih usklajevanjih prihaja 
do sprememb za posamezne 
ukrepe uredb. Zbornica od 
kmetijskega ministrstva 
pred predlogom za obravna-
vo na včerajšnji vladni seji ni 
dobila informacij, kaj se je v 
uredbah spremenilo, kako so 
se spremenile višine plačil za 
posamezne ukrepe in podu-
krepe SKOP in KOP ter 

OMD, oziroma ali spremem-
be sploh so. Če so. potem 
lahko takšne spremembe v 
zadnjem hipu porušijo že 
dogovorjeno ravnotežje gle-
de višin plačil, opozarjajo na 
KGZS. Pred začetkom vna-
šanja vlog za ukrepe kmetij-
ske politike, je treba opraviti 
še preizkus prepustnosti ra-
čunalniške podpore, ki jo 
pripravlja Agencija RS za 
kmetijske trge in razvoj po-
deželja, a včeraj še ni bila na 
voljo. Tako bo treba delova-
nje sistema ugotavljati, ko bo 
potekal vnos na terenu, ko bo 
hkrati prijavljena v sistem 
večina izpolnjevalcev vlog. 

w 2 0 

Podarjamo vam 20 evrov ^ 
za vaš varčevalni načrt! 

KD Galileo. Knr dobro se vrti! 
Vsem tistim, ki boste do 31 . marca 2 0 0 7 pristopili 

in vplačali v včiricvalni na£rt KO Calilea, 
bomo podarili 2 0 evrov in jih ta vas nakazali 

^ ^ ^ na r.ičun vzajemnega sklada. 

Zaupanje, ki traja, . t i ^ 
wwwJ(d-9«lit«o.sl 
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Zlorabe bančnih kartic 
Gorenjski kriminalisti preiskujejo sum zlorabe bančnih kartic. Ni še potrjeno, ali so neznani storilci 
res zlorabili POS terminal Merkurjevega centra na Primskovem v Kranju. 

SIMON ŠUBIC 

Kranj - Na Policijski upravi 
Kranj so v sredo popoldne 
prejeli prijavo Gorenjske 
banke o sumu zlorabe banč-
nih kartic njenih komiten-
tov in posledično nezakoni-
tih dvigov denarja z bančnih 
računov. Gorenjski krimi-
nalisti zadevo že preiskuje-
jo, ker pa še nimajo zbranih 
dovolj konkretnih podatkov 
o kraju, času, načinu in dru-
gih okoliščinah kaznivih de-
janj, pa pozivajo vse oškodo-
vane osebe, naj sporne dvi-
ge z računov najprej rekla-
mirajo na svoji banki in 

nato podajo prijavo na poli-
cijski postaji. 

"Zaradi preprečitve zlorab 
smo takoj blokirali približno 
170 kartic Gorenjske banke. 
Vsi imetniki, katerih kartice 
smo blokirali, bodo v nasled-
njih dneh prejeli nove kartice. 
Imetnikom bo tudi ustrezno 
povmjena morebitna nastala 
škoda. Zaenkrat gre izključno 
za sum zlorabe na enem od 
prodajnih mest v Kranju. 
Skupaj s policijo in strokov-
njaki na tem področju še pre-
iskujemo možne načine pri-
dobitve podatkov o karticah in 
kasnejših zlorabah," je sporo-
čil Bojan Likar iz Gorenjske 

banke, kjer imetnikom plačil-
nih kartic znova svetujejo, da 
so pozorni pri plačevanju, 
predvsem pri vnosu PIN šte-
vilke. Z zaloitjem tipkovnice 
z roko imetnik namreč lahko 
onemogoči, da bi nekdo tretji 
lahko videl ali celo posnel PIN 
številko. 

Neznani storilci naj bi pres-
trezali podatke s POS termi-
nala Merkurjevega centra na 
Primskovem v Kranju med 
13. in 19. februarjem. "V tem 
trenutku domnev, da je bil za 
prestrezanje podatkov o pla-
čilnih karticah zlorabljen 
POS terminal v Merkurju, še 
ne moremo potrditi. Potroš-

nikom pa priporočamo, da 
pregledajo transakcije s pla-
čilno kartico na svojem raču-
nu v obdobju od 13. februarja 
naprej in v primeru sumlji-
vih transakcij o tem takoj ob-
vestijo svojo banko," svetuje 
Rok Istenič iz Merkurja. 

Po naših podatkih so sum 
o sdorabah bančnih kartic ko-
mitentov zaznali v več slo-
venskih bankah, poleg Go-
renjske banke menda vsaj še 
v NLB, SKB in Abanki. Do-
mnevno naj bi kartice zlora-
bili na Nizozemskem, do 
skrivnostnih dvigov po 100 
do 200 evrov pa naj bi prišlo 
26. in 27. februarja. 

Spogledovanje z Abanko 
v javnosti je zadnje tedne vse več ugibanj o tem, ali bo Gorenjska banka 
lastniško "vstopila" v Abanko ali ne. 

CVETO 2UPLOTNIK 

Kranj - Uradnih informacij o 
tem je bolj malo ali so zelo 
skope, neuradni viri pa pravi-
jo, da se za kapitalsko pove-
zovanje Gorenjske banke z 
Abanko zavzema Sava, ki je z 
41 odstotki največja lastnica 
Gorenjske banke. Ko smo za 
komentar teh informacij za-
prosili Savo, je Miha Res-

LJUBLJANA 

skupina N L B širi 

poslovanje 

Skupina NLB je v Beogradu 
predstavila novo družbo za 
dodatno pokojninsko zava-
rovanje - NLB Novo penzijo. 
Zakon o prostovoljnih pokoj-
ninskih fondih in pokojnin-
skih načrtih velja v Srbiji od 
1. aprila lani, ko so v skupini 
NLB tudi začeli z aktivnost-
mi za ustanovitev družbe. 
NLB Nova penzija začenja z 
delom, saj je prejela dovolje-
nje za poslovanje, ki ga je iz-
dala Narodna banka Srbije, 
in je vpisana v register. Usta-
noviteljice so članice NLB 
Skupine: NLB Ljubljana, 
Skupna pokojninska družba 
Ljubljana, NLB Continental 
banka Novi Sad in NLB LHB 
banka Beograd. Izkušnje s 
pokojninskima družbama v 
Sloveniji in Makedoniji so 
dobra osnova za dober zače-
tek in uspešno prihodnost. 
Cilj NLB Nove penzije je po-
stati stabilen in zanesljiv 
partner posameznikom, ki 
žele investirati v lastno pri-
hodnost, ob tem pa dopolni-
ti ponudbo NLB. M. G. 

man, vodja finančnih naložb 
v kompetenčnem centru 
Strateške finance, odgovoril, 
da v Savi skrbno spremljajo 
in proučujejo vse naložbene 
priložnosti, ki se jim ponuja-
jo. Konkretnih naložbenih 
namenov in posamičnih ak-
tivnosti do udejanjanja po-
slov ne komentirajo, o vseh 
pomembnejših, dogodkih pa 
obveščajo delničarje in jav-

nost v skladu z zakonom in 
borznimi pravili. V Banki 
Slovenije so potrdili, da v zad-
njem času ne Savi ne Go-
renjski banki niso izdali do-
voljenja za pridobitev kakrš-
negakoli deleža v Abanki; v 
skladu z zakonom o bančniš-
tvu pa ne dajejo informacij o 
tem, kdo je zaprosil za takš-
no dovoljenje. In kakšno je 
lastništvo Abanke? Po poda-

tkih na dan 22. februar so 
njeni največji delničarji Za-
varovalnica Triglav z 21,27 
odstotka delnic. Zvon Ena 
Holding s 16,08 odstotka, 
FMR z 9,84 odstotka. Delni-
ški vzajemni sklad Triglav 
Steber 1 s 7,32 odstotka, HIT 
Nova Gorica s 6,10 odstotka 
in Štajerski Avto dom s 5 od-
stotki. Abanka je lani poveča-
la bilančno vsoto za dobrih 15 
odstotkov, na 685,8 milijar-
de tolarjev, in je z 8,5-odstot-
nim tržnim deležem ohrani-
la tretje mesto v državi. Čisti 
dobiček je znašal 6,3 milijar-
de tolarjev in je bil skoraj za 
53 odstotkov večji kot leto 
prej, za letos pa načrtuje še 
za desetino več dobička. 

Nadaljevanje umika 
Lani za dobro četrtino višja rast sredstev Kapitalske družbe in skoraj enako 
manjši obseg kapitalskih naložb. 

MATTAŽ GREGORIČ 

Ljubljana - Člani nadzorne-
ga sveta Kapitalske družbe 
(Kad) so se na zadnji seji 
seznanili s poročilom o po-
slovanju v obdobju od janu-
arja do decembra 2006, po-
ročilom O tretji javni prodaji 
gospodarskih družb ter o 
skupnem nastopu pri proda-
ji delnic Nove KBM, d. d., 
Maribor skupaj z Republiko 
Slovenijo. 

Poslovanje Kada je bilo v 
letu 2006 uspešno in je pre-
seglo načrtovane rezultate. 
Sredstva so konec leta znaša-
la 1,57 milijarde evrov (377 
milijard tolarjev), kar pred-
stavlja 26-odstotno poveča-
nje v primerjavi z letom 
2005. Prav tako so se za do-
brih 27 odstotkov povečala 
sredstva pokojninskih skla-
dov v upravljanju, ki so ko-
nec leta 2 0 0 6 obsegala 

640,2 milijona evrov (153,4 
milijarde tolarjev). V pokoj-
ninske sklade Kadove je 
vključenih več kot 277 tisoč 
zavarovancev, 5.715 pa jih je 
konec 2006 že prejemalo 
mesečno pokojninsko rento. 
Ustvarjeni čisti prihodki 
Kada v letu 2006 presegajo 
načrtovane za 6 odstotkov, 
medtem ko so bili stroški 
poslovanja za 16 odstotnih 
točk nižji od načrtovanih. Po 
upoštevanju vplačila 39 mi-
lijonov evrov (9,375 milijar-
de tolarjev) Zavodu za po-
kojninsko in invalidsko za-
varovanje, ki je bilo v pri-
merjavi z vplačilom v letu 
2005 skoraj za polovico več-
je, znaša čisti poslovni izid 
nekaj manj kot 13 milijonov 
evrov (okrog 3 milijarde to-
larjev). Lani je Kad prodal 54 
naložb in obseg svojega 
portfelja v primerjavi s pre-
teklim letom zmanjšal za 

dobro četrtino. Od tega je 
bilo v celoti prodanih 10 trž-
nih gospodarskih družb v 
skupni vrednosti 24,1 mili-
jona evrov (5,8 milijarde to-
larjev) in 44 netržnih gospo-
darskih družb v skupni 
vrednosti 34,5 milijona ev-
rov (8,3 milijarde tolarjev). 
Konec leta 2 0 0 6 je imela 
Kapitalska družba v svojem 
portfelju 132 aktivnih naložb 
ter 26 naložb v stečaju ali 
likvidaciji. Načrtovani umik 
iz gospodarstva ter preobli-
kovanje Kapitalske družbe v 
portfeljskega lastnika se na-
daljuje. V javni prodaji 
družb skupaj s Slovensko 
odškodninsko družbo in 
D.S.U., ki je bila objavljena 
oktobra lani, je Kapitalska 
družba od skupno 30 družb 
do sredine februarja uspela 
prodati poslovni delež v de-
vetih družbah, trije postopki 
prodaje pa so še v teku. 

Na podlagi Pravilnika za vrednotenje kulturnih programov v občini 
Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske št. 31/05) župan občine 
Šenčur objavlja 

JAVNI RAZPIS 
za zbiranje predlogov za dodelitev sredstev za financiranje 

in sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti za leto 
2007, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Šenčur 

1. Naziv In sedež naročnika: Občina Šenčur, Kranjska cesta 
1 1 , 4 2 0 8 Šenčur. 

2. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti 
Kulturne dejavnosti, ki so predmet sollnanciranja: 

• dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, kul-
turna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti 
registrirano tudi kulturno dejavnost. 

• kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske In srednješol-
ske populacije ter kulturna dejavnost študentov- vse le v 
delu, ki presega šolske vzgojnolzobraževalne programe, 

• udeležba na območnih, medobmočnih In državnih srečanjih, 
• izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kul-

turnih dejavnosti, 
• kulturne prireditve in akcije. 
• drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost. 

Sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor za kulturno dejavnost 
in spomeniško varstvene akcije niso zajeta v vrednosti kulturnih pro-
gramov in niso predmet javnega razpisa. 

3. Pogoji javnega razpisa 
Vloge na javni razpis lahko predložijo izvajalci, ki izpolnjujejo nasled-
nje pogoje: 

• da imajo sedež v občini Šenčur ali izvajajo kulturno dejavnost 
na območju občine Šenčur. 

• da so registrirani v skladu z Zakonom o dnjštvih, 
• da imajo pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti po 

zakonu o dmštvih, 
• da Imajo urejeno evidenco o članstvu. 
• da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, 
• da imajo v občini Šenčur organizirano redno dejavnost, za 

katero so registrirani. 

Vloge na javni razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
• vsebuje vse predpisane obrazce in priloge. 

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja občinska uprava občine Šenčur, ki 
v dogovoru s Pododborom za kulturo izda pozive za dopolnitev ne-
popolnih vlog. Po Izteku roka za dopolnitev vlog občinska uprava 
popolne vloge posreduje Pododboai za kulturo, ki na podlagi po-
gojev in meril za vrednotenje programov pripravi predlog razdelitve 
sredstev, nepopolne vloge pa s sklepom zavrže. 

4. Uporaba kriterijev 
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v celoti izpolnjevali pogoje javne-
ga razpisa. Pododbor za kulturo bo ustreznost vloge preverjal iz po-
datkov, ki bodo navedeni na prijavnih obrazcih, v obveznih prilogah 
in dnjgem priloženem materialu. 

5. Obseg vseh razpoložljivih sredstev je 36.221 EUR. 
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev 
Dodeljena proračunska sredsh/a morajo biti porabljena v proračun-
skem letu 2007. 

7. Rok za prijavo na javni razpis je 16. 3. 2007 

8. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje: 
• besedilo javnega razpisa, 
• Pravilnik za vrednotenje kulturnih programov v občini Šenčur, 
• prijavni obrazec. 

Razpisno dokumentacijo javnega razpisa lahko predlagatelji dvignejo 
v sprejemni pisarni Občine Šenčur. Dostopna pa je tudi na spletni 
strani občine Šenčur: www.sencur.si. 

9. Oddaja In dostava vlog 
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih, vsebovati 
mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge in mora biti na 
ustreznih mestih podpisana in ožigosana. 

Vloge se oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo na 
naslov: Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, do 16. 
03. 2007 oz. morajo biti najpozneje ta dan oddane na pošti kot 
priporočena pošiljka. 

Vloga mora biti v zaprti kuverti in ustrezno označena. Na sprednji 
strani ovitka mora biti izpisano: 
"NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA KULTURO 2007!" 
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov prijavitelja. 

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji 
javnega razpisa. 

10. Izločitev vlog po odpiranju 
Občinska uprava otičine Šenčur bo iz nadaljnjega postopka izločila 
vse vloge, ki so: 

• nepravočasne, 
• nepopolne, 
• jih ni vložila upravičena oseba. 

11 . Dodatne informacije 
Infonnacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri ga. Vesni Bolka 
na Občini Šenčur, telefon: 04/25-19-110. 

12. Obveščanje o Izboru 
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni do 6.04.2007. 
Z izvajalci programov bo občina sklenila pogodbo o sofinanciranju 
programov za leto 2007. 

OBONA S£NCUI>. HKHISK« C. 11. SENCUB 
Župan 

Miro Koželj 

mailto:cveto.zaplotmk@g-gUis.si
http://www.sencur.si
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Nagrajenci nagradne križanke ZAVOD ZA TURIZEM KRAN), ki 
je bila objavljena 16. februarja, so: 1. nagrada: bon v vrednosti 
40 EUR (9.585,60 SIT), ki ga podarja Obi Kranj, prejme NINO 
BRATVŠEK, Frankovo nas. 163, Škofja Loka; 2. nagrado: bon v 
vrednosti 15 EUR {3.594,60 SIT),-ki ga podarja Obi Kranj, pre-
jme JOŽE VRTAČ, Zg. Duplje 79, Duplje; 3. nagrado: bon v 
vrednosti io EUR {2.396,40 SIT), ki ga podarja Obi Kranj, pre-
jme MILKA STRCAR, Kurirska 7, Jesenice; 4. nagrado: promo-
cijski paket, ki ga podarja Adriatic Slovenica, prejme TOMO 
OREŠNIK, Šutna 94, Žabnica; 5. nagrado: promocijski paket, ki 
ga podarja Adriatic Slovenica, prejme MIRA ROGELJ, Britof 
210, Kranj; 6. nagrado: promocijski paket, ki ga podarja Adriat-
ic Slovenica, prejme DAN LEVC, Krekova 14, Komenda; 7. na-
grado: 100 igralnih žetonov, ki jih podarja casino Faraon, pre-
jme MILKA SMIT, Na trati 46, Lesce; 8. nagrado: 50 igralnih 
žetonov, ki jih podarja casino Faraon, prejme ALEŠ MECLIČ, C. 
na Brdo 17, Kranj; 9. nagrado: promocijsko majico casinoja 
Faraon prejme VERONIKA PODLIPNIK, Dobro polje 13/a, 
Brezje; 10. nagrado: promocijsko majico casinoja Faraon pre-
jme LILI ŠTAJER, Zasip - Sebenje 26, Bled. 

Nagrajenci križanke Kla motors Kranj, NASMEH, d. o. o. 
objavljene v Gorenjskem glasu i t 13 
Pravilno geslo nagradne križanke se glasi: USTVARJEN ZA VSA 
ČUTILA. Med prispelimi rešitvami je komisija izžrebala sledeče 
nagrajence: i. nagrado - vikend uporabo Kla cee'd prejme Antoni-
ja Drinovec, Zoisova 15,4000 Kranj; 2. nagrado - vikend uporabo 
Kla Carens prejme Renata Baje, Osojnica 4,4226 Žiri; 3. nagrado 
- avtomobilske predpražnike in kavo prejme Anton Treven, Pod 
gozdom 1,4201 Zgornja Besnica. Nagrade Gorenjskega glasa pa 
prejmejo: Bojana Justin, Cogalova 6,4000 Kranj; Stane Kralj, Pre-
doslje 137/A, 4000 Kranj in Barbara Dolar, Bukovica 18,4227 Sel-
ca. Nagrajencem iskreno čestitamo! 

SIKD Javni skUK) Republike Slovenije za kulturne ttejavnostl Oljmočna Izpostava KRAMJ. www.clnl-kranl.lslul.B 
SOBOTNA AAATINEJA 
Gostuje: Mini teater LJubljana 

RDEČA 
KAPICA 

S060U, 3. marec 2007, ob 10. url, 
v Prešernovem gledAtfiČu 

lirvBi GorenjskiClas G^V / f sa«« 

'GOSTILNA 
RESmVRAaiA "PriIOŽOTCB"Begunje! 
GALERIJA 

Petek, 9.3. - ansambel LOJZETA SLAKA ob 20. uri 
• od 16. do 23. 3. teden RAUJANSKO TOSKANSKE 
KUHINJE, odprtje petek, 16. 3.,zduom "TOXIC" 
Petek, 23. 3. - "POZDRAV POMLADI" s hišnim 

ansamblom Avsenik in gosti 
Četrtek, 29.3. • večer s Frandjem Čemetom, 

ansamblom "KATRCA"in "VESEUMIPLANŠARJI" 
Žačkekprire(Hiw6bW^ 

Informacije in rezervacije na teL št. 04/5333 402, 
fax. 04/5334164 alie-pošti: avsenik@avsenik-sp.si 

E F Univerza na Primorskem 
PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER 
Cankarjeva 5, 6000 Koper 

MORJE^ SONCE IN IZOBRAŽEVANJE 
UČITELJEV, VZGOJITELJEV 

Učne vsebine, študijski programi in delovno vzdušje naše fakultete 
so prežeti z energijo obmorskega okolja. In ta spremlja našega 
diplomanta tudi na kasnejši življenjski poti... 

Pridružite se nam na: 

• dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu 
BAZREDN! POUK (redni študij); 

• dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu 
MATEMATIKA IN RAČUNALNIŠTVO (redni študij); 

• dodiplomskem visokošolskem strokovnem študijskem 
programu PREDŠOLSKA VZGOJA (redni in izredni študij) in 

• na drugih programih nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. 

Več: www.pef.upr.si 

Dobrodošli na morju in soncu! 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Naioftlo zi objavo ipifjemamo po leltfoflu 04/201-42-00. ta«iu 04/201-42-U ali oipbno na Zoisovi 1 
v Kranju n po poiii • do ponedtljla m itKIU ilo 11.OO uit' Ctna ô lasoi m |xwwlli v nitiriVi; toedno ugoiina. 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO gi, 
4240 RADOVLJICA, TEL: 04/53 '5 249, FAX: 04/53 04 230 
TRST 3. 3.; LENTI 31. 3.; MADŽARSKE TOPLICE 5. 3. do n. 3., 29. 
3. do 1. 4., 29. 4. do 2. 5.; PELJESAC - MORJE 
18. 6. do 25. 6.; MEDŽIGURJE 4. 5. - 6. 5. 

KULTURNO DRUŠTVO LOŠKI ODER, SPODNJI TRG 14, 
4220 ŠKOFJA LOKA 
3. 3. ob 10. uri M. Osojnik - N. Herlec: POLŽ VUDIMIR GRE NA 
STOP, gostuje Lutkovno gledališče Tri Kranj, sobotna matineja, za 
IZVEN, cena: 3,60 EUR (862,70 SIT) 

OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO V RUBRIKI 

GLASOV KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 
v knjižnicah za otroke 

Sovodenj - V knjižnici otroci lahko danes, v petek, ob 18. url 
prisluhnejo pravljici Mamka Bršljanka. 
Gorenja vas - V knjižnici v Gorenji vasi bo ura pravljic s pravlji-
co Pomlad se prebuja v ponedeljek, 5. marca, ob 17. uri. 
Poljane - Ura pravljic bo v poljanski knjižnici v torek, 6. mar-
ca, ob 17. uri. Otroci bodo lahko prisluhnili pravljici Pomlad 
se prebuja. 

IZLETI 
N a Križno goro in Jakob 
Kokrica - Pohodniška sekcija Društva upokojencev Kokrica 
vabi jutri, v soboto, na pohod s Planice na Križno goro, čez 
14 dni, v soboto, 17. marca. Pa se boste lahko povzpeli na 
Jakob nad Preddvorom. Obakrat bo zbor ob 9. uri pred Do-
mom krajanov na Kokrici. 

N a Mirno goro in v toplice 

Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi svoje člane In 
druge planince jutri, v soboto, 3. marca, na Mimo goro (1051 
m) in v Dolenjske Toplice. Odhod z osebnimi avtomobili 
izpred hotela Creina bo v ob 7. uri. Hoje bo za okrog 3 ure, 
izlet je primeren za vse planince. Informacije in prijave: 
Niko Ugrica, tel.: 041/734 049 ali v pisarni društva ob 
sredah od 17. do 18. ure. Poslovni center Planina 3, Kranj. 

Mirenski grad - Cerje 

Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 8. 
marca, na pohod na relaciji Mirenski grad - Cerje. Skupne 
hoje bo za 2 uri. Pot je lažja (gozdna steza in makadam). 
Odhod posebnega avtobusa izpred Grelne bo ob 8. uri. 

OBVESTILA 
Občn i zbor 
Križe - Upravni odbor Planinskega društva Križe vabi svoje 
člane in ostale ljubitelje gora na občni zbor, ki bo jutri, v 
soboto, 3. marca, v vaški dvorani (nasproti gostilne Pr' 
Benk) v Križah ob 18. uri. Uvod v občni zbor bo popestrila 
Ivanka Valjavec s predavanjem Ladak 2006. 

Tržič - Prostovoljno gasilsko društvo Tržič vabi na 124. občni 
zbor, ki bo jutri, v soboto, 3. marca, ob i8. uri v prostorih 
društva, Balos 6. 

Tržič - Turistično društvo Tržič obvešča, da bo redni letni 
občni zbor društva danes, v petek, 2. marca, ob 19. uri v 
restavraciji Raj v Tržiču. 

Radovljica - Planinsko društvo Radovljica vabi na redni 
občni zbor, ki bo danes, v petek, 2. marca, ob 18. uri v avli 
Osnovne šole A. T. Linhart v Radovljici. 

Dovje - KUD Jaka Rabič Dovje Mojstrana vabi na občni zbor, 
ki bo danes, v petek, 2. marca, ob 19. uri v Kulturnem domu 
na Dovjem. 

Šenčur - Društvo upokojencev Šenčur vabi člane jutri, v 
soboto, 3. marca, na 54. občni zbor, ki bo v prostorih Doma 
krajanov v Šenčurju ob 15. uri. 

Šolanje psov 
Naklo - Kinološko društvo Naklo obvešča lastnike psov, da 
bodo kmalu začeli s spomladanskim delom šolanja. Vse 
zainteresirane, ki bi se radi udeležili male šole ali pa tečajev 
po programu A in BBH, vabijo, da jih obiščejo na njihovem 
poligonu (ob glavni cesti Kranj-Naklo) v ponedeljek, 5. mar-
ca, ob 17. uri. Vse, ki bi radi izvedeli kaj več o poteku male 

šole, pa vabijo, da se v četrtek, 8. marca, ob 19. uri udeležijo 
predavanja v njihovi novi društveni brunarici (ob cesti 
Naklo-Strahinj). 

PREDAVANJA 
Osupljive najdbe 
Kranj - Društvo prijateljev Sv. pisma nadaljuje z av-
diovizuainimi predavanji Osupljive najdbe v Gimnaziji 
Kranj, učilnica 9. Jutri, v soboto, 3. marca, bo ob 9. uri na 
sporedu predavanje O setvi in žetvi II. Predaval bo Horst 
Liebhauser. Vstopnine ni. 

PROSTA DELA ŠTUDENTJE,DIJAKI 
www.ms-kranj.si 

Nepal 
Podvln - V Vrtnariji Reš v Podvinu pri Radovljici bo v 
ponedeljek, 5. marca, ob 19. uri v okviru popotniških preda-
vanj Z nami na pot zanimivo srečanje. Barbara Žbontar vas 
bo popeljala v Nepal. 

RAZSTAVE 
Razstava arhivskih fotografij 
Koroška Bela - V Kulturnem hramu bodo jutri, v soboto, ob 
18.30 odprli razstavo arhivskih fotografij o življenju 
Slovencev v povojnih begunskih taboriščih na Koroškem. 

PREDSTAVE 
Gospod ična Mic i 
žiri - Jutri, v soboto, ob 19.30 bo v dvorani Svobode v Žireh 
na ogled gledališka predstava domače gledališke skupine In 
sicer krstna uprizoritev komedije Frana Milčinskega z 
naslovom Gospodična Mici. 

Vse zastonj, vse zastonj 
Predoslje - KUD Predoslje vabi jutri, v soboto, bo ob 19. uri 
v Predosljah na ogled komedije v dveh dejanjih z naslovom 
Vse zastonj, vse zastonj! avtorja Daria Foja. Ponovitev pred-
stave bo v nedeljo ob 19. uri. 

Marjeta in ljubimci 
Duplje - Gledališka skupina Veseli teater z Brezij vabi jutri, v 
soboto, ob 19.30 v gasilski dom v Dupljah na ogled komedi-
je Marjeta in ljubimci. 

Trije vaški svetniki 
Stražišče - Dramska skupina Kulturno-umetniškega društva 
Pod lipo Adergas bo gostovala jutri, v soboto, ob 19.30 v 
dvorani Doma krajanov v Stražišču pri Kranju z veseloigro s 
kmečko tematiko Trije vaški svetniki. Igro bodo ponovili v 
nedeljo ob i8. uri. 

Leteče zaročenke 
Mošnje - S komedijo Leteče zaročenke se bo gledališka 
skupina Kulturnega društva Bohinjska Bela predstavila v Kul-
turnem domu Mošnje jutri, v soboto, ob 19.30. 

OSMRTNICA 

v 81. letu starosti je tiho odšla naša teta 

A N G E L A SAJOVIC 
iz Struževega 

Od nje se bomo poslovili danes, v petek, 2. marca 2007, 
ob 13. uri na pokopališču v Kranju. 

Žara bo na dan pogreba od lo. ure dalje v tamkajšnji 
mrliški vežici. 

VSi NJENI 

mailto:info@g-glas.si
http://www.clnl-kranl.lslul.B
mailto:avsenik@avsenik-sp.si
http://www.pef.upr.si
http://www.ms-kranj.si


MALI OGLASI info^g-^as.si 21 

Daižba ONIKS, d. d.. Jesenice objavlja prosto delovno mesto 

BLAGAJNIKA / RECEPTORJA 
V igralnem salonu Casino Larix v Kranjski Gori. 

Pogoji za zaposlitev: 
- 5. stopnja izobrazbe (srednja šola turistične, ekonomske ali druge 

ustrezne smeri); 
- znanje nemškega in italijanskega jezika; 
- znanje uporabe namenskih računalniških programov; 
- urejenost, poštenost, komunikativnost. 

Zaposlitev je za določen čas. z možr>ost)o podaljšanja za j 
nedoločen čas. I 
Prošnje z dokazili o izobrazbi sprejema kadrovska služba družbe I 
Oniks, Spodnji plavž 6, Jesenice. | 
Kandidati dobijo dodatne infomiacije na tel. št. 04/5884 713 ; 
(Casino Larix) ali 04/581 07 00 (Oniks). I 

LOTO 
Rezultati 17. kroga - 28. februarja 2007 

1.3.12.16,18, 24, 35. 37 
Lotko: 414108 

Garantirani sklad i8. kroga za Sedmico: 
100.000 EUR / 23.964.000 SIT 

Predvideni sklad i8. kroga za Lotka: 
300.000 EUR / 71.892.000 SIT 

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

Mali oglasi se sprejemajo; za objavo v petek -
v sredo do 13.30. in za objavo v torek, do pet-
ka do 14.00! Delovni £as' od ponedeljka do 
peika neprekinjeno od 7. -15. ure. 

Uvedli smo novo rubriko 
"Čisto v zadnjem hipu". 
S to rubriko M m pomagati naSm bfalcem, ki 
se jim res nwj(fi rw(aj p(odari, kupiti, najeti, odda-
ti. Oglas 23 to rubriko lafiko oddale za torek v po-
nedeijek do osme ifff in za petek v ^etnek prav 
ukodo osme ure. Cena oglasa je 9.41 EUR 
(Zi55 SIT), je enotfB in ima n ^ 80 znakov-
kupon ne velja. Za male 0 ^ po redni ceni 0 ^ 
roma na kuponu pa sprejemamo za torek v petek 
do doige ure in za peiek v sredo do pol dveii 

KsKERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov tfg 4 0 0 0 Kranj 
Td. 0 4 / 2 0 2 1 3 53. 202 25 66 

GSM 05 1 /320700 . Email; infb<g>k3-kem.5i 

POSLOVNI PROSTORI: 
Oddamo: 
KRANj: mestno jedro. 2 pisarni 16 in 20 
m2. souporaba WC in čajne kuhinje, v t. 
nad., obnova 2002. primerno za mirne 
dejavnosti (odvetnik, servisi, storitve), 
tudi za stanovanje, cena - 10 EUR/mz 
(2.39640 Srr/m2). 
KRAN) • Planina: poslovni prostor (mir-
na dejavnost, pisarne) v samostoinem 
objektu 54 m2 in 76 m2. v prHii^u. pri-
memo za mimo dejavnost staro 22 let, 
cena - 8 EUR/mz (1.917.00 SIT/mz). 
Prodamo: 
KRANJ, Pbnina • ptsame s dajno kuhi-
njo in WC v vel. 83.94 obnovljeno 
2003. pritličje, vsi pnključki, lahko z 
opremo, možnost parkiriSč. cena • 
134.500 EUR (32.2 mio SfT). 
KRANj: skiadiično-proizvodne prostore v iz-
meti »20 mz aii ve^ 170 mz, v lovamiJkem 
objektu z dostopom za dostavo, starost 50 
let, cena » 450 EUR/mz (107,838.00 SJT). 
HISE: 
Prodamo: 

HRASTJE - stan hiša vel. 180 mz (K. P 
in M), samostojna, zgrajena I. 1990. 
435 m2 zemljiiča, na robu naselja, 
cena: 175.500 EUR (42,0 mio SIT). 
BLEJSKA DOBRAVA: 150 let slara kmeč-
ka hi$a. 150 mi v eni etaži, parcela 1.240 
m2. ni kleti, krasna sončna lokacija z 
razgledom, cena -150.000 EUR (35.9 
mio SIT). 
BESNICA: 30 let staro hi$o na parceli 
960 mz, ht$a ima klet, pritličje, nad-
stropje in podstreho, vsaka etaža 90 
mz. ločena je garaža 15 mz in manjSa 
brunarica, cena - 200.300 EUR (48,0 
mio SIT). 
DRULOVKA; stan. hiša stara 45 let. 
primerna tudi za dvodružinsko hiSo. 
stan. povrSina 270 ms, velikost parce-
le 1.000 m2, cena - 229.510 EUR (55.0 
mio SIT). 
SENCUR: stan. hiša, letnik 60, uporabne 
površine 200 mz. obnova v letu 2004. Iz-
detaru klet. pritličje in mansarda. parcela 
900 m2, cena - 187.781 EUR (45.0 mio 
SIT). 

MEDVODE (Svetje). hiša-dvojček na 
razgledni lokaciji, letnik 77. adaptacija 
2003 (streha, okna. vhodna in garažna 
vrata), stan. površina 230 mz, parcela 
353 m2. cena - 270.000 EUR (64.7 mio 
SIT). 
ŠKOFJA LOKA: poslovno stan. hiša. let-
nik 99. uporabne površine 480 nu, v ce-
loti izdelana, izhc^ na teraso v pritličju, 
ločen vhod za stanovanje, dvojna gara-
ža. s spodnjem delu hiše poslovni, cena 
« 39Z.255 EUR (94,0 mio SIT). 
ZEMgiSCA: 
Prodamo: 
Bašdj: stav. parceb 1550 mz z leseno 
brunarico ob potočku, po 75 EUR/mz 
(17-973.00 SIT/mz). 
Bitnje: stav. parcelo 723 mz, sončna lo-
kacija. po 120 EUR/mz (28.756,00 
srr/mz). 
Britof-Voge: stavb, parcela 717 mz, s pla-
čanim komunalnim phspevkom, cena -
180 EUR/m2 (43.135.00 SIT/mz). 
Britof-Voge: stavb, parcela 540 m2. cena 
«140 EUR/m2 (33.549.00 SIT/mz). 
CoriČe- stavb, parceb za stan. hišo 99S 
mz po 95 EUR/mz (z2.765.00 SIT/m2). 
Tržič • bližina stavb, parcelo za po-
slovno dejavnost 900 mz. po 80 
EUR/mz (19.171,00 SrT/m2). 
STANOVANJA: 
Prodamo: 

JESENICE: enosobno. 32,62 mz, letnik 
85, obnova 2005 (okna. vrata, ometi in 
tlaki), eužna lastnina, cena - 41.600 
EUR (9,9 mio SfT). 
KRANJ, Planina I: dvosobno, 60 mz v 9. 
nad., letnik 75. cena - 93.890 EUR 
(22,50 mio Sf^. 
KRAN), Planina I: enosobno. 42.32 mz 
v 6. nad., letnik 75. cena - 70.000 EUR 
(16.8 mio SfT). 
KRANJ, Zbto polje: enosobno s kabine-
tom. 39 mz, l(Hnik 1964, v pritli^u. cena 
• 78.868 EUR {18.9 mk) SIT). 
KRANJ, Vodovodni stolp: enosobno, 35 
mz v kleti objekta, suro 55 let, slabše sta-
nje. cena • 25.000 EUR (6.0 mio SfT). 
KRANJ, Zlato polje: enosobno. 39,9 
mz v 3. nad., balkon, nova okna, vrata 
in kopalnica, CK na plin, letnik 1964. 
cena - 76.782 EUR (18.4 mio SIT). 
KRANJ, Mestno jedro: duplo dvosobno -f 
K 68.71 mz, 2. nad. in mansarda, tudi del 
podstrehe in klet. obnova zooi in ZO04, 
cena -103,070 EUR (24,7 mio SIT). 
KRANJ, Mestno jedro: trisobno. 95.80 
mz. 3. nad., obnova 2002. cena • 
iz5.i8o EUR (30.0 mio SIT). 

w w w . k 3 - k e r n . s 

Caroline 66, d. o. o. 
PE Kranj, Jezerska cesta 41 
(Dom krajanov Primskovo) 

Tel. 0 4 / 2 3 4 1 9 88. fax. 0 4 / Z 3 4 1 9 8 9 . 

CSM 041/305 955 

Potrudili se bomo za vasi 
N O V p 

135 atraktivnih novozgrajenih 
apartmajev v hnoški Istri 

Organiziramo tudi javne dražbe 
nepremičnin In vozil 

Vsi zainteresirani pokfiate! 
Zbiramo prijave! 

AKTUALNA PONUDBA NA NAŠ! 
SPLETNI STRANI: 

vi/ww.caroline66.$ 

n domplan 
družba la ntenirtns. fldp(wni6nno, 
uitante»m in enorgotiho. d.d. 
krv«. blOfwo«ova 14 

ieL:20 68 700 
STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Vodovodni stolp • dvosobno. III. 
nadsU*., v izmeri 56,54 mz, leto izgradnje 
1959. CK. telefon, cena 95-977.29 EUR (23 
mio SIT), vseljivo po dogovonj. 
Kranj, Planina III, dvosobno, I. nadstr. v 
izmeri 63.6 m2. leto izgr. 1986. delno 
prenovljeno (tlaki) 2002, cena 
102.200.00 EUR (24.491.20S.00 SIT), 
Kranj. Planina III - Stirisobno. III. nad-
str., v izmeri 90 mz, leto izgr. 1985. 
prenovljeno 2003, cena 141462,19 EUR 
(33.9 mio SIT). 
Bled, alpski bloki, dvosobno •*• k, II. 
nadstr, v izmeri 72 mz, I. izgr. 1989. 
cena 169,200.79 EUR (40.6 mio SIT). 
Bled, alpski bloki, dvosobno. 11. nadstr., 
v izmeri 53 mz, I. «zgr. 1989, cena 
111.300.00 EUR (26.7 mio SIT). 
Bistrica prt Tržiču - garsonjera. I. nadstr. 
v izmeri 17.79 "12.1. izgr. 1973. delno 
obnovljeno 2003. cena 37.556.33 EUR 
(9 mio SIT). 
Kranj, Planina I, dvosobno, IV. nadstr. v 
izmen 63.10 mz, 1. izgr. 1978. kopalnna ob-
novljena 2006, CK. telefon, vsdjivo april 
2007, cena 107.000.00 EUR (Z5.3 mio SfT). 
Kranj, Planina, trisobno. II. nadstr. v 
izmeri 94.8 mz. 1. izgrad. 1938, klasično 
ogrevanje, telef., potrebno obnove, 
cena i05.99Z,32 EUR (254 mio SIT). 
Tržič, mestno jedro. 6 dvosobnih stanovanj 
v trinadstmpni hiši velikosti od 54.50 mz • 
83.00 mz. teto izgr. 1957. v celoti prenovlje-
na leta 2000 (tlaki, instalacije, kopalnica, 
CK, telefon. dv^k>) balkona ni, cena 1.350 
EUR/mz (323.514,00 srr/mz). vpisana v 
ZK.v5eljiva tak^. 

STANOVANJE V HlSl - PRODAMO 
Po^nska doEna • cca. 10 km od ^ko^ Loke 
prodamo v pritličju enonadstropne hiše 
trisobno stanovanje v izmeri 104 mz z 
garažo in vrtom v izmeri 404 mz. leto izgr. 
1974. $a?hostojni vhod. vsi priključki kičeni. 
cena 112.669,00 EUR (27 mio SIT). 
HISE-PRODAMO 
Blitina Cerkelj na Gorenjskem, pritlič-
na. tlorisa 12 X11 m2 na parceli velikosti 
572 mz. I. izgradnje 1992, cena 
162.744,11 EUR 69 mio SIT). 
Kranj, Visoko, visokopritlična velikosti 380 
m2 na parceli velikosti 712 m2. lahko 
dvostanovanjska. 80 m2 poslovnega 
prostora, I. izgrad. 1982. cena 317.143.00 
EUR (76.000.148,52 SIT). 
Kranj, Kokrica, enonadstropna velikosti 
160 m2 na parceli velikosti 524 m2. del-
no obnovljena okna. fasada in insta-
lacije. I. izgrad. 1956, cena 179435.00 
EUR (42.999.80340 SIT) 
Gorenjska • Begunje, dvonadstropna, ve-
likosti 730 mz, na parceli velikosti Z370 
mz. zgrajena leu 1894. leto prenove 
2003. oprema- ADSU CK. kabelski inter-
net, klima, več telefonov, balkon, garaža, 
terasa, več parkirnih mest. urejena 
zemljiška knjiga • bivši letni dvorec z vsem 
sodobnim u(teb|em na atnjktivni bkaciji. 
v bližini dostop na avtocesto, primerno 
tako za stanovanjsko namembnost kot za 
postevno. zdravilstvo, zdravstvo, sana-
tonj. Cena 1.500.000.CX> EUR 
(359460.000.00 SfT). 
POSLOVNI PROSTOR • PRODAMO 
Kranj, Stražiiče, visoko pritli^^e. v izmeri 
209 mz, leto izgradnje 1974, delno ob-
novljena 2002, lastno parkirišče 30 m2, 
za trgovino ali podobno ciejavnost, 
cena 133.533.63 EUR (32 mio SIT). 
POSLOVNI PROSTOR • OOOAMO V NAJEM: 
Bližina ceste Kranj-Škd)a Loka v izmeri 
skupno 125 m2. od tega 40 mz v 
pritličju in 85 m2 v nadstropju, 
samostojen vhod, tlaki keramika, 
uporabno dovoljenje za trgovino 
(možnost tudi za pisarne), I. izgrad. 

1960, obnovljeno L 2000, cena 8,5 
EUR/mz (2.036.94 srr/mz) sUoški 
skladiščni prostori • pro<zvodi>e haJe • 
PRODAMO-NAJEM 
stegne pri L j u b i t , velikost* 600 m2, 
leto izgradnje 1975. cena 427.72^92 
EUR (102,5 Srf). možnost tudi na-
jema - cena 4.173,92 EUR mesečno + 
stroški (1 mio SIT-h stroški). 
PARaU-PRODAMO 
Kranj, Rupa - zazidljiva v izmeri 657 mz, 
cena 85.544.98 EUR (zo.5 mio SIT). 
Bližina Preddvora, zazidljiva v izmeri 
687 mz. cena 115 EUR/mz (2.755.86 
Srr/m2) 2 gradbenim dovoljenjem za 
visokop^ično hišo tbrisa cca. 90m2. 
ki je v zaključni fezi pridobivanja. 
BTcbna Škofje Loke, zazidljiva, v izmeri 
746 mz, cena 111.900.00 EUR (26.8 
mio srr). 
Javomtiki Rovt nad Jesenicami, v 

izmen759 
mz. na parceli elektnia in t e l ^ . sončna, 
dostop z javne ceste, geodetsko odmeijena, 
cek>tna zazidljiva. 6 km od avtoceste, cena 
37.556.33 EUR(9mk>SIT). 
Škoi)a Loka - Poljanska dolina (Gorenja 
vas) v izmeri 764 mz. lepa, sončna, 
cena 43.816.00 EUR (10,5 mio SIT). 
PARCELA ZA VIKEND - PRODAMO: 
Cocenjska, Srednja vas nad Coričami v 
izmeri 403 m2, cena 37 556,33 EUR (9 
mio SIT), posebej doplačib za že pri-
dobljeno gradbeno dovoljenje za 
postavitev fc^narice v višini 8.300 EUR 
(1.989.012,00 SIT). 

dOjO. 
nepremičnine 

UI. juleta Cabrovška 34,4000 Kranj 
email: info(g)ida-nepremicnine.si 

PE Kranj, Planina 03, Kranj 
tel.: 04/2351 000. GSM 041/331 886. 

041/754-674. 04/2351 001 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ, GRADNIKOVA ULICA: 39 
m2, enoinpolsobno, zgrajeno I. 
1960, prit., enosobno stanovanje s 
kabinetom na prijetni lokaciji. Stano-
vanje je potrebno obnove, cena: 
78.900 EUR (18.907.596 SIT). 
KRANj, LJUBLJANSKA CESTA • POD 
MESTOM: 56,1 mz. trisobno, zgraje-
no 1.1952. adaptirano I. 2002. pritlič-
je v večstanovanjski hiši. cena: 
79.290 EUR (19.001.056 SIT). 
KRANJ. ZLATO POLJE: 52 mz, dvo-
sobno, zgrajeno 1.1960, adaptirano 1. 
2006,1. nad., popolnoma prenovlje-
no stanovanje, cena: 102.240 EUR 

(24.500.794 SIT). 
KRAN), PLANINA I: 63 m2, dvosob-
no. zgrajeno 1. 1978, adaptirano I. 
2005. 4./8 nad., cena: 104.323 EUR 
(24.999-964 SIT). 
HIŠE PRODAMO: 
OKOLICA ŠENČURJA: 280 mz. sa-
mostojna. zgrajena i. 1980,1.000 m2 
zemljišča, samostojna hiša v mir-
nem naselju, zelena okolica, cena.: 
Z50.376 EUR (60.000.000 SIT). 
BLED • STRAŽA: 383 mz. samostoj-
na. zgrajena 1.1911,2.177 mz zemljiš-
ča. delno zazidljivo, vila, primerna za 
turistično dejavnost ali kot nadstan-
dardna samostojna hiša, cena 
1400.000 EUR (335.496.000 SIT). 
KRANJ • KOmCA 421 m2, delavni-
ca. zgrajena 1.1996.700 m2 zemljiš-
ča, poslovno stanovanjski objela • 
vulkanizerska delavnica v obratova-
nju * prostorno mansardno stanova-
nje (v 3. fazi • vse instalacije), cena: 
342.180 EUR (82.000.000 SrT). 
PARCELE PRODAMO: 
NAKLO • POLICA: 703 m2. zazidlji-
va. parcela ob glavni cesti, primerna 
za poslovno stanovanjski objekt, 
cena 140 EUR/m2 (33.550 SIT/m2). 
NAKLO - POLICA: 3.500 mz, zazidlji-
va, parcela leži ob robu industrijske 
cone in je primerna za poslovno sta-
novanjski objekt, cena: 130 EUR/m2 
(31.153 SIT)/m2. 
POSLOVNI PROSTOR PRODAMO: 
KRANJ • STOLPNICA: 83.94 "12. 
zgrajena I. 1964, 5./14 nad., pisarna, 
možnost uporabe tudi kot stanova-
nja. cena: 134.500 EUR (32.231.580 
SIT). 
KUPIMO: 
Na območju Gorenjske kupimo sta-
novanja, hiše in parcele 

www.ida-nepremicnine.s 
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mali oglasi 

04/20142 47, 
e-pošta: mali0glasi@9-glas.si 

vmv.gorenjskiglas.si 

novogradn)«. «d«ptMiJ», n*pr«mičnlne 

v e n u m . . . 
BritoT 4j, 4000 Kran) 
iel./ftx: 04/a34.}0-50 
gsm: 031/684-777 
e-poiU: lidiia^vefium.si 

PRODAJA 
Britof, Voge, dvojček • dve stan. enoti na 
pare. 222 in 279 m2. K-fP-^M, 2PP. 
Sončna, mima lokacija. V gradnji. Pre-
vzem maj-junij. Cena: 178.000.00 EUR 
(42.655.920.00 SIT). 
Zlato polje, dvosobno stan., popolno-
ma obnovljeno, prazno in takoj vseljivo. 
prodamo. Cena: 10z.236.69 EUR 
(24.500.000,00 SIT). 
Sko^ Loka, Podlubnik. dvosobno stan. 
z balkonom, I. 76. 1. nad.. 62 m2. CK. 
obnovljeno, delno opremljeno. Cena po 
dogovoru. 
Sko^ Loka, Crenc. 500 mz. zazidljiva 
parcela, sončna, ravna, el in voda v bližini. 
Cena: 125 EUR/ntz (29.955.00 SIT/mz). 
Sp. Bitnje, hiša. 200 mz stan. pov., L1970. 
680 m2 parcele. 2004 delno obnovljena, 
cena: 179435,82 EUR (43.000.000.00 Sn). 
Zg. Ktnje, hiša. 172 m2 stan. površine, 
270 mz parcele. I. 1999. brez fesade, 
izdelano 1. nadstr. Cena: 171-089,97 
EUR (41.000.000,00 srr). 
IŠČEMO 
Za znane stranke iščemo zazidljive 
parcele in enodmž. hiše v okolici Kranja 
ter stanovanja različnih velikosti za pro-
dajo in najem. 

FESST, d, o. o., 
nepremičninska 
družba. 
Stritarjeva ulica 5. 
Kranj. 
Telefon: 236 73 73 
Fax: 236 73 70 
Epošta: 
info(g)fesst.si 
Internet: 
vAvw.fesst.si 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ • Vodovodni stolp: prsonjera. z/4 
nadstr., 25.54 izg^nje 1970. cena 
56.534,50 EUR (13.500.000.00 Sli). 
KRANJ - nasede dvosobno. 7-/9 
nadstr.. 52 mz, I. izgradnje 1972, cena 
101.000.00 EUR (24.203.640.00 SrT). 
KRANJ • Šoriijevo naselje dvoinpolsobno 
stanovanje, pritličje, 64.13 m2,1. izgradnje 
1968. cena 112.000,00 EUR 
(26.839680,00 SfT). 
KRANJ • Pbnina II: atrijsko dvoinpolsob-
no stanovanje, predelano v Stirisobno. 
pritltčje/3. 85 mz, I. izgradnje 1982, cena 
130.000,00 EUR {31.153.200,00 sn). 
KRANJ • Planina 1:2 + dvosobno stanova-
nje, pritličje, 89.90 m2.1. izgradnje 1975. 
cena 116.841,92 EUR (28.000.000.00 
SfT). 
ZAZiOgiVE PARaLL 
Šved Duh pri Sk. Loki: zazidljiva parcela. 
500.00 mz. cena 130.00 EUR mz 
(31.153,00 srr). 

www.fesst.s 
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Email: kranj@svel-nepremičnine.$i 
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STANOVANJA prodarTX> 
KRANJ • nova stanovanja v poslovno sta-
novar̂ skem objektu v U&ni vodovodne-
ga stolpa, od 41 mz do 94,10 ma. SUno-
vanja bodo zgrajena do juGja 2007. Cene: 
od 1.698,58 EUR/mz (407.047,00 STT) do 
2.010^7 EUR/mz (481^85/» SrT). 
PREDDVOR • Bela: enosobno, 41.55 
m2.1.1983. prit l i^. prazno in takoj vse-
ljivo. Cena: 83.500 EUR (20 mio SIT). 
KRANJ • Planina k dvosobno. 63.1 mz s 
kJetjo, 11978.4/7 nad., zastekljen balkon, 
nova kopalnica. Z lega, ZK. vseljivo aprila. 
Cena 103.000 EUR (24,7 mk) Sn). 
KRANJ • Kebetova: garsonjera, Z5,54 mz, 
2. nadstropje, 1.1966, s o n ^ brez balko-
na, 2K. Cena 59.673 EUR (14,3 mio SfT), 
KRANJ - Koroška c : 41 mz v hiši, adap-
tirano 1.2005, lastni vhod, 1-2, drvarnica, 
klet, vredno ogleda. CK na olje. Cena 
78.868 EUR (18,9 mio SIT). 
KRANj - Gosposvetska: enosobno, 41,9 mz. 
z. nad.. 1. Z005. CK -plin. opremljeno, bal-
kon. velika klet rniren okoliš, lastno parkiriš-
če, 2K. Cena 89.000 EUR (21,3 mio SrT). 
KRANJ • Planina l|: 89,50 mz stanovanj-
ske površine + 4,13 mz Meti, 7. nadstrop-
je, trisobno stanovanje, balten, vpisano v 
ZK. Cena 116.842 EUR (28 mio SrT). 
KRANJ • Sorl̂ evo n: dvosobno. 54.13 mz, 7. 
nad, d\rigak>. balkon, dobra bkadja. L1972, 
prazno. Cena i0Z.Z37 EUR (Z4,5 mio SfT). 
KRANJ - Ptanina II: dvosobno. 69.26 

5-/7> prijetno stanovanje, vzh^na 
stran, 1.19&. velik balkon. Cena 110.583 
EUR (26.5 mio srr). 
KRANJ - Planina lih dvosobno. 63.6 mz. 
dobra razporeditev. 1./7 nad., [ 1986, 
delno prenovljeno, ZK v postopku. 
Cena: 102.200 EUR (24,5 mio SfT). 
H l ^ prodamo 

PREDDVOR - TupaGče: 2 dvojčka, 3. 
PGF, K+P+M -f podHet, 203 -205 m2 in 
203 - 335 m2 zemljišča, odprta in sonč-
na lega z razgledom na gorenjske hribe. 
Cena: 153.981 EUR (36,9 mio SrT) do 
162.300 EUR (38,9 mio srr). 
RADOVgiCA - bGžina: vrstna hiša. 106 mz 
tlorisa in 290 m2 zemljišča. I. 1992. 
K-fP+N-fM neizdelana, nova CK-ofje. OdU-
na lokadja v nov^šem naselju s pogledom 
na gore. Cena: 300.000 EUR {71.9 mio SIT). 

ŠENČUR: 182 mz. v zahodnem ddu naselja 
so naprodaj tri lične enodnižinske hiše. 
zgrajene do 3. podaljšane hzA. Hiše so pod-
ktetene. klasično grajene, z dobrim izkorist-
kom prostora in zasebnost posameznih 
enot Iz dnevne sobe imajo izhod na zeleni, 
co. vsaka hiša ima tudi balkon in nadstrešek 
za dva avtomobila. Parcele merijo 37Z. 306 
oz. Z93 mz. Cena:i6o.36o. 175.Z63 oz. 
1^436 EUR (38.4 4S oz. 43 m»o SIT). Kup-
ci ne plačajo provizije. 
KRANJ; 1/2 hiše, b r predstavlja trisobr«. 
86,08 mz, 44.34 mz garaže in kleti, 215 
m2 parcele. 1.1978. K+N-i-M, adaptirano. 
CK-oTje. lahko opremljeno. ZK vse bčeno. 
Cena 147.300 EUR (35.3 mio SH). 
POSLOVNI PROSTOR prodamo 
KRANJ • Pbnina 111: 84 m2. pridig. L 
1985. lahko za različne dejavnosti. ZK v 
postopku, inventar mesnice po d<^o-
voni. Cena 125.188 EUR (30 mio SrT). 

www. s vet-nepremični ne.s 

m p PRO JEKT 

Tel.: 04 20 43 200 
G S M : 031 511 111 

PRODAMO: 
• 64 stanovanj različnih velikosti 
- 30 hiš 
- 27 parcel 
• 4 poslovne prostore 
• 1 garažo 
• več različnih nepremičnin v Istri 
ODDAMO: 
• 2 stanovanji 
KUPIMO: 
• stanovanja 
-hiše 
- parcele 
- kmetijo 
OGLEJTE SI NAŠO PONUDBO 
NEPREMIČNIN NA: 

www.mp-projekt.si 

gkoH"!'̂ .!! 
Mlinska ul. 1. Maribor, PE Tržič, 

Ste Mane Aux Mineš 9/a 
Telefon: 592 59 49, 030/30 20 11 

STANOVANJA PRODAMO 
TRŽIČ - Ravne, enosobno. 45,50 m2, 
VP/4, M. 1986. Cena: 60.924.72 EUR 
(14.6 mio SIT). 
PODgUBELJ - enosobno. 40.08 m2. 
P. večstanovanjska stavba. I.i. 1907. 
nova kopalnica. Cena: 39.650 EUR 
{9.501.726 SIT). 
KRANJ • Zlato polje zgoraj, enoinpol-
sobno, 39 mz, P/4, I.I. 1960. Cena: 
83.041 EUR (19.899.945,24 SIT). 
KRANJ • Šorlijevo naselje, dvosobno, 
54,13 m2, VII./9, Ll. I.i. 1971. Cena: 
101.000 EUR (24.203.64 SIT). 
KRANJ • Planina I, dvosobno, 70.26 
m2, III./4. I.i. 1974. vzdrževano, odprt 
pogled, Cena: 102.236,69 EUR (24.5 
mio srr). 
KRANJ • Ptanina I, dvosobno. 63.10 
m2. IV./7, I.i. 1978. delno obnovljeno, 
vzdrževano. Cena: 104.300 EUR 
(24.99445 SIT). 
TRŽIČ • mesto, dvoinpolsobno. 67 
m2. II. nad., obn. 1. zooo. takoj vselji-
vo. 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, nadstrešek 
za avto. Cena: 110.582.54 EUR (26.5 
mio SIT). 
TRŽIČ - trisobno, dvoetažno, 74.85 
m2, l+M, terasa v skali, obnovljeno v 
celoti I. 2005 Cena: 85.545 EUR (20.5 
mio SIT). 
TRŽIČ - Pot na Zali Rovt, trisobno, 
dvoetažno. 87,05 mz, VP in 1. nad., I.i. 
1947, obnovljeno. Cena: 73.026.20 
EUR (17.5 mio SIT). 
KRANJ • Vodovodni stolp, Štirisobno, 
83.9 m2.1./2. I.i. 1962, delno obnovlje-
no. Cena: 137.707 EUR (33.000.10548 
SIT). 
HISE PRODAMO 
BISTRICA PRI TRŽIČU - stan. hiša. 
montažna, v naselju več montažnih 
hiš. 113 m2 biv. površine, parcela cca. 
400 m2. I.I. 1960. skoraj v celoti ob-
novljena I. 2006. vseljiva takoj. 
Cena: 160.657.65 EUR (38.5 mio SIT). 
RADOVLJICA • center, dvostanovanj-
ska hiša, cca. 300 m2 biv. površine v 
treh etažah, parcela 896 m2, l/i. 1965, 
obnovljena I. 1995. Cena: 404.773.83 
EUR (97 mio SIT). 
KOKRICA PRI KRANJU - dvostan. 
hiša. 160 m2 biv. pov., parcela 524 
m2, I.i. 1957, obnovljena, urejeno na-
selje, registriran poslovni prostor. 
Cena: 179450 EUR (43.003.398 SIT). 
PREDDVOR PRI KRANJU -'dvostan. 
hiša, 120 m2 (2 % dvosobno), parcela 
600 m2. opremljena. I. prenove 2001. 
garaža, lepa lokacija. Cena: 180.000 
EUR {43,135.200 SIT). 
VISOKO PRI KRANJU • dvo- ali trisu-
novanjska htša. 360 m2 biv. površine 
+ 80 m2 poslovnega prostora, parce-
la 712 m2. Li. 1982. prazna in takoj 
vseljiva. Cena: 317.143 EUR 
(76.000.148.52 SIT), 
PARCELE PRODAMO 
LANCOVO - 3 zazidljive parcele, 676 
mz, 679 m2 in 1.050 m2. Cena: 90 
EUR/m2 (21.567,6 SfT/m2). 
ZALOG PRI CERKLJAH • zazidljiva 
parcela, na kateri stoji bivalna brunari-
ca. 530 m2. ravna, sončna. Cena: 
69.688 EUR (16,7 mio SfT). 
PODNART - zazidljiva parcela, 1.142 
m2. ravna, sončna, pravokotne oblike. 
Cena: 70 EUR/m2 (16.774.8 SlT/m2). 

www.cko-hisa.s 
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CISTO V ZADNJEM 
HIPU 
FIAT PUMTO 1.2 SX. 1.00. 3V. vsa 
Oprema razen Klime.« 040/555-393 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 

PRODAM 

ENOSOBNO STANOVANJE v visokem 
poicju. 40.49m2, popotna adaptac^ za-
I<iijčenavletu2007. r^mimllokacii-Pla-
nina 1, možen takojšen prevzem. 9 051 
373 311 

DVOSOBNO v Kranju, Planina, 64 m2. 
zelosvetio. rnimo.fOnkcionatnoinvzdiTeua-
no. cena 102.200 EUR (24.491.208 SfT). 
«051/331-593 roottsa 

DVOSOBNO stanovanje, 54 m2. cen-
ter Šk. Loke. adaptirano I. 05. 9 
040/135-409 rooien 

DVOSOBNO, novo stanovanje. 60 
m2, na Zlatem polju v Kranju, ugodno 
prodam. 9 031/378-038 ^ootett 

Novogradnja v Šenčurju 

w/ww.lokatnvest.si 
telefon: 04 25 19 970 

DVOSOBNO STANOVANJE KranhŠort^ 
vo naselje. 7. nad.. 52,5 m2. letniK 1972. 
opremljeno v cekJti. balkon, klet. Cena 
101.000,00 eur(24.203.640.00 sit). Traxj 
nepremičnine. Ško^etoška c. 20. Medvo-
de 700t490 

SK. LOKA • TRATA 2 SS, 54 m2. 
adaptirano 06. delno opr.. vpisano v 
ZK. takoj vseljivo. 040/942-912. « 
040/942-912 7001660 

V 30, dneh prodamo 
vašo nepremičnino 

04/23 44 080,041/626 581, 
041/366896,041/734 198 

24urMan 
nepremicnine^rast^i 

TRIINPOLSOBNO Kranj • Vodovodni 
stolp. 84 m2. 1. nadstropje, adapt. 
leta 2002. delno opremljeno, balkon. 
2x klet, cena 137.700.00 our(33 mio. 
SIT). Traxl nepremičnine. Ljubljana. « 
01/436^1-21. 041/638-048 7ooum 

TRISOBNOstanovantevŠko$Loki 75m2, 
Pailizanska. t./3 nad., možnost nakupa ga-
raže. cena 120.000 EUR (28.756.800 SfT). 
«031/688-714 rootsaa 

KRANJ - PLANINA II). 4SSW. 90 m2. 3. 
nad., vpisano v 2!K, 1.98. v cetoti op ren^ 
no, mima okolica. Wet. baJkon. izredno 
lepo. cena 141.462,20 EUR (33,9 mto 
STO, Traxl nepremičnine. U « 01/43601. 
21.041/63&048 7oojwo 

SK. LOKA. Ffantew nas. prodam 1 SS. 40 
m2 atiii, nwna okolica. velKo zelenja, vsi 
pfiključki. vpisan v Zk. cena 750(X) ELfT 
(18mioSm. «031/751-284 rootsai 

KUPIM 

STAREJŠE stanovanje, do 60 m2. po-
trebno obnove. Kranj ali okolica, plači-
lo gotovina. « 041/705-506 /ooisoe 

ODDAM 

SAMSKI ženski, nekadilki, oddamo 
enosobno opremljeno stanovanje. « 
041/253-176 roo»3S8 

GARSONJERO na Bledu, opremljeno, 
za daljši čas. oddam. « 041/850-406 

DVOSOBNO, opremljeno stanovanje 
na Planini 11. « 040/551 -941 rooioi? 

PRENOČIŠČA za vaše delavce. « 
041/670-379 rooieoi 

NAJAMEM 

SOBO za dva delavca. 8 041/740-
882 Toowi 

GARSONJERO ai enosobno stanofiif^ v 
okofci Kranja,« 040/627-832 7oo>o24 

HISE 
PRODAM 

1/2 STAREJŠE HIŠE LJ. - Šiška, pod 
Rožnikom, vsi priključki ločeni, del 
zemljišča. « 040/306-303 /ooisee 

HIŠO Bistrica po Tržiču, vel. 220 m2. par-
cela 400 m2, v celoti obnovljena, lepa 
sončna lega, cena 160.657,65 EUR 
(38.499.999 STD. «041/707-201 

7000909 

HIŠO v Gorenji vasi nad Škofjo Loko. 
zgrajeno I. 92, 300 m2, odlična loka-
cija, garaža. I. 92. sončna in ravna par-
četa 1400 m2, cena po dogovoru. « 
031/857-752 7OOT8IO 

HIŠO na Mlaki, lil. gradbena (aza 
K+P+M, « 040/899-919 700IW2 

HIŠO. 240 m2, vrstna končna lokaci-
ja. kol samostojna, sončna lega v zele-
nem pasu. « 040/845-883 rooise? 

NA GORENJSKEM prodam dobro 
grajeno, dvostanovanjsko hišo, 
vel.8.5x9.5 m. z dodatnimi prostori, 
garažo, delavnico, vrtom, primerno 
tudi za obrt. v bližini ZD. šola in vrlec. 
cena po dogovoru. « 040/62-77-77 

7001286 

AVTODELI IN OPREMA 

POSESTI 
PRODAM 

PARCELA. Brnik, zazidljiva parcela v 
postopku parcelacije. « 031/262-
227 700«3ei 

ŠK. LOKA - GODEŠIČ zazidljiva par-
cela. na robu vasi. 1205 m2. cer^ 116 
EUR/m2 (27.800 SfO. « 041/672-
9 1 7 7001560 

ZAZIDUlVO PARCELO. Šk. Loka -
Sv. Duh. 500 m2. cena 130 EUR/m2. 
oz. 31.200 Srr/m2. « 051/681-104 

700N»3 

ZAZIDUlVO PARCELO Gorenjska, 
Železniki 845 m2. cena 51.000 EUR 
(12.221.640 SIT). 8 051/311-207 

7001333 

KUPIM 

NJIVO na relaciji Voklo - Voglje, 8 
041/206-311 7001«» 

GARAŽE 
ODDAM 

GARAŽO, v ŠorHjevi ulici. trlplex II. 8 
01/834-18-39,041/988-887 7OOM6? 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 

PRODAM 

ODKUP. PRODAJA. PREPIS rabljenih 
vozil, gotovinsko plačilo. Avto Kranj, 
d.o.o.. Kranj. Savska 34. Kranj, 
04/20-11-413. 041/707-145. 
031/231-358 /001837 

CITROEN AX 1.1, I. 93. 133.000 km 
DOZ. ES. garažiran, ohranjen. 8 
04/51-41-188 700t&is 

FIAT PUNTO 1.2 SX, L 02. 60.000 
km servo. klima, nove zim. gume, 2x 
air bag. 8 031/313-013 /ooteao 

FIAT PUMTO 1.2 SX, I. 03 klima, črn, 
vsa oprema, 8 041/787-050 7001001 

FORD FIESTA 1.1,1. 87 reg. do 8/07. 
dobro ohranjeno. 8 01/36-11-132 

700IStfl 

FORD GALAXY 1.9 TDI. I. 01. 
174.000 km reg. do 2/08. el. paket.. 
2x kima. 6 prestav. 6 sedežev. 8 
051/435-699 7001675 

0 Brslov PfdpfotnOc 10.4202 Nauo 
PE KranitkB ce»ta 22.4202 ̂ tokk> 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
- pnevmatike in platišča. 
- amortizer|i rMMOtr, hiln servis vozil 
- avtooptika. vse za podvozje vozil. 
- izpušni sjstemi. katalizatorji / 
Tel 04/25 76 052 
Http://www.aqgaiUar.5i 

PEUGEOT 306 1.6 XR. L 97. 80.000 
km 1. lastnik, vsa oprema razen klime, 
kot nov, 8 041/398-574 7001598 

PEUGEOT 306 1.4 xr 5v. let. 93. sive 
met. barve 149.000 km. Cena 820 
EUR. 8 041/727-128 

RENAULT Megane Coupe Spori 16V. 
I. 2001, 98.000 km. veliko dodatne 
opreme (srebrn, klima, lita platišča). 8 
041/526-688 rooisoi 

ŠKODA OCTAVIA 1.6 GLX. I. 97. 
60.000 km 1. lastnik, dodatna opre-
ma, 8 040/372«098 700iei9 

POLO 1.3. I. 95. 175.000 km zelene 
barve, cena 1400 EUR (335.500 
SIT). 8 040/268-382 7001522 

VW JETTA 1.9 TDI. I. 8/06. 11.500 
km 105 KS. kovinsko, temno siva. 
cena 18.500 EUR (4.433.340 SIT). 
8 031/225-870 7001609 

VW TOUARAN 1.9 TDI. I. 04. 
125.000 km vsa oprema. « 
041/259-272 7Q0)S66 

MOTORNA KOLESA 
PRODAM 

KAWASAKI CHOPPER 800 VN, I. 97. 
Z veliko dodatne opreme. « 040/799-
8 8 8 70015M 

KAWASAKI KLE 500. I. 03. 17.000 
km odlično ohranjen, redno servisiran. 
8 041/971-549 7001660 

PRODAM 

ALU PLATIŠČA z letnimi gumami. 4 
kom. 215/45/17 za novi Megan, med 
vijaki 4x100, 8 041/37-88-03 70oim2 

ALU PLATIŠČA z novimi gumami za 
VW sharan. passat. galaxy, 8 
041/534-770 7oois98 

GUME IN JEK. PLATIŠČA za razne 
avte od 13 -16 ' , mak> rabljene, nekaj 
tudi novih, cena po dog., 8 041/722-
6 2 5 700IS89 

LETNE gume, 2 kosa. Federal 205/55/16. 
prevožer«! 500 km, 8 040/232-287;ooi63a 

MOTOR Z 101/Jugo 45. 2 kom UNO 
45. 8 04/513-19-85, 041/241-958 

7001505 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 

KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO tudi totalka 
- ponujam največ, takojšen odkup, pre-
voz. 031/770-833 700i638 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

LAKIRNA STENA za mizarsko delavni-
co. ugodno. 8 041/619-302 7001479 

NOV KOMPLET za sestavo cirkularja 
in nekaj različnega materiala, zelo 
ugodno. 8 04/252-27-35 7001B12 

VARILNI aparat za inox AR Cu Fe. 
možnost varjenja po postopku MIG. 8 
031/360-536 7001533 

OPREMA 
PRODAM 

ZARADI zaprtja otroške trgovine s teksti-
lom ugodno prodam sestavljive regate. 
8 04/23-11-337. 051/603-8117001534 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

BUKOVE in hrastove krajce, razžaga-
ne na 1.5 m na paletah. 8 040/776-
484 7001&4S 

OBDELAN les za balkonsko ograio 
3x14x100 cm in 3 nove kolektorje 
IMP. 8 04/252-32-73 7oo»657 

SUHE smrekove plohe In deske 2.5 
cm. 8 041/249-621 rooissa 

STAVBNO POHIŠTVO 
PRODAM 

OKNA. vrata, z vgradnjo in obsežnejšo 
adaptacijo stanovanj, metrska drva z 
dostavo in kupimo hlodovino. Les-
mark. d.o.o.. Podlubnik 191. Šk. 
Loka. 8 040/354-108 7ooi527 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA metrska ali razžagana. možnost 
dostave, cena 30 - 50 EUR (7.000 do 
12.000 srn. «041/718-019 Toot5?4 

SUHA bukova drva. cena 55 EUR/m3 
(13.180 SIT) s prevozom. «040 /212-
8 1 9 7001516 

ZELO ugodno prodam lesne bhkete za 
kurjavo - razprodaja zaloge. « 04/53-
31-648.040/88-74-25 700i369 

POSLOVNI STIKI 

KREDITI 
Do 7 let na osebni dohodek ali 

pokojnirK), do 50 % obremenitve. 
Kredrti na osrtovi vozila, tef leasingi 

23 vozila stara do 10 (et 
MOŽNOSTODPLAČILA 

NA POLOŽNICE, PRIDEMO 
TUDINADOMI 

NUMERO UNO Robert Kukovec 
Mlinska uL 22« Mar3>or 
Tet: 02/252-48-26, 

mob: 04i/75C>560r 04 /̂331-991 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

FRANCOSKO posteljo z žimnico. 
ugodno. « 04/574-38-99 

KUHINJSKE ELEMENTE z vgradnim 
hladilnikom in štedilnikom. « 
041/245-813 7001&83 

NEONSKE luči z dvema žarnicama. « 
04/512-44-81. pop.. 041/547-305 

7001670 

GOSPODINJSKI 
APARATI 

PRODAM 

MALO RABLJEN grelnik vode 80 1. 
ugodno. « 041 /276-485 70oidoe 

PRALNI stroj za 50 EUR (11.982 SIT). 
«041/503-776 7ootw0 

ZA SIMBOUČNO ceno piodam štedilnik 2 
pin 2 elektrika. 40 EUR (585.60 SfT). « 
040/831-102 7001631 

OGREVANJE, 
HLAJENJE 
PRODAM 

TERMOAKUMULACIJSKO peč 1.5 

KW. ugodno. « 04/20-26-2447DOIS7O 

VRTNA OPREMA 

PRODAM 
BRUNARICO, montažno, vrtno hišico 
4x5x3.30. « 041/230-431 rooiss« 

GLASBILA 
PRODAM 

FRAJTONARICO. novo in starejše ci-
tre, « 04/23-12-101. 040/359-613 

7001649 

SOLA 
PRODAM 

UČBENIK za frajtonarico 2 z notami in 
prijemi najlepših slovenskih viž. možna 
razlaga. « 04/518-54-59 700157» 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

NOVO MIZO za biljard. 
724 

031/206-
7001194 

TURIZEM 
APARTMA za 4 osebe v Zadru pri slo-
venski družini oddam. « 00385-
23/332-943. zvečer, vinko.mi-
l i n ^d . t .-com .hr 7001 BI 5 

V SEZONI oddam opremljen apartma 
na Krku. « 0590/12-905. 041/390-
4 2 2 7001625 

ZARADI zdravstvenih težav hrbtenice 
oddam 8-dnevnl dopust v Španiji, 
ugodno, « 041/318-651 70oi&ei 

HOBI 
KUPIM 

STARE KNJIGE, plačam po dogovo-
nj. « 041/595-472 7001800 

STARINSKO pohištvo, uro. sliko na 
steklo, razglednice.« 040/205-935 

7001 &46 

UMETNINE, 
NAKIT 
PRODAM 

TAPISERIJE kreacija 16 unikatnih iz-
delkov na temo Križovega pota. cona 
55.000,00 eur (13.180.200.00 sit). 
«031/225-870 700i©32 

OBLAČILA 
PRODAM 

ŽENSKE dvojne barete. več barv. « 
04/531-52-04 7001519 

OTROŠKA 
OPREMA 
PRODAM 

DVA STOLA tnp^rap In dva avtosede-
ža. « 041/708-725 700i803 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
PRODAM 

SVIŠČEVO MAZILO, originalno zaprlo 
z računom in navodilom. « 04/574-
46-59 7001S&2 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

PAVA samca, stara eno in dve leti. « 
04/25-11-875.041/926-861 700i«25 

RODOVNIŠKE mladiče, rotvhreiler. 
cepljeni in tetovirani. « 041/538-534 

7001S88 

ROTTWEILERJI. čistokrvni mladiči, 
stari dva mes.. « 031/627-575 

7001611 

SADIKE gorenjskih sliv - češpelj. 
ugodno, « 040/223-642 7oois9e 

PODARIM 

MLADE kužke. mati labradorka. « 
04/255-13-02 700i6es 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

CISTERNO 22001 in traktorski meša-
lec za gnojevko. « 031/253-521 

7001653 

CISTERNO Creina 3200 I aH menjam 
za manjšo. « 031/491-028 7oo»©i7 

NAKLADALKO za seno Novi pionir 26 
in ČB telico. brejo 9 mesecev. Sr. vas 
91, Šenčur 70016M 

PREDSETVENIK Gorenc 180 cm in 
kupim cepilec drv rta sveder. Debeljak. 
Podbrezje 150. « 051/601-795 

SAMONAKUDALKO SIP 16 m3 In 
pajek SIP, « 040/661-859 7ooi«i8 

STOJIŠČE za krave, puhalnik in traris-
portni trak za gnoj, « 041/715-CK}8 

700164) 

TROSILEC gnoja 3t mengele. vodo-
ravna valja, stranice za silažo, « 
041/608-616 7001M6 

KUPIM 

CISTERNO za gnojnico, « 030/319-
6 9 4 7001520 

TRAKTOR Zetor. Univerzal ali Štore od 
lastnika, plačilo takoj. « 031/245-
2 3 9 7001363 

TRAKTOR Univerzal 550 ali 640 DTC 
ter nakladalko SIP 22 na 9 nožev, « 
04/518-26-43 700i638 

VITEL za traktor TV. 18 KM. lahko v 
okvari. « 031/803-119 7oo»s77 

PRIDELKI 
PRODAM 

JABOLKA, mošt tudi pasteriziran ja-
bolčni kis. suho sadje in kislo zelje. 
Kmetijovc. Jeglič. Podbrezje 192. « 
04/533-11-44 7001613 

JABOLKA raznih sort. 
764 

031 /309-
7ooiwe 

KROMPIR desiree. primeren za saje-
nje. «041/601-498 7001547 

KROMPIR desiree za sajenje. « 
031/685-910 7001561 

SEMENSKI krompir sorte kresnik, « 
041/607-050 7001809 

SENO In otavo. razsuto, ter žensko 
kolo 10 prestav, 20 EUR (4.792 SIT). 
« 04/255-14-87 7001644 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA belgijski plavček, težak 115 kg. 
« 0 4 / 2 5 - 2 2 - 7 2 0 7001574 

BIKCA ČB. starega 14 dni, « 
041/357-944 70oieo8 

BREJO zajklK) in plemenskega zajca. 
«04/252-55-60 7001593 

ČB BIKCA starega 5 mesecev. « 
04/20-43-128 700»5« 

ČB TEUČKA, starega 3.5 meseca. « 
051/397-256, 041/805-489 7doi5M 

JAGNJETA. « 04/57-21-786 70OI6M 

KOZO. staro dve leti primemo za za-
kol. « 04/510-37-70. 031/810-549 

/001637 

KRAVO s prvim teletom in dve breji te-
lici 7 in 4 mesece. Kem. Kokrica. C. 
na brdo 49. Kranj /ooised 

TELICO v 9. mesecu brejosti, Studen-
čice 20, Lesce, « 04/533-33-50 

7001521 

TELICO visoko brejo, 
67 

04/531-40-
700(630 

TELICO simentalko. brejo devet me-
secev. «051/351-855 700J632 

TEUCO simentalko. staro 11 mesecev 
in ovce z jagnjeti. « 04/586-24-84, 
040/886-208 7ooi5a6 

TELIČKO simentalko za rejo ali zakol 
in meso mladega bika. « 041/458-
0 5 2 7001663 

TELIČKO simentalko. staro ctva mese-
ca. «04/574-20-73 700i673 

TEUČKO simentalko. staro 15 mese-
cev. «01/36-12-749 7001602 

TEUČKO belgijsko plavo. staro 10 dni 
In rotacijsko kosilnico disk SIP 255 D. 
«041/657-111 7001823 

VEČ TEUC simentalk. različnih staro-
sti. primernih za rejo, A kor>trola, ugod-
no. « 031 /356-669 70016I0 

ZAJCE liščke In petelina Štajerca, « 
04/202-12-57 700157« 

ZAJČJE meso. 6 EUR/kg (1.438 
Sm. « 041/831-569 7001S23 

KUPIM 

BIKCA simentalca. starega 10 dni in 
prodam seno. « 031/568-1407ooi607 

BIKCA simentalca ali mesne pasme 
starega do 14 dni. « 041/841-632 

/001567 

OSTALO 
PRODAM 

GORENJSKI ZAPRAVUIVČEK. do-
bro ohranjen. « 041/67-54-53 

7001655 

KIMPEŽ in termoakumulaclisko peč. 
«031/471-420 700158« 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

BAR V CENTRU Kranja Išče dekle ali 
fanta za delo v strežbi. Palustris tiar. 
Reginčeva ul. 4. Kranj, « 040/516-
6 1 6 7001459 

fiostidte S m t a i 
Gostilna in penzion Portal 

PortaJ & M, d.o.o., 
Zaloška 110, Ljubljajtia 

Restavracija in pizzerija Portal 
v [Jubljanizaposli (m/ž): 
• natakarje 
• točajko/receptorko 
- pizzopeka 

Tel. 01/54 00 660 

DODATNI ZASLUŽEK nudimo sposo-
bnemu. komercialnemu zastopniku na 
terenu za območje Kranja In Škofje 
Loke, Agencija Grafiti, d.o.o.. Kropa 6. 
Kropa. « 041/391-185 7001309 

IŠČEMO pomoč za delo v strežbi ob vi-
kendih. GTT Jošl. d.o.o.. Sv. Jošt nad 
Kranjem 2. Kranj. « 04/201-21-28. ra-
zen ponedeljka, od 8. do 20. ure /OOMM 

IŠČEMO kuhaoa in natakarja za delo v go-
stinskem bkakj. Picerija Tonač, Grad 15, 
Cerk^, « 041 /754-746 7ooi64e 

Jurčič & Co.. d. 0. o., Bodovlje 9 a, 4220 Škof]a Loka 

Zaposli (m/ž): 
Add 1: več voznikov tovornih vozil za mednarodno špedicijo 
z opravljenim vozniškim izpitom kategorije C in E 

Add2:avtollčarjaznajmanj 
2 leti delovnih izkušenj 

Add 3: avtomehanlka z najmanj 2 leti delovnih izkušenj 

Kandidati naj pisne vloge naslovijo na naslov: 
iurčlč & Co., d. 0.0., Mlakarjeva 111,4008 Šenčur. 
Več informacij na tel. številki 041/761400 (Valentin). 
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TAKOJ ZAPOSUMO natakarja ali na-
(akarico. Kan d.0.0.. C. Staneta Ža-
garja 16. Kranj. « 041/620^75 

/ooi»>* 

V ŽIROVNICO takoj zaposlimo kuhar-
ja/ico s prakso. Vilko Žurga s.p.. Žirov-
nica 86a. Žirovnica. « 041/945<J47 

ZAPOSLIM kuhaoa ali kuhark;o. lahko 
mlajša upokojenka, predhodne delo-
vne izkušnje so pogoj. Inf. med 7. In 8. 
ter 13; in 18. uro. Erjavšek Zvone s.p.. 
Slovenska o. 39. Cerklje. « 04/252-
91-30 7001943 

ZAPOSLIMO dekle za delo v strežbi. 
Ribnikar Janko s.p.. Senično 8. 4294 
Križe. « 031/360-476 70ot438 

ZAPOSLIMO prodajalca. Vogoprom. 
d.o.o.. Brode 20. Škofja Loka. « 
04/51-84-102 TOO\929 

ZA NEDOLOČEN čas zapos&m voznika 
gozdaiBkega kamiona za pr^oz lesa - Ital-
ja in Avstr^. Marko Dolenc s.p.. Gabrova 
5. Šk. Loka « 0 4 1 / 7 4 & ^ TOOIMO 

ZAPOSLIM voznika kamiona - kiper 
prevozi z dvigalom in strojnika gradt>e-
ne mehanizacije. GVT Štraus. d.o.o.. 
Selo pri Bledu 43. Bled. « 04/53-02-
940,041/623-835 700isn 

TA-DEVAd . o. o., 
Z a s a v s k a c. 30 , Kranj 

Išče nove sodelavce 
1. Vodja avtoprafnice (m/2) 
• 1 leto delovnih izkušenj na 
podobnih delovnih mestih 

• osnovna znanja računalniš-
tva (Word, Excel) 

2. Delavec v avtopralnld (m/2) 
Ponudbe pošljite v roku 8 dni 
od objave na naš naslov. 

ZAPOSUMO VOZNIKA tovornega vo-
zila. izp. C in E kategorije. Prošnje po-
šljite v 8 dneh na: Grobovšek trans-
port. d.o.o.. Mala ul. 10. Horjul. 9 
01/75^)0-152. 041/788-678 

700»?76 

TAKOJ zaposlimo štiri zastopnike, po-
leg osnovne plače možnost še dodat-
ne letne stimulacije 5.600 EUR 
(1.341.984 SIT). Pisne prošnje: Po-
sredništvo Zdene Brovč s.p.. Virmaše 
170, 4220 Škofla Loka 7001300 

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

7000669 

AVTOKLEPAR oziroma delavec v avto-
remontni delavnici dobi delo • montaža 
avtostekl. Jelovčan d.o.o.. Žabnica 
24. Žabnica. « 041/756-188 700t5®i 

FINOMEHANIKA, z Izkušnjami. Le-
tehnika d.o.o.. Šuceva 27. Kranj, « 
04/204-21-21 700147S 

TAKOJ zaposlimo vestnega in zaneslji-
vega delavca s poklicno ali srednjo 
šolo za dvoizmensko delo v proizvodnji 
z možnostjo hitrega napr. MEMO AB. 
d.o.o., PE Kidričeva 43 b. 4220 Škof-
ja Loka. 9 04/51-10^00 

700»5e4 

ZAPOSUM delavca v tesarstvu in krov-
stvu. možna priu^tev. Splošna gradtiena 
dela in krovstvo Pogačar k.d.. Čopova 
25. Lesce. 9 040/713-110 70013» 

ZAPOSUM delavca za delo v ročni av-
topralnici, Pičman. d.o.o., Britof 39. 
Kranj. 9 040/202-542 

7001687 

NASTAVLJALCA orodij na strojih za 
predelavo plastike zaposlimo, izob. 3-
letna strojna ali strojni tehnik, dve leti 
del. izkušeni na predelavi plastike in 
menjavi orodij, K^an, d.0.0., Hosta 7, 
Škofia Loka 

ECP. d. O. On Peske 4a. 1236 Trzin. 
tel.: 01/562 05 87 
zaposli: 
SKLADIŠČNIKA (m/ž) 
-nUČAHSTA in/ž) v Tržiču 
Pogoj: zaključena osnovna šola, 
izpit za vičaija, vozniški izpft katego-
f ^ 6, za fizično delo sposobne kan-
didate, zaželeno je poznavanje dela z 
nevarnimi snovmi (kerrakailjanii). . 
Nudimo: redno plačilo, dolgoročno 
zaposTitev, ur^eno delovno okolje. 

ZAPOSUM slikopleskaria z delovnimi 
izkušnjami. Aleš Markovec s.p., Žeje 
15. Duplje. 9 041/681-039 700i3e8 

RAČUNALNIŠKA ŠOLA išče zaradi razši-
ritve PE v Ljubljani zunanje sodelavce za 
predstavAev programa na obmo^ Goter^ 
ske. Šoia 2F d.o.o.. Strma uL 6. Maribor, 
«02/230-2&e0 «*>»«» 

STTKUNEGA INŽENIRJA, konstnidoija. 
zaposimo. zaželeno znanje pR>grama Pn>-
ingeneer. Prijave z d o k ^ : Le^ehnika, 
d.o.o., šuceva 27. Kranj TOOISM 

ZAPOSUMO KV SLAŠČIČARJA, redno 
dek>vno razmerje s polnim dek)vnim ča-
som. Prosr^ pošPe v 15 dneh na naslov 
Rema. d.d.. Savska k>ka 1. Kranj. 8 
04/237-65-J6.031/631-989 700i47t 

V MIZARSKI DEUVNtCt zaposSnu mizaja 
in delavca za pnučitev. Smo(̂ . d.o.o.. Pod 
gozdom 30, Tržič. 9 041 /619^ 

noiM 

ZAPOSLIMO MLAJŠEGA DELAVCA 
za enostavna deta v dopoldanskem 
času. iz okolice Bleda, možna priučitev 
za peka. Pekama Planika. Triglavska 
43, Bled, 9 031/39&-S45 rootsos 

IŠČEM 

IŠČEM DELO kot inštnidor malemabke in 
f ^ za o$nc^m in srednjo šoio na mojem 
^ vašem domu. 9 040/899^69 

DUO ROLO vam igra na zabavah, ob-
letnicah. porokah domačo in zat>3vno 
glasbo. 9 041/224-907 700i5d4 

IŠČEM DELO nega in pomoč na 
domu. na relaciji od Radovljice do Je-
senic. 9 041/955-722 700I24« 

IŠČEM DELO. pomoč pri čiščenju in 
likanje. 9 051 /222-181 rooiso« 

IŠČEM DELO kot inštruktor matemati-
ke. fizike, angleščine In kemije. 9 
031 /291 -526, 041 /867-201 7ooisw 

IŠČEM DELO kot varuška otroka v 
škofji Loki. 9 041 /890^7 700\e07 

STORITVE 
NUDIM 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter s.p.. 
Senično 7. Križe, tel.: 59-55-170. 
041/733-709: iaJurje. roloi. rofete. brnel-
ne zawese. plise zavese, komamitj. marki-
ze. www.astefi<s.net 7ooi634 

BELJENJE in glajenje notranjih povr-
šin, ban/anje napuščev in fasad, deko* 
ratjvni ometi In opleski, antiglivični pre-
mazi. Pavec hro s.p.. Podbrezje 179, 
Naklo. 9 031 /39-29-09 7oon« 

BYTYQI SKALA d.n.o. Struževo 3a. 
Kranj, izvajamo dela od temeljev do 
strehe, notranje omete, fasade, adap-
tacije. kamnite škarpe. urejanje in t l^ 
kovanje dvorišč, z našim ali vašim ma-
terialom. 9 041 /222-741 7oou55 

8YTYQI, OČE IN SIN, d.n.o., Struže-
vo 3a. Kranj vam nudi vsa gradbena 
dela. notranji ometi, fasade, adaptaci-
je, novogradnje, hitro in poceni.. 9 
041/593-492 

7000999 

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

7001«?$ 

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 Vaše skrbi. 

v iskra . . 
vzdrzevanje 
Prodaja: 

Td.: 04 237 55 70,04 237 5508 
Fax: + 386 4 237 55 64 
prodaja@iskra-vzd.si 

«imii|p< 4Š 

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

IZVAJAMO VSA krovsko-kleparska In 
tesarska dela. Pooblaščeni krovec Ge-
rard Bramac Tondach. Marko Svetelj 
s.p., Grmičeva 31. Kranj. 9 041/64-
24-24 Toot«? 

IZVAJAMO VSA GRADBENA DELA 
od temeljev do strehe, kvantetno. toa-
ntna. Gradbeništvo, d.0.0., Gubčeva 
ul. 7. Kranj, 9 041/257-328, 
040/178-371 700»MO 

NUDIM vsa gradbena dela, notranji 
ometi, vse vrste fasad, adaptacije, no-
vogradnje. tlakovanje dvorišč, t^lrtet-
no. hitro In poceni. Gradber«? podjetje 
Kranj d.0.0., Zupanova 6. Šenčur. * 
051/354-039 r000W7 

TESNENJE 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.. Eksierjeva 6. Kamnik 01/83-
15^57.041/694-229 

700>63ft 

VODIM POSLOVNE knjige za mala 
podjetja in samostojne podjetnike. 
Zlatka Podjed s.p.. Srednja vas pr 
Šenčurju 175. Šenčur. 9 040/764-
114 

l i Č E M 

IŠČEMO POMOČ pri pridelavi zelenja-
ve. delo na polju, 9 041/648-543 

7001604 

IZOBRAŽEVANJE 
NUDIM 

PLESNI TEČAJI - UGODNE CENE. 
Standardni, talino in sviring plesi za vse 
generacije. Vabljeni v Studio Tango. 
Britof B16. Kranj. « 041/820-485, 
swww. studiotango.com 

70007J7 

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

7000637 

RAZNO 
PRODAM 

TELEFONSKO tajnico na kaseto, nov 
telefon, prtljažnik za avto, pisalno 
mizo. kupim PVC okn^. * 041/271-
515 

Z A H V A I A 

/ž̂ em te v travah, 
iščem te v moijih, 
najdem te v zvezdah, 
ki sijejo name. 

(M. Kačič) 

Zahvala ob izgubi naše drage 

IVICE VOLONTAR 
roj. Baloh 

Iskreno se zahval jujemo v s e m sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem, 
ki ste sočustvovali z nami, n a m izrekli sožalje, darovali cvetje in sveČe ter jo pospremili na 

njeni zadnji poti. V s e m imenovanim in ne imenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Mož Bojan, hčake Uidja. Bojana in Iknia z družinami, mama Ivana in sestra Darja z družino 

Z A H V A L A 
Ni smrt tisto, karnas loči, 
in življenje ni, kar druži nas. 
so vezi močngše, brez pomena 
zanje so razdalje, kraj in čas ... 

(M. Kačič) 

V 74. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, ded in brat 

A N T O N KOVAČ 
iz Čirč pri Kranju 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste ga v tako velikem 
številu pospremili na njegovo zadnjo pot Hvala vsem za ustno in pisno i2xaženo sožalje ter darovano 

cvetje, sveče in svete maše. Iskrena hvala g. Alojzu Sajovicu za ganljive poslovilne besede, pevcem iz Pre-
doselj in g. župniku Stanislavu Zidarju za lepo opravljen pogrebni obred Posebna zahvala podjetju Navček 
za vse opravljene storitve ter Z Š A M Kranj, ki ste dragega px)la>jnika Častno pospremili k večnemu počitku. 

V S I N J E G O V I 
Kranj, 2 1 . februarja 2 0 0 7 

Iščemo te v travah, 
iščemo te v morjih, 
najdemo tc v zvezdah, 
ki sijejo na nas! 

Z A H V A L A 

V 81. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oČe, stari ata, tast, brat svak 

NACE ALJANČIČ 
Čirč 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
vaščanom in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in 
sveče. Posebej toplo se zahvaljujemo osebju Bolnišnice Golnik in 
gospodu župniku za opravljen pogrebni obred. Hvala vsem. ki ste 
ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 

Pogrešali ga bomo vsi njegovi 

Z A H V A L A 

Ob smrti dragega moža, očeta, dedka, brata in strica 

STANETA JELOVČAN A 
iz Stražišča 

se iskreno zahval jujemo vsem sorodnikom, pri jatel jem, sose-
d o m in drugim za izrečena sožalja, darovano cvetje i n sveče. 
Posebna zahvala zdravnici dr. Pavlinovi in osebju pomoči na 
domu. Zahvala gospodu župniku Bojanu Likarju in pevcem za 
zapete žalostinke. 

V S I N J E G O V I 

Odšel si od nas brez slovesa, 
dvorišče je prazno 
brez tvojega koraka in smehljaja. 

V S P O M I N 

Jutri, v soboto, 3. marca 2 0 0 7 , bo mini lo devet let, odkar nas je 
nepričakovano in mnogo prezgodaj zapustil n a š ljubi sin. mož, 
ati, brat in stric 

ROMAN PROJ 
iz Pevna 8 pri Škof|i Loki 

Hvala vsem, ki se ga spominjate z misli jo in molitvijo. 

Vsi njegovi: m a m a , Marta, hčerki Monika in Ana, brat Matevž 
in sestra Milena z družinama 
Pevno, 2. marca 2 0 0 7 

Ljubil si zemljo in družino, 
v srcih zapustil veliko nam praznino. 

V S P O M I N 

V četrtek. 22 . februarja 2 0 0 7 , so minila tri leta, odkar nas je 
zapustil dragi mož. ata, stari ata in tast 

MATEVŽ PROJ 

iz Pevna 8 pri Škof j i Loki 

Hvala vsem, ki se ga spominjate. 

Vsi njegovi: žena, s in Matevž in hčerka Milena z druž inama, 
vnukinji in snaha 
Pevno. 2. marca 2 0 0 7 

mailto:prodaja@iskra-vzd.si
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A N K E T A 

Vajeni podražitev 

BOSRJAN BOGATAJ 

Od 1. marca plačujemo tro-
šarine na električno energi-
jo, kar pomeni za gospo-
dinjstva povprečno i,i od-
stotka višje položnice. S 1. 
julijem naj bi elektrodistri-
bucijska podjetja podražila 
storitve Se za skoraj deset 
odstotkov. Ali že varčujete.' 

FoK: CorJBi Kavii< 

Zoran Jovanovič: 
"Vem, da se bodo cene 
dvignile. Z ženo varčujeva 
pri vseh odhodkih, zato ne 
vem, kam peljejo vse te 
podražitve. Položnica za 
elektriko je za. naju velik 
strošek." 

Jože Pretnar 
"Že sedaj položnica za elek-
triko pri nas ni velika, saj 
vseskozi pazimo, da luči ne 
gorijo v prazno. Nenehnih 
podražitev smo že navajeni, 
čeprav so povsem neuteme-
ljene." 

Marija Stojič: 
"V medijih smo slišali za 
podražitve. Ob sobotah in 
nedeljah, ko je cenejši tok 
peremo in likamo in tako 
tudi varčujemo. Če znaš 
varčevati, je lahko tudi 
položnica manjša." 

Urša Lipej: 
"Nič ne vem o podražitvi. 
Moj račun za elektriko je 
sicer kar visok, vendar zara-
di tega ne bomo nič bolj 
varčevali." 

Miroslav Mejč: 
"O podražitvi sem že slišal, 
vendar zaradi tega ne bomo 
ugašali luči. Jaz še ne plaču-
jem položnic, zato me po-
dražitev ne bo prizadela." 

Gorenjski glas na spletu 
Predstavljamo posodobljen spletni portal v îî fgorenjskiglas.si 

D INA KAVČIČ, 

ANA VOLČJAK 

Na računalniku odprite 
internetni brskalnik, v 
naslovno vrstico vpišite. 
www.gorenjskiglas.si in 
pred vami se bo odprla 
povsem prenovljena spletna 
stran Gorenjskega glasa, Id 
svojo "uradno" premiero 
doživlja prav danes. Na njej 
boste našli sveže novice s 
fotogalerijami, ki jih zaradi 
omejenega obsega v tiskani 
izdaji ni. Preverite lahko, 
kakšno vreme se nam obe-
ta, in sodelujete v aktualnih 
anketah. Če iščete starejše 
članke, jih boste našli v 
arhivu, v katerega smo vklju-
čili članke od lanskega okto-
bra naprej. Zelo privlačna 
je možnost interaktivnega 
sodelovanja bralcev s ko-
mentarji na katerokoli temo, 
kjer lahko izrazite svoje 
mnenje. Po besedah ured-
nice spletnih strani Ane 
Volčjak smo že do sedaj 
prejeli veliko pisem bralcev. 

Prek spletnega portala 
lahko oddate mali oglas, 
osmrtnico ali zahvalo, lahko 
se naročite na časopis ali 
sporočite spremembo na-
slova. Preberete lahko vse o 
podjetju, naših edicijah, 
predstavljeni smo tudi vsi 
zaposleni. Če bi želeli v 
časopisu oglaševati, najdete 
tudi cenike. Vsi prispevki 
so za zdaj dostopni brez 

Ana Volčjak (levo) s sodelavko Barbaro Košnjek / fob: Tin« doh 

omejitev, če hočete oddati 
naročilnico ali komentar, 
pa je potrebna le brezplačna 
registracija. 

Ponosni smo, da gremo v 
Gorenjskem glasu v korak s 
časom, zato želimo svojim 
bralcem ponuditi novice 
tudi po e lektronskem 
mediju. Spletni časopis je 
šele prvi od izzivov, ki jih' 
prinaša življenje v dobi 
informacijske tehnologije. 

Veseli bomo, če se boste 
odzvali s svojimi predlogi 
in pripombami, saj bomo 
tudi z vašim sodelovanjem 
ustvarjali spletni časopis, ki 
vam bo še bolj pri srcu. 

Prebe 
I WWW.COREN)SKI 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo sprva oblačno, občasno bodo padavine. Meja sne-
ženja bo na višini okoli 1500 m. Čez dan se bo zjasnilo, po-
poldne bo še kopasta oblačnost in kakšna ploha. V soboto 
bo zmerno do pretežno oblačno, v nedeljo pa sončno. 
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y Iskraemecu 
t)odo odpuščali 
ŠTEFAN ŽARGI 

.Kranj - Vse kaže, da so se v 
Iskraemeco odlofili za takojš-
njo uresničevanje napovedi o 
odpuščanju presežnih delav-
cev, ki je del poslovnega načr-
ta za letošnje leto in strategije 
do leta 2001, ki so jih predsta-
vili zaposlenim in bankam 
upnicam, konec januarja pa 
potrdil nadzorni svet Preteki 
teden so poslal predlog pro-
grama presežnih delavcev 
sindikatom in Zavodu za za-
poslovanje. Po programu naj 
bi bilo v letošnjem letu 170 
presežnih delavcev, vendar pa 
številka še vedno ni dokonč-
na. 21a nadaljnje uspešno po-
slovanje podjetja je namreč 
potrebno prestrukturiranje 
delovnih mest in povečanje 
produktivnosti, program pres-
trukturiranja in program 
presežnih delavcev se v celoti 
izvajata v dogovoru s sindika-

ti in svetom delavcev. Vsi pre-
sežni delavci bodo v skladu z 
Zakonom o delovnih raz-
merjih prejeli odpravnine in 
odškodnine. Višine odpra-
vnine in odškodnine so od-
visne od delovne dobe in pla-
če posameznega delavca. 
Program presežnih delavcev 
je bil predstavljen sindika-
tom, njegovo izvajanje pa se 
še ni začelo, zato ni znano, 
koliko presežnih delavcev se 
bo odločilo za prekinitev de-
lovnega razmerja brez oz. s 
skrajšanim odpovednim ro-
kom niti koliko delavcev bo 
odšlo prostovoljno. 

V skladu z zastavljenim 
planom ima Iskraemeco tre-
nutno več naročil na podro-
čju elektronskega programa 
in nekaj manj na področju 
indukcije. Trenutno izpol-
njujejo zastavljene načrte 
poslovanja in nimajo težav z 
likvidnostjo. 

Č E S T I T A M O M L A D O P O R O Č E N C E M A 

Kranj, 24. februarja - Klemen Pevc in Carcia Carrera Miladys, 
Spodnja Slivnica 77 A. Gorenjski glas mladoporočencema 
prisrčno čestita in jima s čestitko, prejeto na matičnem 
uradu, podarja polletno naročnino časopisa. 

R O K O M E T 
P R V E N S T V 

RD TERMO 
E N A T E K M A 

: MRK KRKA 
H a l a P o d e n , s o b o t a , T E H i ^ 
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GLASBA 
POJEVKOROŠCINI 
Koroškega kantavtorja Milana Kamnika že lep 
čas nismo slišali na Gorenjskem, pred kratkim 
pa je gostoval na Jezerskem in v koroščini zapel 
prijatelju Davu Karničarju. 

Danica Z. Žlebir 

Kantavtorja Milana 
Kamnika pozna zla-
sti srednja generaci-
ja, ki ga pomni še iz 
koroškega Dua 

Kora, v katerem je pel s prija-
teljem Tonijem Apohalom. 
Danes Kamnik deluje samo-
stojno, svoj prvenec je izdal 
leta 1996. njegov zadnji al-
biun z naslovom Gnar (de-
nar) pa je izšel lani. Vmes so 
izšli še albumi Adelina, je še 
kdo srečnejši kje, 10 let (Duo 
Kora), Rad 'mam pir (Duo 
Kora), Dolina smrti, Ibržnik 
(Prežihov Voranc je s to be-
sedo označeval hlapca), Pre-
žih in Jaz (nastal ob obletnid 
smrti koroškega literata). 
Glasbenik je vseskozi zvest 
svojo Koroški in kar polovico 
svojih pesmi poje v tem na-
rečju. Brez narečja ni jezika, 
je prepričan, in tako je leta 
2004 naslovil tudi svoj al-
bum. Pesmi v kleni korošS-
ni je zapel tudi na Jezer-
skem, kamor je prišel na po-
vabilo Dava Kamičarja, ko je 
ta predstavljal film o smuča-
nju s sedmih vrhov na sed-
mih celinah. Ko se je Davo 
leta 2000 odpravljal smučat 

Milan Kamnik 

z Everesta, je nastala tudi sta-
va, ki je Milan Kamnik doslej 
še ni uspel uresničiti, da bo 
namreč z Brnika peš prišel 
na Jezersko. 

Kako da ga na Gorenj-
skem ne slišimo pogosteje? 
"Pridem, kamor me povabi-
jo. Pa bi bilo dobro, da kdaj 
pridem tudi k vam, saj ima-
mo Korošci in Gorenjci mar-
sikaj skupnega, če ne druge-
ga vsi prav fajn "švapamo"," 
omeni skupno narečno po-
sebnost gorenjskega in koro-
škega dialekta. 

SKUPNI IMENOVALEC POP 
Dagi in Mate sta v svojem glasbenem loncu zakuhala okusno jed, ki jima je nadvse všeč. Lahko jo 
pokusiš in pohvališ, hkrati pa ji lahko po želji dodaš kakšno svojo začimbo. A na koncu bo njuna jed 
še vedno enakega okusa. 

Da Phenomena je 
klub, Da Pheno-
mena je pojav. Da 
Phenomena je 
b a s s e b a l l s k i 

team. Skratka vse prej kot 
dva fenomena. Na vprašanja 
odgovarja polovica omenje-
nega benda, Anže Langus -
Dagi. 

Oba z Matetom sta profesi-
onalna glasbenika. Izvajalci 
najemajo glasbenike za do-
ločen projekt. Je mogoče, 
da je plošča Skupaj sva le 
projekt? 

"Nikakor ne, vsekakor sle-
di nadaljevanje. Po drugi 
strani je vse en projekt, od 
ustvarjanja glasbe, vaj, do 
snemanja plošče. Ampak to 
je resna stvar. Mate je prav-
zaprav kot moja železna sraj-
ca, ki jo težko slečem." 

Na omenjeni plošči najde-
mo tudi dve tuji skladbi. Se 
zna zgoditi, da bo na na-
sledniku obrnjena zgodba? 

"Ne. Hrvaški Iznad neba 
in angleški Bring on the 
Night sta tujeježični zgolj 
zato, ker sta v taki preobleki 

glasbi bolj ustrezali. Nimava 
pa mednarodnih ambicij, v 
prihodnosti bova še vedno 
primarno ustvarjala v sloven-
ščini." 

Vajini teksti govorijo o sve-
tu dveh zaljubljencev. Po-
meni, da fiiingi v njih izha-
jajo iz dolgih zvez? 

"Teksti so nastajali tako, da 
je eden rekel "Ej dej, neki mi 
povej", drugi pa je dodal "A 
sanjaš o meni isto, kot si 
prej". Igrala sva na rimo in 
na to, da se lepo sliši, ne pa 
na sam pomen. Teksti tako 
nosijo direktna sporočila." 

Sta tudi sicer začela z glas-
bo, ki jo delata sedaj? 

"Se vedno poslušava vse 
od rapa do metala. Sam sem 
začel z dosti tršimi stvarmi, 
kot so Sepultura, Canibbal 
corpse. Sank ročk, Nirvana. 
Glasbena evolucija pa člove-
ku razširi poglei ^našnje 
simpatije pa imava v popu. 
Da Phenomena je zastavlje-
na kot radiu prijazni projekt, 
nekomplidrana stvar." 

Kaj je največja prednost va-
jinih nastopov? 

"Glasba je na prvem me-
stu, prioriteta je odigrati 

kvalitetni nastop pred ob-
činstvom. Dober koncert 
naredi skupek treh stvari, 
ki so dober "flow", dobra 
energija ter dober "groove". 

Odkar imava v bendu sve-
žega bobnarja Jureta Roz-
mana, je Da Phenomena 
tudi koncertno močnejši 
bend." 

BOLTEZ 
BFGoodrich 

www.boltez.si/offroad 

Kupon za bralce 
Gorenjskega glasa 

10% popust 
pri menlavl pnevmatik In 

30/0 popust 
pri nakupu novih pnevmatik. 

Kupon velja od 15. 3. do 15. 6. 2007, 

m 

Preizkusite se V terenski 
voinji, uživajte v tekmi... 

VSTOP PROST! 
Za hrano in pijačo poskrbljeno. 

CttTNO PODJETJI KMNJ 

m m 

AvtefiMe _ , , , , , . . 

Vsi« ki boste do 15. mareo posloli digitalno fotogrofiio z 
moHvont s priredilve, boste prejeli kupon zo 3 % dodat-
ni popust pri nakupu pnevnrtotik 6F Goodricti oz. 10 % 
popust pri menjavi pnevmotik (kupon bo vnoviljiv od 
15. 3. do 15. 6. 2007). Fotogrofiio no) bo v {pg formatu, 
velikosti 600 x 400 pik. Skupoi z imenom, priimkom in 
naslovom jo |e potrebno po elektronski poiti posloti no 
naslov iztok6bott«z.si. Vsak lat>ko sodeluje le z ono fo-
tografijo« poslano prek elektronskega naslova. Z enego 
noslovo iotiko poiljete ie fotogrofije dveh fotogrofov. 
Kupon zo popust boste pre|oli preko elektronske poite. 
Fotografije bodo objovlferte no spletni strani. f^idriui»-
mo si provico,. do vsebinsko ali kakovostno neprimerniti 
fotografij ne objovimo. 16. 3. bomo v poslovnih prosto* 
rih podietjo Bottfrz d.o.o. med sodelujočimi izžrebali tri 
nogrojence, ki bo<io prejeli: 
o • zočetnl tečoi potapljonjo, 
b - polet z balonom za tri osebe, 
C - voinio s iostkoiesnikom zo dve osebi in vožnjo z 

zmogovolcem hord pokolo ORZS 2006. 

SezTKim nograjeiKev bo objovljen 19.3. no spletni stra-
ni www.bo1tez.si/offroad. 

Cvet z juga ujet v spot 
Razvedrilni program Televizije Slovenija je z Alenko Co-
tar posnel videospot za evrovizijsko pesem Cvet z juga. 
Pod okriljem avtorja Ih režiserja spota Predraga Rajčiča, 
direktorja fotografije Aleša Belaka in kostumografa Davi-
da Mateja Coljata je videospot nastal v Portorožu in 
Ljubljani. Alenkin "cvet z juga" v spotu igra uspešen ma-
neken Samuel. 
Videospot bo premierno predvajan v oddaji Spet doma, 
v nedeljo, n . marca 2007, na i. programu Televizije Slo-
venija, Alenka pa bo v nedeljo gostovala v Sarajevu na 
prireditvi, na kateri bodo kolegi iz bosansko-hercegovske 
radiotelevizije predstavili svojo evrovizijsko predstavni-
co, štiri dni kasneje pa še v Beogradu, na srbskem izbo-
ru pesmi za Evrovizijo. A. B. 

http://www.boltez.si/offroad
http://www.bo1tez.si/offroad


KULTURA 
MALO DAUŠE METALSKE 
Pred nedavnim je izšel roman Hard core caffe, avtorja Egista Zagoričnika. Erotika, spomini kranjskega 
metalca, dokument časa mladinske subkulture ... 

Intro. "Dare je bil nizke 
rasti, čokat, z ramena so 
mu poganjale kocine za-
radi ene injekcije, ki jo je 
nekoč dobil v vojski in 

mu je tako "sfuzlala" hormo-
ne, da mu je celo leto iz rane 
tekel gnoj. Ampak niso ga 
zato klicali Dare Debil," se 
začne roman Egista Zagorič-
nika, ki ga Kranjčani bolje 
poznajo po nadimku Easy 
Mucy. "Kaj naj rečem, knji-
ga je neke vrste biografski 
zapis o kranjski malariji 
osemdesetih in devetdesetih 
let, je dokument nekega bur-
nega časa, ki smo ga takrat 

dvajsetletni mladci preživlja-
li na kranjski metal in sicerš-
nji underground sceni," raz-
laga Mucy in dodaja, da je 
humor in erotiko dodal zato, 
da bodo brald vse skupaj laž-
je brali. "Seveda je knjiga pi-
sana po resničnih dogodkih, 
marsikdo se bo v romanu 
lahko prepoznal, erotika je le 
malo bolj poudarjena, kot bi 
bila sicer," še dodaja avtor, ki 
je knjigo v celoti ustvaril 
sam, torej napisal, jo obliko-
val, opravil prelom, kar je si-
cer njegovo delo pri založbi 
Učila, in jo konec koncev v 
samozaložbi tudi izdal. Ilu-
stracije je prispeval slikar 
Branko Drekonja, lektorsko 
pa jo je pregledala pesnica 

Maček med podpisovanjem 
knjige na starem mestu, 
v Ročk Baru Down Town 

Ifigenija Simonovič, ki je na-
pisala tudi spremni tekst. 
"Egist Zagoričnik je napisal 
erotično parodijo o tem, 
kako živijo mladi, kadar 
nam, starejšim, urejenim in 
utirjenim, izginejo spred 
ofi. Ko berem, se sprašujem: 
)e to mogoče? In odgovor se 
ponuja sam: Je, če ne vidim, 
še ne pomeni, da ne obsta-
ja," med drugim razmišlja 
Simonovičeva. Ni jih veliko 
med navdušenci metala, ki 
bi znali na duhovit način za-
pisati zgodovino nekega 
časa, ki pravzaprav še traja. 
V našem prostoru ga imamo 
- Egista Zagoričnika oziroma 
Easy Mucyja, pevca metal 
skupine Sarcasm. 

PONOSNI NA ROJAKA KOZEUA 
V Utiku so ob i65-letnici rojstva in 90-letnici smrti slikarja, ustanovili Kulturno društvo Matije Koželja. 

jasna Paladin 

M atiji Koželju 
sosevvodiški 
občini poklo-
nili že lani, ko 
so na njegovi 

rojstni hiši v Vesci odkrili 
spominsko ploščo, pred dne-
vi pa so prav v času med nje-
govim rojstnim dnevom in 
obletnico smrti na pobudo 
Mladinskega cerkvenega 
zbora iz Šinkovega Turna in 
Fantovskega otroškega pev-
skega zbora iz Utika ustano-
vili še kulturno društvo. 
"Naši cilji so vzgajati, ohra-
njati in negovati glasbo, ljud-
sko pesem, folklorne in dru-
ge plese in igralske dejavno-
sti. Organizirali bomo tudi li-
kovne razstave in fotografske 
delavnice - vse, kar razvija 

estetski čut naših mladih in 
malo starejših članov," je po-
vedal predsednik Rado Čuk. 
Člani novoustanovljenega 
društva so minuli konec ted-
na pripravili tudi svoj prvi 
kulturni večer, na katerem so 
predstavili tudi delo rojaka 
Matije Koželja, ki je svoje 
ustvarjalno življenje posvetil 
predvsem slikanju za cerkve-
ne potrebe. Njegove freske še 
danes krasijo cerkve in kape-
lice po več gorenjskih krajih -
poleg vasi v občini Vodice, 
tudi Kamnik, kjer je preživel 
večji del svojega življenja, 
Limbarsko goro, Homec, 
Cerklje, Bohinjsko Bistrico 
in druge. Kulturnega večera 
sta se udeležila tudi Koželje-
va sorodnika iz Kamnika, 
edini še živeči vnuk Aleš Ko-
želj in slikarjev pravnuk De-
jan Koželj. 

Aleš Koželj, kamniški poznavalec zgodovine, umetnosti 
in Koželjevega življenja Aleksander Sarnavsky in slikarjev 
pravnuk Dejan Koželj 

KRAN) 

Makuc razstavlja v Galeriji Elektra 

v Galeriji Elektra v Kranju so v sredo odprli razstavo 
grafičnih del akademskega slikarja in grafika Vladimirja 
Makuca. Makuc je za likovno ustvarjanje prejel številne 
nagrade in priznanja, doma in na tujem. Med najpo-
membnejšimi so nagrada Prešernovega sklada, ki jo je 
prejel leta 1962 za grafični opus preteklih dveh let, Prešer-
nova nagrada leta 1979 za grafični opus, ki združuje 
dosežke sodobne umetniške grafike. Leta 1987 je prejel 
nagrado Riharda Jakopiča In leta 2001 Veliko nagrado 
Majskega salona za slikarstvo. Makuca uvrščajo med naj-
pomembnejše sodobne slovenske likovne ustvarjalce. 
Njegove grafike bodo v Galeriji Elektra na ogled do 14. 
aprila, vsak delavnik od 7. do 15. ure. S. K. /Foto;Tin.D<.ki 

ODPRLI PUHart 
Umetniška družina Puhar bo širila svoje znanje 
pod imenom PUHart. Predstavitev njihovih 
dejavnosti v teh dneh. 

PUHart, družin-
sko podjetje za 
kreativne kultur-
ne dejavnosti, je 
v stavbi Pošte 

Slovenija, na Dražgoški 8 v 
Kranju, v sredo zvečer odpr-
lo svoja vrata za galerijsko 
dejavnost, umetniško izob-
raževanje, kreativne delavni-
ce, kulturni turizem,... Člani 
družine Puhar - Puharjevi 
imajo v Kranju globoke kore-
nine • so akademski slikar 
Zmago Puhar, likovna peda-
goginja Eva Puhar, fotograf 
Mitja Puhar in organizator-
ka, glasbenica in tekstopiska 
Petra Puhar Kejžar. Odprtja 
se je poleg številnih gostov 
udeležila tudi oblikovalka 
Andreja Valtanen, ki je za 
PUHart izdelala celostno ob-
likovno podobo: Kranjčanka, 
ki se je pred 15 leti poročila 
na Finsko, kjer se ukvarja 
z grafičnim oblikovanjem. 
Umetnostni zgodovinar dr. 

Cene Avguštin je na odprtju 
povedal: "Pozdravljam odlo-
čitev Puharjevih, da se pove-
žejo v ustvarjalnosti, saj to 
pomeni oživitev družinske 
skupnosti v skupnem umet-
niškem snovanju. To je da-
nes nekaj popolnoma nove-
ga, v preteklosti pa vedno 
navzočega; družinske skup-
nosti so namreč prispevale k 
razvoju evropske likovne 
umetnosti." 

Puharjevi v dneh od prve-
ga do tretjega marca prireja-
jo Dneve odprtih vrat. 
V programu imajo malo li-
kovno šolo, študijsko risa-
nje, likovno izobraževanje 
za odrasle, likovne ustvarjal-
nice, tečaj grafike za otroke 
in odrasle, predavanja iz 
umetnostne zgodovine (pod 
vodstvom Petre Vencelj) in 
izobraževanje na temo kul-
turni turizem. "Dolgoročno 
pa želimo v mestnem jedru 
Kranja odpreti tudi galerijo 
in s tem prispevati k oživitvi 
mesta," je povedala Petra 
Puhar Kejžar. 

Andreja Valtanen je v zahvalo prejela sliko iz rok avtorja 
Zmaga Puharja. 

LjusgANA ^̂^ ^ ^ . ^ 

Nagrada za Tkalce Andreje Rauch \ 

V nedeljo so v Stari elektrarni v Ljubljani sklenili tretji bi-
enalni plesni festival Gibanica. Tuji gosti festivala, ki so 
sestavljali strokovno žirijo, so za najboljšo predstavo iz-
brali Tkalce kranjske plesalke Andreje Rauch. Po izboru 
občinstva je šla nagrada v roke Branku Potočanu za 
predstavo Zarjavele trobente. Predstava Tkalci je razsta-
va štirih eksponatov, nanizane so štiri zgodbe: Studenč-
nlca, Tlakovalcl, Nabiralca In Tkalci. "Eksponati kot 

r zgodbe med seboj niso neposredno povezani. Vmesni 
prostor med koncem ene in začetkom druge je izpostav-
ljen kot samostojna enota, kjer je prezenca (ne)nastopa-

I nja orodje naše igre," so zapisali ustvarjalci. B. B. 

Rcidio Triolcir 
G o r e n j s k a 9 6 MHz 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 



ELEVIZIJA 
TV SPORED 

PETEK 2 .3 , 

13.05 Mladi zdravniki 13.30 Motoiji 13.55 
Majhni čudeži 14.45 Motorji 15.10 PoAtniS-
Ici posnetki 15.35 Trki 16.25 Zamolčane 
zdravniike zgodbe 17.15 Reševanje živali 
17.40 Hujšanje 18.05 živalski vrt 19.00 Poli-
cija 19.25 Novinar v modrem 20.15 Živalski 
vrt 20.40 Viharne zgodbe 21.05 PreizkuSnja 
vzdržljivosti 21.35 Zlodin v Hollywoodu 
22.00 Prevaranti 22.45 Videonadzor 23.10 
Newyorika policija 00.05 Skrivnosti Las Veg-

12.20 Ah, ta ljubezen, 93. del 13.10 
Zaljubljena, 52. del 14.05 Usodna ljubezen, 
21. del 15.00 Usodna ljubezen, 22. del 15.55 
Za ljubezen do Glorie, 16. del 16.45 Za 
ljubezen do Glorie, 17. del 17.40 Poroka z 
milijonarjem, 86. del 18.35 Maria Rosa lice 
ženo, 64. del 19.30 Judeževa žena, 71. del 
20.20 NaSe skrivno življenje, 44. del 21.10 
Usodna ljubezen, 22. del 22.05 Za ljubezen 
do Glorie, 17. del 23.00 Sre(a v ljubezni, 77. 
del 23.55 Maščevanje ljubezni, 94. del 

SOBOTA 3 .3 . 

12.40 Mejna policija 13.30 Viharne zgodbe 
13.55 Mladiči v živalskem vrtu 14.45 
Ponarejevalci in tatovi 15 J 5 Policija 16.00 
Morilski kulti 16.50 Zaobljuba 17.40 Pre-
varana smrt 18.05 Reševanje živali 18.30 
Drzni tatovi 19.00 Motorji 19J5 Mejna poli-
cija 20.15 Zadnja priložnost 21.05 Same v 
New Vorku 22.00 Delo ni šala 22.50 Spopad 
v kletki 23.15 Policisti iz Miamija 23.40 
Prestolnica sprememb spola 00.30 Vojaki 
OUOSamevNewYorku 

06.00 Živeti, 5. del 06.50 Za ljubezen do Glo-
rie, 13.-17. del 11.00 Zvezdniški intervju 
n JO Usodna ljubezen, 18.-22. del 16.00 V 
vrtincu, drama 18.00 živeti, 6. del 19.00 V 
kuhinji z Angelom In Mario, 1. del 20.00 
Hočem biti zvezda!, 31. del 22.00 Življenje z 
Anito, 1. del 23.00 Nezvestoba, 1. del 00.00 
Ljubezen naprodaj, 2. del 01.00 V vrtincu, 
drama 

NEDEUA 4 .3 . 

06.00 Kajstoriti10.10Zaplskl iz Tajpeja 1035 
Diri(a 11JS Preživeli 11.50 Afriška pus-
tolovšflna 12.15 Titi 13.05 Hak)l? 13J5 Kaj 
storiti 18.05 Reševanje živali 18.30 Afriška 
pustotovSana: Reševanje živali 19.00 Preživeli 
19J5 Brodolom 20.15 Kaj storiti OOJO Voja-
ki 01.20 Na robu 02.10 HaM? 03.00 Reševan-
je živali 03 J 5 Trio 04.15 Mejna poridja 04.40 
Na zmenku 05.05 Halo!' 

06.00 Živeti, 6. del 06.50 Judeževa žena, 
67.-71. del 11.00 Zvezdniški intervju 11.50 
Sreča v ljubezni, 73.- 77. del 16.00 V vrtincu, 
drama 18.00 Živeti, 5. del 19.00 V kuhinji z 
Angelom in Mario, 2. del 20.00 Hočem biti 
zvezda, 32. del 22.00 Življenje z Anito, 2. del 
23.00 Nezvestoba, 2. del 00.00 Ljubezen 
naprodaj, 3. del 01.00 V vrtincu, drama 

PONEDEUEK 5 .3 . 

11.25 Zdravniške kartoteke 11.50 Reševanje 
živali 12.15 Oko za oko 12.40 Zlodn v Holly-
v»oodu 13.05 Mladi zdravniki 13.30 Motorji 
13.55 Smučarska sezona 14.20 Afriška pus-
tolovščina 14.45 Motorji 15.10 Počitniški 
posnetki 15.35 Trki 16.25 Viharne zgodbe 
17.15 Reševanje živali 17.40 Hujšanje 18.05 
Živalski vrt 19.00 Zamolčane zdravniške 
zgodbe 19.50 (udaško 20.15 Policistke 
21.05 Na zmenku 01.45 Policistke 02.35 
Zamolčane zdravniške zgodbe 

12.20 Ah, ta ljubezen, 94. del 13.10 
Zaljubljena, 53. del 14.05 Usodna ljubezen. 

22. del 15.00 Usodna ljubezen, 23. del 15.55 
Za ljubezen do Glorie, 17. del 16.45 Za 
ljubezen do Glorie, 18. del 17.40 Poroka z 
milljonaijem, 87 del 1835 Maria Rosa išče 
ženo, 65. del 1930 Judeževa žena, 72. del 
20J0 Naše skrivno življenje, 45. del 21.10 
Usodna ljubezen, 23. del 22.05 Za ljubezen 
do Glorie, 18. del 23.00 Sreča v ljubezni, 78. 
del 23.55 Maščevanje ljubezni, 95. del 

TOREK 6 .3 . 

13.05 Mladi zdravniki 1330 Motorji 13.55 
Smučarska sezona 14.20 Afriška pustolovšči-
na 14.45 Motorji 15.10 Počitniški posnetki 
15.35 Trki 16.25 Viharne zgodbe 17.15 
Reševanje živali 17.40 Hujšanje 18.05 Žival-
ski vrt 19.00 Študenti medicine 19 J 5 Žival-
ski vrt 19.50 Rojstvo 20.15 Drzni tatovi 
20.40 Motorji 21.05 Več kol bizarno 22.00 
Zdravniške kartoteke 22 J 5 Pokvarjena dek-
leta 22.50 Podivjani ljudje 23.40 Policisti 
00.05 Rojstvo 

12.20 Ah, ta ljubezen; 95. del 13.10 
Zaljubljena, 54. del 14.05 Usodna ljubezen, 
23. del 15.00 Usodna ljubezen, 24. del 
15.55 Za ljubezen do Glorie, 18. del 16.45 
Za ljubezen do Glorie, 19. del 17.40 Poroka 
z milijonarjem, 88. del 18.35 Maria Rosa 
išče ženo, 66. del 1930 Judeževa žena, 73. 
del 20.20 Naše skrivno življenje, 46. del 
21.10 Usodna ljubezen, 24. del 22.05 Za 
ljubezen do Glorie, 19. del 23.00 Sreča v 
ljubezni, 79. del 23.55 Maščevanje ljubezni, 
96. del 

SREDA 7 .3 . 

11.00 Obalna straža 11.25 Zdravniške kar-
toteke 11.50 Reševanje žIvalTlJ.flfS^pad 
v kletki 12.40 Zločin v Hollywoodu 13.05 
Mladi zdravniki 13.30 Motorji 13.55 
Smučarska sezona 14.20 Afriška pustolovšči-
na 14.45 Motorji 15.10 Počitniški posnetki 
1535 Trki 16J5 Viharne zgodbe 17.15 
Reševanje živali 17.40 Hujšanje 18.05 Žival-
ski vrt 19.00 Klic 19J0 Rojstvo 20.15 Pre-
varanti 21.05 Same v New Vorku 22.00 Pre-
varanti 01 JO Same v Ncw Vorku 

12.20 Ah, ta ljubezen, 96. del 13.10 
Zaljubljena, 55. del 14.05 Usodna ljubezen, 
24. del 15.00 Usodna ljubezen, 25. del 
15.55 Za ljubezen do Glorie, 19. del 16.45 
Za ljubezen do Glorie, 20. del 17.40 Poroka 
z milijonarjem, 89. del 18.35 Maria Rosa 
Išče ženo, 67. del 1930 Judeževa žena, 74. 
del 20.20 Naše skrivno življenje, 47. del 
21.10 Usodna ljubezen, 25. del 22.05 Za 
ljubezen do Glorie, 20. del 23.00 Sreča v 
ljubezni, 80. del 23.55 Maščevanje ljubezni, 
97. del 

ČETRTEK 8 .3 . 

12.15 Spopad v kletki 12.40 Zločin v Holly-
vfoodu 13.05 Za zidovi Alcatraza 13.55 
Smučarska sezona 14.20 Afriška pus-
tolovščina 14.45 Motorji 15.10 Počitniški 
posnetki 15.35 Trki 16.25 Viharne zgodbe 
17.15 Reševanje živali 17.40 Hujšanje 
18.05 Živalski vn 19.00 Proti vrhu 19.50 
Rojstvo 20.15 Zabavna leta 22.00 Smučars-
ka sezona 22.25 Na robu 23.15 Izterjevalci 
00.05 Rojstvo 0030 Proti vrtiu 01.20 Zločin 
vHollywoodu01.4S Motorji02.10Smučars-
ka sezona 

12.20 Ah, ta ljubezen, 97. del 13.10 
Zaljubljena, 56. del 14.05 Usodna ljubezen, 
25. del 15.00 Usodna ljubezen, 26. del 
15.55 Za ljubezen do Glorie, 20. del 16J>5 
Za ljubezen do Glorie, 21. del 17.40 Poroka 
z milijonarjem, 90. del 18.35 Maria Rosa 
išče ženo, 68. del 19.30 Judeževa žena, 75. 
del 20.20 Naše skrivno življenje, 48. del 
21.10 Usodna ljubezen, 26. del 22,05 Za 
ljubezen do Glorie, 21. del 23.00 Sreča v 
ljubezni, 81. del 23.55 Maščevanje ljubezni. 
98. del 

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

KRUH SLUZI Z GOVORJENJEM 
Katarina Stojanovič v svojo novo dnevno sobo na Kanalu A vsak konec tedna ob šestih popoldne 
povabi zanimive goste in z njimi razpravlja o vsakdanjih problemih. 

Nina Valant 

Katarina je po uspeš-
no vodenih odda-
jah zadovoljna sa-
ma s sabo in pravi, 
da so skupaj z ekipo 

vsak dan boljši in se vsak te-
den kaj novega naučijo. S svo-
jimi sogovorniki brez dlake 
na jeziku govori o vsakdanjih 
problemih ljudi in ne skriva, 
da tudi njej v življenju ni bilo 
vedno postlano z rožicami. Z 
odzivi gledalcev je zadovolj-
na: "Mi pišejo, komentirajo 
in predlagajo teme, o katerih 
bi radi slišali kaj več. Prav pre-
seneča me, kako so ljudje pri-
jetno radovedni. Nekateri se 
morajo Katarine tudi navadi-
ti. Na to gledam kot na nove-
ga človeka na obisku v vaši 
^levni sobi." 

Ker jo poznam že dalj 
časa, sva se v intervjuju tika-
U. 

Kdo pa je tvoj najbolj strog 
gledalec? Sodelavci, starši, 
hčerka, mož? 

"Moji domači mojega dela 
ne komentirajo, zanje sem 
tako ali tako super, na televi-
ziji ali brez nje. Je pa res, da 
sem bila te tedne več v služ-
bi kot ponavadi in doma so 
me čakale ljubezni lačne oči. 
Prijateljičin 5-letni sin pa me 
je vprašal, ali si po novem 
kruh služim z govorjenjem." 

Kako na tvoje vodenje in pred-
vsem na to, da te vsak konec 
tedna popokine vidi na televi-
ziji gleda tvoja hčerka Luna? 
Ji je v šoli morda zaradi t ^ 
nerodno ali s ponosom pove. 
kdo je njena mami? 

"Moja Luna je televizije že 
navajena, saj je že od malega 
marsikateri popoldan preži-
vela na POP TV-ju. Oddajo 
Katarina jemlje kot neko 
otroško igrišče in skupaj s 
prijateljicama iz razreda pri-

G G I IZLETI 

umetnost 
Impresionisti in 
Mondrian v Brescii 

Kdaj: sobota, 17. marca 
t^e: Brescia, Italija 
Program: Ne zamudite izjemnih razstav v Muzeju Santa Giulia: 
zgodovinski pregled krajinarstva od Turnerja do impresionistov - 200 
slikarskih mojstrovin velikih slikarskih imen, kot so Manet, Pissanro, 
Renoir, Degas, Van Cogh, Cauguin ... - in razstava velikana mo-
dernega slikarstva Mondriana. Rezervirali smo voden obisk razstav. 
Poleglega si bomo ogledali tudi lepote starodavnega mesta Brescia. 
Cena: 60 evrov {14.37840 sit) pri udeležbi 45 oseb, ki vključuje tudi 
vstopnino in vodenje. Zavarovanje rizika odpovedi: 2,6 evra (623 
SIT). Pohitite s prijavami, ker je itevik> obiskovakev muz^ om^eno. 

za dan žena 
Oglej in Poredenone 
Kdaj: sobota, 10. marca 
l^e: bližnja Italija 
Program: obisk cvetličnega sejma Orto Ciardino v mestu Por-
denone in skok v zgodovino v Ogleju, starodavni Aquilei. 
Odhodi: Jesenice - AP pred železniško postajo ob 6.30 - Radovlji-
ca AP ob 7. uri - Kranj, izpred Gorenjskega glasa na Zoisovi i ob 
7.J0 - Ljubljana ob 8. uri. 
Cena: 20 evrov (4.793 SIT) pri udeležbi 45 oseb. Doplačilo: 
vstopnina na sejem 5 evrov (1.198,20 SIT). 

Prijave: Gorenjski glas: tel. 04/201 42 41. Informacije, prijave in vpla£ila: 
Agencija Linda; tel.: 04/235 84 20 ali info@llnda.sl. Sedež si zagotovite 
s predplačilom. Riziko odpovedi: 4% m DDV. Prijazno vabljeni. 
Naročniki Gorenjskega glasa imajo 10% popusta. 

pravljajo neko glasbeno-
pevsko točko, ki naj bi jo one 
zaigrale v eni od oddaj. O, 
moj bog!" 

Prej si bila novinarka, precej 
si delala na terenu. Predvsem 
te ljudje poznajo kot dobro 
novinarko Preverjenega, lqer 
so gledalci lahko videli, da si 
pri svojem delu res uživala in 
si ga opravljala s srcem. Je bil 
prestop med v(xlitelje težek? 

"Mislila sem, da ni kakžne 
velike razlike in priznam, da 
sem se motila. Že delovni ri-
tem je asto drugačen in po-
trebujem nekaj tednov, da si 
"porihtam" bioritem. Zdaj 
sem ves čas v hiši, na Kanalu 
A, ob računalniku, telefonu 
in ne "letim" več na Primor-
sko, Dolenjsko in kam dru-
gam. Tako da nekaj v življe-
nju dobiš, nekaj izgubiš. Ne-
kje vmes bi bilo prav ideal-
no." 

Boš morda čez pol leta ali 
čez leto pogrešala delo na te-
renu? 

"Bomo videli. Veliko tem 
me še zanima, ogromno lju-
di je še, ki bi jih rada kaj 
vprašala, še nekaj šal skri-
vam v rokavih, pa tudi adre-
nalin, ki se sproži, ko se ka-
mere prižgejo, ihia nekak-
šen svoj čar." 

Si deloholik, rada vse nare-
diš sama ali zaupaš tudi 
ostalim, da kaj naredijo na-
mesto tebe? 

"Ne vem, če sem deloho-
lik. Priznam, da raje lena-
rim, kot delam. Ko delam, 
delam s polno paro. Do zdaj 
sem bila (pri Preverjenem) 
navajena, da sem pri enem 
prispevku vse naredila sama, 
pri oddaji Katarina pa to se-
veda ne gre, ker bi potem po-
trebovala 12 Katarin. Ha, 
ha." 

' M o t o C P in oktanski vikend 

MOTO CP je zagotovo najhitrejši, najbolj zvezdniški in 
najbolj tehnološko dovršen spektakel na dveh kolesih. 
Ob vikendih bo z neposrednimi prenosi na sporedu 18 
dirk, prva, ko se bodo tekmovalci - na čelu s slovitim Va-
lentinom Rossijem - pomerili za veliko nagrado Katarja, 
pa bo na sporedu že 10. marca. Komentator dirk na POP 
TV bo izkušen in znan poznavalec motociklizma Gaber 
Keržišnik. 
Športno uredništvo bo pred vsako dirko Moto GP pripra-
vilo v živo tudi posebno polurno oddajo z zanimivostmi 
s prizorišča aktualnih dirk, zakulisja priprav, s prispevki 
pa bodo pospremili tudi najzanimivejše dogajanje v 
ostalih dveh motociklističnih razredih -125 ccm In četrtli-
trskem razredu. Za projekt MOTO CP bo na POP TV z 
urednikom športnega programa Luko Lazarjem skrbela 
prekaljena novinarska ekipa. "Projekt MOTO CP je za 
športno uredništvo nov velik izziv, ki se ga bomo lotili z 
bogatimi izkušnjami s projekta Formula i. Jedro ekipe, ki 
bo pripravljala prenose in oddaje, sestavljajo izkušeni 
novinarji, ki so doslej oblikovali program Formule i. Pri-
družili se jim bodo tudi novi sodelavci, ki že vrsto let spe-
cializirano spremljajo svetovno motociklistično prven-
stvo in tudi povsem "sveži" novinarji, ki smo jih k sode-
lovanju predhodno povabili preko avdicije," poudarja 
Luka Lazar. 
POP TV bo z marcem v okviru tako imenovanih "oktan-
skih vikendov" neposredno prenašal tudi vse treninge in 
dirke Formule 1 s komentatorjem Miranom Ališičem. 
Prva dirka Formule 1, ki bo potekala v Melbournu, bo na 
sporedu 18. marca. V. S. 

mailto:info@llnda.sl
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CO R A Z DŠ I N I K 

Vsak je sam gospodar svoje 
usode, je v enem od svojih 
razmišljanj zapisal francoski 
romantični pisatelj, državnik 
in akademik Victor Hugo, ro-
jen 26. februarja 1802 (oblet-
nica je bila minuli ponede-
ljek). Član francoske akade-
mije 19. stoletja je pravzaprav 
razmišljal o vsem, kar sestav-
lja življenje. Med drugim, da 
je vso svojo dušo treba posve-
titi ustvarjanju. In prav vsi go-
spodje in možje, katere je 
predsednik Janez Drnovšek 
povabil na Brdo. da se jim z 
državnimi odlikovanji zahvali 
za njihov prispevek, so z dušo 
in usodo uspešno gospodarili 
skozi svoja življenja. Celo tako 
odlično in izjemno, da je bil 
predsednik Drnovšek prepri-
čan, da so vsi izbrani odliko-
vanci storili več, kot pravza-
prav veleva dolžnost. Zgod-
njepopoldansko vzdušje v si-
joči veliki protokolarni dvora-

John in Therese Croffen ter odlikovani Cerard Drese 

šek odlikoval Cvetka Kobala z 
zlatim redom za zasluge. Ob-
razložitveni zapis odlikovane-
ga je nadvse zanimiv. Od par-
tizanščine in poljanske vstaje 
do taboriščnika v Mauthaus-
nu in Auschwit2u. Uspelo 
mu je pobegniti in v sklepnih 
bojih 9. korpusa je sodeloval 
pri osvobajanju Trsta. Po voj-
ni pa je sodeloval pri ekonom-

Cerard Drese, vpliven in zani-
miv Nizozemec, ki z ženo Jo-
žico, dekliško Romih iz Trži-
ča, živi v Kontnem pri Bledu. 
Se sam ne vem, kje sein ju pr-
vič srečal. Na Bledu ali v Gori-
ških Brdih, kamor rada zaha-
jata in sta si z družino Kristan-
čičevih iz Ceglega stkala veli-
ko prijateljstvo. Cerard Drese 
je bil že na Nizozemskem 

Drnovšek in Žekš 

okvir. Karel je prav tako pove-
zan z Ni2»zemsko, saj kot pi-
lot kapetan leti za "holand-
sko" družbo MartinAir. An-
dreju pa se je poslovna zgod-
ba začela v Iskri, med drugim 
je v Iskrini poslovni šoli, bila 
je v loškem Transturistu, po-
slušal Cvetka Kobala, jo nada-
ljeval po tujini, bil nekaj časa v 
Factorju, zdaj pa je družbenik 

Drese in Drnovšek 

čiste vode pa je z odlikovani-
mi nazdravil tudi predsednik 
Janez Drnovšek. Med drugi-
mi z dr. Boštjanom Žekšem, 
predsednikom SAZU, ki je 
prav tako počastil popoldan-
sko slovesnost Ambasadorka 
UNICEF, igralka MUena Zu-
pančič, nepozabna Meta iz 
Cvetja v jeseni, Borštnikova in 
Prešernova nagrajenka, pa je 

rih Slovencev, izbranih v 
francoski vodič JRd'E, pa je 
poskrbel, da smo pripravlje-
no še lažje razumeli. Šlo je za 
nove, drugačne okuse, druga-
če vzgojena vina. Dario Prin-
dč že v vinogradu manj obre-
menjuje trto, uporablja le 
modro galico in kravji gnoj, 
potrgano dolgo macerira in 
ob pretoku vina ne filtrira. Lo-
ška medla na ukrivljeni žlici 
je bila predjed pred krožni-
kom, ki ga je Vesna, ki bo kot 
odlično ocenjena predstavni-
ca Gorenjske v ponedeljek v 
Ljubljani tekmovala za kuha-
rico leta, imenovala "zemlja-
voda-zrak". Ob tem pa smo 
okušali vino večera, po mo-
jem izboru, beli Trebež, zvrst 
sivega pinota, chardonnaya 
in souvignona. Po odlični po-
marančni osvežitvi, kapo dol 
za kuharja Borisa in druge 
člane ekipe, pa je sledila "pre-
miera za naslov". Tekmoval-

Cvetko Kobal 

ni, kjer so svoje dni sedeli 
Tito, papež Janez Pavel II., 
Kučan z gardo sedmih pred-
sednikov razpadajoče Jugosla-
vije, Clinton, Bush, Putin in 
še kdo, je bilo dogodku pri-
memo. Ravno pravšnja proto-
kolarna formalnost in zadrža-
na vznesenost zrelih in izku-
šenih velmož. Le ne tako re-
dek protokolarni zdrs, nagra-
jenci so nam ob sprejemanju 
odlikovanj kazali hrbet, je bil 
nevšečen, nepotreben. Prvi, ki 
mu je predsednik z vso svojo 
skromnostjo in umirjenostjo 
segel v roko, je bil starosta slo-

Ernest Petrič 

venskega bančništva, ekono-
mist Cvetko Kobal, doma iz 
Škofje Loke. Za svoj prispevek 
v dobro slovenskemu narodu, 
posebej za vzpostavitev eko-
nom.skih temeljev za samo-
stojno državo, je Janez Dmov-

Polona, Andrej, Jožica, Barbara in Karel 

sko političnem življenju ter 
bil konec šestdesetih let gu-
verner Narodne banke Slove-
nije. Sodeloval je pri gradnji 
Ekonomske fakultete ter pri 
ustavnih spremembah, ko so 
se začenjale dogajati velike 
spremembe. Študentje in slu-
šatelji njegovih podiplomskih 
predavanj, danes vplivni pod-
jetniki, vedo povedati, da je bil 
vedno zanimive "sorte" eko-
nomist Enako zlat "orden" je 
prejel Tržičan, prof dr. Emest 
Petrič, družbeno dejaven vse 
od vlade Staneta Kavčiča 
(1967-1972). Doletela ga je 
"akcija 25 poslancev", po obra-
čunu je bil lunaknjen iz poli-
tičnega življenja. Kasneje pa 
se je dr. Emestu Petriču zgo-
dilo zanimivo življenje diplo-
mata, ki ga še posebej zazna-
muje ob razpadanju naše 
skupne države. Imenovan je 
bil za prvega veleposlanika sa-
mostojne države in na zelo za-
htevnem diplomatskem par-
ketu v Washingtonu je o d i ^ 
izjemno vlogo. Ob 70-letnid, 
ki jo je dr. Petrič proslavil pre-
teklo leto, so ga odlikovali za 
velike zasluge za razvoj diplo-
macije. Podobno razpolože-
nega se ga sem in tja da videti 
tudi na igrišču za golf. Prav 
tako pa mu je drago lovsko to-
varištvo. Medaljo za zasluge 
in osebni prispevek ter podpo-
ro Sloveniji v osamosvojitveni 
vojni pa je "končno" prejel 

dM 

4 
znan po socialnem in člove-
koljubnem delu, za kar ga je 
odlikovala kraljica, njeno veli-
čanstvo Beatrbi Wilhelmina 
Armagard van Oranje-Nas-
sau. Dc^odek na Brdu je po-
spremil tudi veleposlanik Kra-
ljevine Nizozemske, njegova 
ekscelenca John C. M. Grofen 
s soprogo Therese in odliko-
vanemu gorenjskemu Nizo-
zemcu sta prva čestitala. Sim-
patični in srčni Jožici Drese 
sta ob tej priložnosti delala 
družba tudi njuna sinova, An-
drej in Kard Čeč s soprogama 
Polono in Barbaro. SUka za v 

Milena Zupančič 

v kranjskem IC Domu, žena 
Polona pa je v Factor banki 
vodja poslovanja v državi. In 
vsi radi smučajo ter igrajo 
golf. Vabilu sta se rade volje 
odzvala tudi zakonca Kristan-
čič Movia, Aleš in Vesna, ki 
imata sina lana prav te dni na 
počitnicah in v varstvu pri vi-
talni Jožici. Seveda smo na-
zdravili. Aleš, vidno se ga je še 
držal "jet leg", ravno se je vrnil 
s poslovnega pohajkovanja po 
Ameriki, pa je pripovedoval, 
kako prijetno je po ao letih 
dela videti in doživeti svoj trž-
ni uspeh. Z velikim kozarcem 

Čarmanovi: Dušan, Vesna, Gašper in Dario Prinčič 

bila sproščena v druženju z 
nagrajenimi. Zares sijajen po-
poldan. 

Podobno zvezdni pa je bil 
četrtkov večer v Retečah pri 
družini Čarman, v družin-
skem gostišču Pri Danilu. 
Kuharska mojstrica Vesna 
Čarman, ki je lani za Miklav-
ža zaslovela v New Yorku, 
kjer se je z inovativnim jedil-
nikom predstavila fundaciji 
James Beard ter nekaj našim 
tam živečim podjetnikom in 
diplomatom, še leto prej pa v 
kuharski knjigi European 
Cookery, je tolaat izbranim 
gostom pripravila jedi, ki so 
spremljale vina zamejskega 
vinogradnika Daria Prinčiča 
iz Oslavja na "oni" strani 
Brd. Gašper, hišni sommeli-
er, sin ponosnega očeta Du-
šana, ki ga je navdušU za "vi-
noznanstvo", in skoraj že di-
plomant londonske šole 
WEST, eden izmed prvih šti-

na različica krožnika, na ka-
terem je bil smin file v tanči-
ci iz črnih trobent in koraže-
vec - loška starodavna jed iz 
jabolk, korenja in smetane. 
Spremljajoči rdečini, caber-
net sauvignona '98, je čisto 
malo zmanjkalo. Morda le 
letnik. Dario Prinčič pa nam 
je ob tem, da se govori, da na 
Oslavju "niso normalni", po-
vedal bistvo. Naslednje jutro 
ne smeta boleti ne glava ne 
želodec. Vmes se nam je 
zgodil "cik" zamaška, a smo 
ga ujeli. Se navdušeni na-
smejali ter Vesni, Kosmači-
novi tamladi, privoščili odli-
čen nastop za kuharico leta 
ter dobre priprave za nastop 
v Washingtonu, kamor gre 
kuhat spomladi. 

Tako. Menda bo, tudi zara-
di polne lune v nedeljo, priha-
jajoči teden povsem druga-
čen kot minuli. Za vse nas. 
Naj bo vesel. 
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HUMOR, ZA KRATEK ČAS 
BRAT VSE VIDI , BRAT VSE VE 

SKOČITI, NE PEUATICEZ 
Skrivnostni razpis Smučarske zveze Slovenije na temo, kaj narediti, da bodo 
naši skakalci tudi skočili, ne le peljali čez. 

V soju nočnih svetilk, da-
leč od sitruh medijev in po-
sledično tudi smučarskih 
skokov spremljajoče javno-
sti, so ta teden na Smučarski 
zvezi Slovenije odpirali po-
nudbe, prispele na razpis, ki 
so ga naskrivaj razpisali na 
omenjeni zvezi in se je brez 
javne objave med zainteresi-
ranimi širil le z besedo. Slo-
venski smučarski šport se le-
tos sicer ukvarja s številnimi 
težavami, na zvezi pa so za-
radi bližajoče se planiške tek-
me v poletih dali prednost re-
ševanju problema smučar-
skih skokov. Pod šifro "Sko-
čiti, ne peljati čez" je prispelo 
1482 predlogov, ki so jih po-
slali posamezniki, društva, 
organizacije, verske skupno-
sti ... Pri velikem bratu smo 
izvohali nekaj najbolj zani-
mivih predlogov. 

Društvo za nenasilno ko-
munikacijo predlaga, da vsa-
kemu skakalcu, preden se 
požene, prav potiho po zvoč-
ni zvezi sporočijo: "Pič... ti 
ma...ina, če ne boš skoču, 
kot se zagre, boš v nedeljo 
zvečer v Spet doma pri Mari-
otu moral tekmovat v "Zvez-
de plešejo"." Neimenovana 
blondinka je prepričana, da 
fantje niso pravi moški, ker 

ne uporabljajo Malizie. Ano-
nimni borci proti komuniz-
mu so že podali ovadbo, češ 
da so skakalci še ostanek 
prejšnje LDS-ovske oblasti. 
Janko iz Rateč pa predlaga, 
naj fantje najprej stokrat pre-
hodijo pot od mize do dna 
stare Bloudkove skakalnice 
(glej sliko), pa bodo ugotovi-
li, da je manj naporno, če 
malo dlje skočijo. Mali Brat 

T I S O Č U G A N K 
Z A O D R A S L E 

Franc Ankerst vam za-
stavlja novo uganko. Od-
govor nam pošljite do 
torka prihodnji teden na 
SMS pod šifro uganka, 
pripišite rešitev + ime in 
priimek na številko 031/69-
n-n, ali po pošti na Go-
renjski glas, Zoisova 1, 
4000 Kranj, s pripisom 
"Tisoč ugank za odrasle". 

Če ga nimaš 
za vse želje, 

skozenj gledaš 
vse življenje. 

Izžrebali in nagradili bo-
mo dva pravilna odgo-
vora (enega, ki ga bomo 
prejeli preko SMS, in dru-
gega, ki ga bomo prejeli 
po pošti). Nagrado boste 
prejeli po pošti. Pravilna 
rešitev zadnje objavljene 
uganke se glasi: smrt. 
Tokrat smo prejeli števil-
ne pravilne odgovore in 
izžrebali Luka Janšo ter 
Milana Bojaniča. 

P a S o 5 e e o B R e ? 

TANJA ODGOVARJA IN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ 
"Igre na srečo" 
Noč ima svojo moč, in zato 
verjamem, da imajo sanje do-
ločen pomen. Sanje nam po-
šiljajo sporočila, seveda, če si 
jih znamo pravilno predstav-
ljati. Zato vas Tanja, prosim 
za pomoč. Večkrat sanjam o 
najvišjem zadetku na lotu, 
oziroma pri igrah na srečo. 
Ali to morda res pomeni, da 
bom imela tako srečo, ali pa 
je le moja želja? Nedolgo na-
zaj se mi je sanjalo, da se je 

^moj prijatelj kopal v jezeru. 
Komaj čakam vaš odgovor in 
res hvala za pomoč. 

Velikokrat sanje odkrivajo 
našo podzavest, a ne vedno. 
Tudi, če kdaj čez dan inten-
zivno razmišljamo, lahko po-
tem sanjamo. Res je, v pravih 
sanjah so skrita, kot nevidna 
nit, sporočila. Sam denar ne 
pomeni vedno denar, ampak 
kakršenkoli uspeh na različ-

nih področjih. Tako, da vam 
te sanje sporočajo, da se 
vam v prihodnosti približuje-
jo razni uspehi, med drugimi 
lahko tudi v finančnem smis-
lu. Kadar sanjamo o vodi, pa 
naj bo to jezero, reka, pitna 
voda ali pa morje, moramo 
biti pozorni, ali je voda uma-
zana, oziroma onesnažena 
ali kristalno čista. V vašem, 
primeru gre za prijatelja, in 
če predvidevam, da se je ko-
pal v čistem jezeru, mu sanje 
sporočajo, da se bo rešil iz 
težav, ki jih ima in ni nič po-
vezano z vami osebno. V sa-
njah moramo biti pozorni 
tudi na barve, imajo svoj po-
men in na splošno okolico, 
čeprav se nam zdi nepo-
membna. Skrivnosti so po-
navadi najbolj skrite. Rek, da 
ko se zjutraj zbudimo, ne 
smemo takoj pogledati skozi 
okno, saj potem pozabimo 
sanje, se velikokrat izkaže za 

resničnega. Upam, da sem 
vam bila v pomoč in želim 
vam lepe sanje. 

"Ljubezen" 

Kot vidim in slišim, ste že 
mnogim pomagali, zato 
upam, da boste tudi meni. 
Sem tako zaljubljena, da mi 
ni živeti. Katera izbira je pra-
va, oziroma najboljša za 
mene? Upam, da mi boste 
zelo kmalu odgovorili. 

Dovolj hudo zna že biti, če 
smo zaljubljeni samo v ne-
koga, ne pa vi, ko vam dve 
osebi pomenita enako. Na 
dveh stolih je težko sedeti in 
čeprav bi človek že kdaj 
zmogel, sta stola tista, ki se 
slej ko prej zlomita. Kaj po-
tem sledi, se ve. Oseba roje-
na v znamenju dvojčka vas 
bo kmalu razočarala in dobi-
li boste povsem drugačno 
sliko o njem. Niste zamerlji-

vi, a tokrat ne boste mogli 
odpustiti, niti si ne boste že-
leli. Nasprotno pa bo z ose-
bo rojeno v znaku vodnarja, 
ki vas bo večkrat prav prijet-
no presenetila. Ljubezen bo 
še bolj postala trdna in prej, 
kot si mislite, se boste zave-
dali, da je to tisto pravo, kar 
ste si želeli. Odločitev ne bo 
težka in kmalu se boste po-
čutili notranje umirjeni in za-
živeli v normalnem ritmu. 
Brez tesnob, krivde in različ-
nih strahov. Ostane samo 
ljubezen in to obojestranska. 
Naj povem, da odgovorim 
na vsako pošto in ne delam 
nobenih razlik, saj vsak po-
sameznik misli, da so njego-
ve težave največje. Kadar 
nam je težko, ne smemo po-
zabiti na tiste, ki jim je še 
težje, a vedno nam to ne 
uspe, in opazimo le tiste, ki 
jim je boljše. Želim vam vse 
lepo. 

HOROSKOP 
TANJA in MARICA 

Oven (21.3. - 214.) 
Zaradi ljubosumja se bo nekdo na vas jezil, a se bo 
s pravimi besedami vse dalo urediti tako, da bo volk 
sit in koza cela. Svoj prosti čas raje izkoristite za 
sprostitev v glasbi ali naravi, ne pa da se še takrat 
obremenjujete. 

Bik (22.4. - 20.5.) 
Situacija, v kateri se boste znašli, bo pozitivna 
za vas, le reševala se ne bo tako hitro, kot si boste 
zamislili. Poglobiti se bo treba v bistvo in vsako 
stvar reševati posebej. V ljubezni se že nekaj časa 
počutite osamljeni in izgubljeni, sami naredite korak 
naprej. 

Dvojčka (21.5. - 21.6.) 
Ker ste zadnje čase kar precej počivali in ste taka in 
drugačna opravila prelagali, je čisto razumljivo, da 
boste morali pošteno zavihati rokave, če boste 
hoteli ujeti vse zamujeno. Ker ste včasih še preveč 
redoljubni, vam to ne bo naredilo večjih težav. 

Rak (22.6. - 22.7.) 
če imate kakršnekoli namene, da bi se spustili v 
resno zvezo in se s tem tudi ustalili, boste imeli 
te dni čudovito priložnost. Sicer pa, le zakaj ne? 
Dogodka, ki vam bo razburil življenje, ne boste 
mogli nadzorovati, čeprav bi radi. 

Lev {23.7. - 23.8.) 
v naslednjih dneh bodo težave, ki so se vam 
nakopičile, zginile same po sebi. Ker že dolgo časa 
odlašate druženje s prijatelji, si tokrat vzemite 
svojih pet minut. Pa tudi srčna oseba bo kmalu 
izgubila potrpljenje. 

Devica (24.8. - 23.9.) 
že nekaj časa v sebi kuhate zamero. Občutek imate, 
da se vam je vse postavilo na glavo in da so vse vaše 
težave nerešljive. Vendar vsa ta žalost in jeza delata 
največjo škodo prav vam. Veseli boste sporočila. 

Tehtnica {24.9. - 23.10.) 
Preteklost in z njo povezani spomini bodo ujeli vašo 
prihodnost, oziroma sedanjost in vaše življenje bo 
s tem postalo še bolj nemirno, kot je bilo doslej. 
Postavljeni boste pred več odločitev. Naglica ni 
prava rešitev. 

Škorpijon (24.10. - 22.11.) 
Zavedali se boste, da gre v bistvu vse po načrtu, a 
vendarle prepočasi, seveda za vaše pojme. Informa-
cije, ki jih boste dobili od tretje osebe, vam bodo še 
bolj povečale možnost za uspeh in to na področju, 
ki vam največ pomeni. 

Strelec (23.11. - 21.12.) 
Ste v obdobju, ko boste malo preveč kruti do sami 
sebe. Ni dovolj, da ste sami pripravljeni na spre-
membe, včasih je tudi odvisno od zvezd oziroma od 
sreče. To ne pomeni, da ne boste dosegli ciljev, le na 
samo rešitev bo treba malo počakati. 

Kozorog (22.12. - 20.1.) 
Končno si boste lahko oddahnili. Neke malenkosti 
vam bodo sicer še ostale, ki pa jih boste lahko tudi 
preložili. Kmalu boste začeli s pripravami na večjo 
zabavo. Bodite previdni, da ne pozabite na nekoga, 
ki mu to povabilo veliko pomeni. 

Vodnar (21.1. -19.2.) 
Finance so in še nekaj časa bodo vaš problem. Vaš? 
Seveda, saj od nikogar ne morete pričakovati 
pomoči, čeprav pa se po drugi strani vsi obračajo 
na vas. Na čustvenem področju bo prišlo do neso-
glasja, a ne za dolgo. 

Ribi {20.2. - 20.3.) 
Novice, ki jih boste prejeli, vam bodo dale veliko za 
misliti. Naglost vam ne bo pomagala, rajši se posve-
tujte z nekom, na katerega besede veliko daste. Finan-
ce boste obračali in boste z izidom zelo zadovoljni. 



NAGRADNA KRIŽANKA 
V MARCU SEJEMSKI POPUST ZA POSTELJNINO DODATNIH IO% popusta 

Nagrade: 
1. nagrada: NADVLOŽEK MOJCA 
2. nagrada: VZGLAVNIK DREMAVČEK latex tcosmiei 
3. nagrada: VZGLAVNIK SMRČAVKO 
Tri nagrade podarja tudi Gorenjski glas. 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do 
srede, 14. nnarca 2007. na Gorenjski glas. Zoisova i. 4001 Kranj, 
p.p. 124. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega 
glasa pred poslovno stavbo na Zoisovi i. 



DRUŽABNA KRONIKA 

SMUČARSKI JANEZI 
J a n e z C a š p e r š i č , J a n e z Š t e r , J a n e z P o l j a n e c , J a n e z D e k l e v a , J a n e z S u š n i k in z a g o t o v o š e k a k š e n J a n e z 

ž e v r s t o let d a j e j o p e č a t e n e m u n a j v e č j i h o t r o š k i h s m u č a r s k i h t e k m o v a n j n a s v e t u , P o k a l u L o k a . 

D V i lma Stanovnik 

Letošnja zima s sne-
gom res ni radodar-
na, toda če ga ni v ni-
žinah, ga je za smu-
čarsko veselje zado-

sti malce više v hribih. Tako so 
tudi organizatorji Pokala Loka 
minuli teden sneg zaman 
iskali na Starem vrhu, a so ga 
na koncu našli na Soriški pla-
nini, kjer so na dveh tekmah 
gostili bodoče smučarske ase 
iz vseh koncev sveta, celo iz 
Južne Amerike. Vendar pa Po-
kal Loka Zlile prireditev za mla-
de smučarje, am{>ak je vsako 
leto tudi priložnost za druže-
nje vseh generadj smučarjev. 
Ti so se letos - skupaj z gosti iz 

tujine - po uvodni slovesnosti 
zbrali v tako imenovani Kri-
stalni dvorani Sokolskega 
doma v Skofji Loki, kjer pa 
smo hitro ugotovili, da so glav-
ni Janezi. 

Za dobro vzdušje na spre-
jemu je skrbel predsednik 
organizacijskega odbora Ja-
nez Poljanec, prav nič pa za 
njim ni zaostajal prejšnji pred-
sednik in sedanji častni pred-
sednik Janez Šter. Seveda bi ob 
klepetu in pesmi težko pogre-
šali predsednika državnega 
sveta Janeza Sušnika, ki oprav-
lja tudi funkdjo predsednika 
č a s tn^ odbora Pokala Loka. 
Ker pa tudi na malo mlajših 
svet (pa tudi Pokal Loka) stoji, 
pa seveda ni šlo še brez enega 
zagnanega predsednika 7^e-

za. To je Janez Dekieva, ki kot 
predsednik SK Alpetoura vse 
leto skrbi, da imajo mladi loški 
smučarji možnost trenirati v 
tako urejenem klubu, kot je Al-
petour. Da pa je Alpetour smu-
čarski klub s tradidjo, ima za-
sluge tudi nekdanji predsed-
nik Janez Gašperšič, pa seveda 
mnogo drugih in med njimi 
nekateri celo niso Janezi. Tako 
si dela kluba in organizadje 
tekmovanja za Pokal Loka kar 
ne moremo zamišljati brez 
Matjaža Hafnerja, Gašperja 
Zakotnika, Franca Kemperle-
ta, Jožice Žnidaršič, Anče in Ja-
neka Kalana in kopice drugih, 
ki jim za usodo smučarje in 
tradidje Pokal Loka ni vseeno 
in ki si želijo, da druženje mla-
dih smučarskih upov iz vseh 

koncev sveta ostane prireditev, 
ki jo tudi drugi Ločani - že za-
radi veselice na "Placu" - vsako 
leto težko pričakujejo. 

Prav tako pa ljubitelji zabave 
na snegu vsako leto teže čaka-
jo Eurosank na Pokljuki. Letos 
je bil minulo soboto že četrtič, 
z doma izdelanimi nenavadni-
mi drsečimi vozili pa se je po-
merilo sedem skupin. Na kon-
cu se je med vratci najbolje 
znašlo vozilo Jebifor, pa tudi 
Potujoči pokljuški cigani, 
Euro šranga, Taxi na žgance. 
Zvon želja, Zmešana ekipa 
Gorje Hlebce in Kralj Matjaž 
z bergmandeld so poželi veli-
ko aplavza množice gledal-
cev. Koliko je bilo med njimi 
Janezov, pa niso uspeli izve-
deti. 

Predsednik SK Alpetoura Janez Dekleva se je s spominskimi 
z n a č k a m i zahval i l dolgoletnemu prijatelju Pokal Loka 
Hubertu Rumplerju. /Foto:Tinj doh 

V družbi predsednika državnega sveta Janeza Sušnika sta 
uživala direktor Šešir ja Miro PInterIč in predsednik P D 
Škofla Loka Jože Stanonik. /Foi<.:v,in„s«novr.ik 

Člani skupine Turbo Angels so ob odprtju tekmovanja sredi Janez Gašperšič in Janez Šter sta kljub ugledni starosti še 
mesta zabavali Janeze In vse druge obiskovalce. /foto Viimasunovnik vedno v dobri formi, /viimasunovnik 

Evrosank: Zmagovalni Jebifor/FotorZaUop Evrosank: Evro šranga / foio: zanop 

VRTIMO GLOBUS 
S c o r s e s e dočaka l oskarja 

Na nedeljski podelitvi Oskarjev, ki je bila 
mednarodno in okoljevarstveno obar-
vana, je končno na svoj račur\ prišel 
legendarni režiser Martin Scorsese, ki je 
po sedmih nominacijah le prejel 
prestižni kipec. Dobil je oskarja za režijo 
kriminalnega trilerja Dvojna Igra, ki je bil 

razglašen tudi za najboljši film. Oskarja za glavni igrals-
ki vlogi sta po pričakovanjih prejela 'kraljica' H e l e n 
MIrren in 'zadnji škotski kralj' Forest Whitaker. 

Ra je d o m a kot v kino 

Ob podelitvi najpomembnejših nagrad v 
filmski Industriji so na Inštitutu za 
raziskovanje trga in medijev, Mediana, 
preverili najnovejše podatke o zanimanju 
za film med prebivalci Slovenije. Ugotovili 
so, da si vedno več Slovencev filme raje 
ogleda doma ali v domačem kinu. Po zad-

njih podatkih Ima domači kino že 14 odstotkov gospodinj-
stev, zmanjšuje pa se tudi delež obiskovalcev kina. 

O č e P layboy ja se bo poroči l 

H u g h Hefner, 80-letnl ustanovitelj 
priljubljene moške revije Playboy, se bo 
še letos poročil s Hol ly Madlson, naj-
ljubšo od svojih treh ljubic. Šlo naj bi za 
poslovno potezo, poročajo ameriški 
mediji, za Holly pa se je odločil zato, ker 
mu je bila najbolj predana In si zato za-

služi postati gospa Hefner. Kako sta odločitev, da bo na 
stara leta monogamist, sprejeli drugI dve ijubici, ki prav 
tako živita v Playboyjevem dvorcu, še ni znano. 

S h a r o n dobila ma l ino 

Sharon Stone je bila na podelitvi Zlatih 
malin, ki so nekakšna parodija na oskarje, 
podeljujejo jih dan prej, 'nagrajenci' pa 
redkokdaj pridejo ponje, razglašena za 
najslabšo filmsko Igralko preteklega leta, 
PrvinskI nagon 2 pa je bil med drugim 
razglašen za najslabši film. 'Nezabaven, 

neerotičen, negledljiv', kot ga je označil eden od kritikov, 
nikakor ni ponovil uspeha prvega dela psihološkega triler-
ja iz leta 1992. 

Anka Perko šteje 2 1 pomladi. Kozoroginja, ki daje pred-
nost ambicioznosti. N e mara zahrbtnostl in hinavščlne, 
njen o s n o v n i poklic je kozmetičarka, mikajo pa jo 
svetovne modne steze. / fom: m.« pipm 


