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Gorenjska bo enotna pokrajina 
Minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Ivan Žagarje sredi 
tedna javnosti predstavil delovni osnutek zakona o ustanovitvi pokrajin. 

D A N I C A 2 ^ V R L Ž L E B I R 

Ljubljana - Paket pokrajin-
ske zakonodaje je sedaj do-
polnjen, s predlogom zako-
na o ustanovitvi pokrajin 
vladna služba za lokalno sa-
moupravo predlaga tudi ob-
močja, imena in sedeže po-
krajin. Na zemljevidu pokra-
jinske členitve je štirinajst 
pokrajin, kar ima osnovo v 
teritorialni razdelitvi Slove-
nije na dvanajst statističnih 
regij, ki je v sedemdesetih le-
tih nastala zaradi praktičnih 
potreb politike regionalnega 
razvoja, prostorskega plani-

ranja in nekaterih javnih 
služb (šolstva, zdravstva, 
sodstva, notranjih zadev) in 
je bila dodobra preizkušena 
v preteklih desetletjih. Na 
predlaganem zemljevidu po-
krajin sta novinki Savinjsko-
Šaleška in Spodnje podrav-
ska pokrajina. 

Med štirinajstimi predla-
ganimi pokrajinami, kjer je 
največja osrednjeslovenska s 
498 tisoč, najmanjša pa Za-
savska s 46 tisoč prebivalci, 
je tudi enovita pokrajina Go-
renjska z 200 tisoč prebival-
ci. Slednja bo obsegala 18 
občin, in sicer Bled, Bohinj, 

Cerklje na Gorenjskem, Go-
renja vas-Poljane, Gorje, Je-
senice, Jezersko, Kranj, 
Kranjsko Goro, Naklo, Pred-
dvor, Radovljico, Šenčur, 
Škofjo Loko, Tržič, Železni-
ke, Žiri in Žirovnico. Sedež 
pokrajine bo v Kranju, v prvi 
pokrajinski svet pa naj bi 
prihodnje leto izvolili 43 čla-
nov. Kot poudarja minister 
za lokalno samoupravo Ivan 
Žagar, je prednost predlaga-
ne razdelitve na štirinajst 
pokrajin v dejstvu, da ne tvo-
ri prevelikih ozemeljskih 
enot, ki bi jih prebivalci težje 
sprejeli. Vladna služba za lokalno samoupravo in regionalni razvoj predlaga tako razdelitev Slovenije. 
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POPUST 1 0 % TAKOJ 

samo to nedeljo, 
18.3.2007 

v hipermarketu SPAR TRŽIČ 

R A R K S *Popusti» ne seJi^ajo in ne veljaja za lobacne ijdelte, časopise, 
fevifc. povraino embalažo, kartice za mobilne telefone, kupone 
za letalske karte Spar - Adna, lajelke iz ako}c ToCke zvestobe ter 
pravne osebe in samostojne pcrijetnike. Popust velja za enkraten 
nskdp Ift Se Pbrafuna na blagajni. 

PREDDVOR 

Hotela še niso prodali 

Mercatorjeva družba M-
HOTEL iz Ljubljane je de-
cembra lani objavila vabilo k 
oddaji ponudb za nakup ho-
telsko-turističnega komplek-
sa v Preddvoru. Lastnik je 
pripravljen prodati nepre-
mičnine za 2,5 milijona ev-
rov. Takrat je direktor Mer-
catorjevega sektorja Uprav-
ljanje z nepremičninami Ja-
nez Gutnik potrdil, da je za-
nimanje pokazalo nekaj in-
teresentov. Med njimi je bil 
tudi Andrej Breznik, večinski 
lastnik družinskega podjetja 
Arcus iz Vodic. Slednji je iz-
javil za naš časopis, da po-
meni zanj nakup objektov v 
Preddvoru poslovni izziv. 
Razviti namerava središče 
dobrega počutja z izobraže-
valnimi programi za zdravje. 
Napovedal je podpis pogod-
be o nakupu Mercatorjevih 
nepremičnin v marcu 2007. 
Ta teden je pojasnil, da za ta 
korak še ni pravi čas, saj se z 
lastniki še dogovarja o po-
drobnostih. S. S. 

i Gorenjska 

Uresničite svoje želje in'idejd^^^^^ 

Gorenjski Glas www.coRENjSKicLAs.si 

VEC ZA VAS! 

www.lidl,si 

22 
cš S 
on 

A K T U A L N O 

Veliko dela za cestarje 

Minister za promet Janez B o ž i i se je 
med obiskom radovljiške obi i j ie sez-
nanil tudi s prometnimi težavami 
LipnISke doline. V njej bo letos za ce-
starje veliko dela. Direkcija z a ceste 
bo letos zgradila nov most iez Savo 
na Lancovem in popravila nekatere 
odseke cest. 

3 

R A Z G L E D I 

Slovenci pišemo 
osebne zgodbe 

jutri se bo v Kranju s slovesnim od-
prtjem, predstavitvijo petih nominira-
nih avtorjev za nagrado Slavka Cru-
ma in premierno uprizoritvijo drame 
Oom zaiel 37. Teden slovenske dra-
me, ki bo trajal do 1. aprila. 

R A Z G L E D I 

Mrkaičeve svete krave 

Profesor na kranjski Fakulteti za 
organizacijske vede in avtor številnih 
razprav o aktualnih, zlasti gospodar-
skih in finančnih problemih v sloven-
ski družbi, s e je v javnosti začel po-
javljati v letu 2001 , zdaj pa je predsta-
vil knjigo To so bile svete krave. 

1 6 

E K O N O M I J A 

"Na Acroni gledam 
očetovsko" 

Generalnemu direktorju jeseniškega 
Acronija in članu uprave holdinga 
Slovenska industrija jekla so včeraj 
podelili priznanje G o s p o d a r s k e 
zbornice Slovenije za iz jemne go-
spodarske dosežke. Zanje je Acroni 
zgodba o uspehu. 

17 

V R E M E 

Danes bo precg jasno. V soboto 
bo spnn še jasno, nato zmerno 
obiačno. V nedeljo bo bolj 
oblačno, a brez omembe 
vrednih padavin. 

jutri: zmerno oblačno 
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Gorenjska enotna pokrajina 
D A N I C A Z A V R I Ž L E B I R 

Ljubljana • Služba vlade za 
lokabo politiko in regionalni 
razvoj je pripravila paket po-
krajinskih zvonov, med ka-
terimi je prvič tudi predlog 
zakona o ustanovitvi pokra-
jin in njihovih sedežih. Kaj o 
zemljevidu, na katerem je 
Gorenjska enovita JX)kTajina, 
menijo nekateri gorenjski 
župani? 

Borut Sajovic, župan obči-
ne Tržič: "O Gorenjski kot 
pokrajini menim, da je prav, 
da se nekatere zgodbe, skup-
ne več občinam, rešujejo 
enotno, kar pomeni tudi ce-
neje. Gre denimo za ravna-
nje z odpadki, vodovode, ka-
nalizacije, prostorsko načrto-
vanje. za skupen razvoj šol-
stva in podobno. Strinjam 
se, da bi bila Gorenjska eno-
tna pokrajina, a če bo ključ fi-
nanciranja podoben kot pri 
občinah, bi bilo za Gorenj-
sko morda ugodneje, da bi 
bili pokrajini dve. O tem 
bomo zagotovo še razpravlja-
li. Strinjam se tudi, da je sre-
dišče pokrajine Kranj, a tudi 
drugim središčem je treba 

dati priložnost policentrične-
ga razvoja." 

Franc Čebuij, župan obči-
ne Cerklje; "2e kot poslanec 
sem nasprotoval pretirani de-
litvi Slovenije, saj nas je v 
dvomilijonski državi komaj 
za en Miinchen. Ne presene-
ča me, koliko je premaganih 
pokrajin, po mojem mnenju 
jih je preveč. Kot kaže, se 
temu ne bo mogoče izogniti, 
bojim pa se, da bo regionali-
zacija občine prikrajšala ne le 
za pristojnosti, pač pa tudi za 
denar. Ob predlogu regiona-
lizacije upam vsaj, da Go-
renjske ne bomo več delili." 

Anton Tone Smolnikar, 
občina Kamnik: "Po predlo-
gu razdelitve Slovenije je 
naša občina vključena v 
Osrednjeslovensko pokraji-
no, s čimer smo obrobne ob-
čine prizadete. V občinah se-
verno od Ljubljane, ki imamo 
že sami okoli 90 tisoč prebi-
valcev, bi bili lahko kot za-
ključena celota v samostojni 
pokrajini, o čemer smo župa-
ni teh občin že večkrat raz-
pravljali. Bojim, da je število 
14 pokrajin dokončno in da 
nimamo veliko možnosti." 

krilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 
Knjigo prejme PAVLA ̂ ATER iz Šenčurja. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Zvesti Gorenjskemu glasu 
Marija Hace iz Kranja, rojena v Stražišču, je naročnino na 
Gorenjski glas "podedovala" od očeta, ki je bil nanj naročen 
že od začetka izhajanja. Pove, da je bil oče Silvester Dobro-
vnik kot naročnik pred leti izžreban za vožnjo z letalom nad 
Lescami in Bledom, česar ni nikoli pozabil. Pravi, da ji Glas 
veliko pomeni. Odpovedala je že veliko časopisov, Glasu pa 
bo ostala zvesta. Prelista celega in prebere vse zanimivosti. 

Marija Hace 

Ponavadi je plačevala mesečno naročnino, zdaj pa se je od-
ločila za letno. Poklicno pot je začela v trgovini, po poroki je 
bila do upokojitve zaposlena v Savi kot socialna delavka. V 
tem poklicu je bila zelo uspešna, saj jo je od nekdaj veselilo 
delo z ljudmi. Je vedre narave in Ima najraje vesele, prepro-
ste ljudi in starejše, s katerimi se dobro razume. Rada se od-
pravi v naravo, skrbi za rože In prijatelje večkrat spravi v 
smeh. Tri leta je vdova, ima sina, enega "primoženega" sina, 
dve vnukinji In pravnukinjo Taro, junija pa pričakuje še dva 
pravnučka. D. K. 

LDS si mora povrniti zaupanje 
LDS je v težkem položaju, zapustilo jo je več vidnih članov, ki ustanavljajo konkurenčno stranko. 
Kako na aktualno dogajanje gleda mlajša generacija v LDS? O tem Andrej Dolenc, nedavno izvoljeni 
predsednik LDS v Kranju in vodja strankine lokalne pisarne na Gorenjskem. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Kako komentirate sedanje 
dogajanje v LDS, ki jo za-
puščajo njeni najvidnejši 
člani, poslanci? 

"Vidnim ljudem, ki sedaj 
zapuščajo LDS, je stranka ve-
liko dela, od fiiančne, mate-
rialne infrastrukture do soci-
alne mreže in osebne pro-
mocije. Sedanji položaj v 
opoziciji pa zahteva tudi delo 
za stranko, ki potrebuje po-
moč. Očitno je to za nekatere 
preveč, izbrali so na videz 
lažjo pot in se odločili za iz-
stop iz stranke. Po eni strani 
izstopi zmanjšujejo moč 
straiAe v parlamentu in ug-
led v javnosti, po drugi pa po-
menijo veliko razbremeni-
tev, saj se je prav zaradi ti-
stih, ki odhajajo, v preteklosti 
stranke oprijel slab sloves. 
Zato so njihovi odhodi hkra-
ti tudi priložnost, da se stran-
ka osveži, na novo pozicioni-
ra in izpelje preobrazbo. Od-
pira možnost za nove in ne-
obremenjene ljudi z veliko 
energije in novih idej za 
delo. Stranka se vrača k svo-
jim liberalnim koreninam in 
načelom, za katere se je pri-
pravljena boriti. Tudi če to na 
kratek rok pomeni manjšo 
javnomnenjsko podporo, kot 
se to dogaja sedaj. Sedaj na-
mreč zgolj plačujemo ceno 
za naše pretekle nespametne 
kompromise. Tako kot bodo 
pozitivni rezultati sedanjega 
delovanja vidni šele čez čas." 

Kakšno je stanje na Gorenj-
skem? Koliko ljudi je izsto-
pilo iz LDS? 

"Na Gorenjskem je bilo 
manj kot deset izstopov, bis-
tveno več jih je vstopilo. 
Tudi na Gorenjskem poteka 
preobrazba stranke. V več-
jem delu odborov prihaja do 
menjave generacij. Veseli 
me tudi, da se ne le pomlaju-
jemo, pač pa ohranjamo 
močno podporo in rast tudi 
naše seniorske organizacije. 
Dogajanje v stranki je še 
okrepilo njihov borbeni duh 

in želijo pomagati. Vedno 
večjo vlogo pa prevzemajo 
tudi ženske." 

S kakšno strat^jo namera-
vate stranko spet dvigniti, da 
bo lahko kaj več dosegla na 
parlamentarnih volitvah? 

"Na državni ravni smo 
opravili prvi del konsolidaci-
je in preobrazbe stranke: iz-

vemo, da je LDS v Kranju 
rešila njegovo politično kari-
ero. Ko ga je stranka želela 
dati v neizvoljive okraje, se 
je Jelko Kacin zavzel zanj, 
da je kandidiral v Kranju, 
kjer je liberalna tradicija 
močnejša. Pomagali smo 
mu napisati program, s ka-
terim je nastopil pred kranj-
skimi volivci in prepričali 

Andrej Dolenc 

volili nov svet stranke in 
predsednika sveta, podpred-
sednika, generalnega sekre-
tarja, popolnili izvršni odbor 
ter tako sestavili ekipo, ki bo 
delovala za skupen cilj. Z 
manifestom, sprejetim na 
kongresu, je stranka sprejela 
svoja načela in vrednote, ki 
bodo služile za prenovo delo-
vanja stranke in pripravo 
programa alternativnega raz-
voja Slovenije, kot ga vodi ta 
vlada. Prihajajo novi, zagna-
ni ljudje, vendar še potrebu-
jemo čas, da zadeve stečejo. 
Res pa je, da imamo v medi-
jih manj priložnosti vse to 
predstavljati, ko del poslan-
cev le zase osebno išče nove 
priložnosti in z njimi ni mo-
goč dialog." 

Kako komentirate odhod v 
Kranju izvoljenega Mateja 
Lahovnika? 

"Matej Lahovnik je za 
stranko boleča točka, ker 

številne gospodarstvenike iz 
Kranja in Gorenjske, da so 
zastavili svoje dobro ime 
zanj. Ekipa, ki se je formira-
la za njegovo izvolitev, mu 
je bila vedno na voljo tudi 
kasneje, a je potem ni več iz-
koristil. Kot poslanec držav-
nega zbora nam je ob lokal-
nih volitvah najbolj poma-
gal Borut Sajovic. Preseneti-
lo nas je, ko je Lahovnik ob 
odstopu trdil, da je bil v Kra-
nju izvoljen zaradi svojega 
programa, ki ga je sam na-
pisal. Zakaj točno je Lahov-
nik izstopil iz L D S in po-
slanske skupine, ni nikoli 
pojasnil, o vsem smo bili 
obveščeni zgolj iz medijev. 
V stranki je bil podpredsed-
nik in predsednik program-
skega odbora, torej njen 
drugi najpomembnejši člo-
vek, ki je imel velike možno-
sti vplivanja na politiko 
stranke. Zakaj tega ni izko-
ristil, najbolje ve sam." 

Pri zahtevi, naj zaradi svoje-
ga dejanja vrne poslanski 
mandat, pa niste vztrajali? 

"To ni bila kranjska zahte-
va, pač pa poziv gorenjskega 
pokrajinskega odbora. Opo-
zorili smo na njegovo oseb-
no verodostojnost. Z odsto-
pom tik pred prvim krogom 
je škodoval našim župan-
skim kandidatom. Če bi bil 
načelen, bi vrnil tudi poslan-
ski mandat. Nadaljnje oprav-
ljanje poslanske fijnkdje mu 
omogočata ustava in zakon. 
Ne bomo pritiskali nanj. Nje-
gova nenačelna dejanja so 
dovolj zgovorna. Če oz. ko 
bodo nastopili na volitvah, 
bodo volivci pokazali, ali so 
taka dejanja zanje sprejemlji-
va in so jih pripravljeni na-
grajevati." 

Kako gledate na projekt 
ustanavljanja nove stranke, 
ki se je zbrala okoli društva 
Zares? 

"Ustanavljanje nove stran-
ke, kot smo ga bili priča v zad-
njem času, je do obisti raz-
galilo poslance, ki so izstopi-
li iz naše stranke. Če sedaj 
pogledamo pretekle dogod-
ke, vidimo, da je bil njihov 
namen v zadnjih nekaj me-
secih predvsem škodovati 
LDS. Pokazal je tudi na po-
polno sprenevedanje vseh 
vpletenih in njihovo zavaja-
nje javnosti, ko iz tedna v te-
den spreminjajo izjave, ki si 
v marsičem nasprotujejo. 
Morda se je ravno zaradi 
tega moral v zgodbo vmešati 
politični boter iz ozadja Gre-
gor Golobič, da bi dal projek-
tu vsaj kanček kredibilnosti. 
V prihodnje pa se bo verjet-
no tudi pokazalo, katera 
podjetja bodo, zaradi prete-
klih uslug in pomoči s strani 
teh akterjev, finančno poma-
gala društvu Zares in stran-
ki, ki jo bodo ustanovili. Na-
nje gledamo tako kot na vse 
druge politične stranke, s ka-
terimi tekmujemo za naklo-
njenost volivcev. Naša prva 
naloga je sedaj povrnitev za-
upanja v LDS." 

LJUBLJANA 

Trinajst let LDS 

Ta teden je minilo 13 let, odkar je bila na kongresu na Bledu 
ustanovljena stranka LDS. Ne glede na to kaj kažejo javno-
mnenjske raziskave, Ima stranka prihodnost, je ob tej prilož-
nosti dejal njen predsednik Jelko Kacin. O izstopih iz LDS pa 
je dejal, da jo ljudje ne le zapuščajo, pač pa vanjo tudi vsto-
pajo. Spregovoril je tudi o aktualnih političnih dogajanjih, de-
nimo odnosu Slovenije in Hrvaške ter o ponovni ponudbi 
premiera Janeza Janše za sodelovanju v partnerstvu za raz-
voj. Slednjo je Janša naslovil na Antona Ropa, predsednika 
poslanske skupine LDS, do povabila pa se bodo v LDS opre-
delili do prihodnjega tedna. Pred obletnico so v LDS izbrali 
nov izvršni odbor, na čelu sveta stranke pa je dosedanjega 
predsednika Antona Anderliča zamenjal Aleš Culič. D. Ž. 

LJUBLJANA 

Shod proti slabši kakovosti javnih storitev 

Sindikalne centrale Konfederacija sindikatov 90, Konfedera-
cija sindikatov javnega sektorja, Neodvisnost, Pergam In 
Zveza svobodnih -sindikatov Slovenije so včeraj v Ljubljani 
pripravili protestni shod. Vlado in parlament so s tem želeli 
opozoriti, naj pri sprejemanju zakonov, ki bi omogočili pri-
vatizacijo javnih storitev, prisluhnejo socialnim partnerjem, 
saj privatizacija spreminja podobo socialne države. Na na-
povedani shod se je odzval tudi predsednik vlade Janez Jan-
ša, ki je zapisal, da si pri iskanju skupnih odgovorov na Izzi-
ve prihodnosti želi konstruktivnega sodelovanja vseh zain-
teresiranih, še posebej sindikatov, s katerimi je v okviru so-
cialnega dialoga že sedaj dosežena visoka stopnja usklaje-
nosti ključnih razvojnih programov. D. Ž. 

mailto:ri@g-glas.si
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Veliko dela za cestarje 
Direkcija za ceste bo letos zgradila nov most čez Savo na Lancovem ter med Lescami in Radovljico 
začela graditi povezavo med lipniško cesto in cesto Lesce-Črnivec. 

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

Radovljica - Minister za pro-
met Janez Božič se je s sode-
lavci ministrstva, družbe za 
avtoceste, direkcije za ceste 
in javne agencije za železni-
ški promet v torek mudil v 
radovljiški občini, kjer je 
ugotavljal, da gradnja avtoce-
ste od Podtabora do Vrbe po-
teka po načrtu in da bo kon-
čana v roku ali še celo prej. 
Ogledal si je tudi državno ce-
sto skozi Lipniško dolino, na 
kateri čaka direkcijo za ceste 
še veliko dela, in se srečal s 
predsedniki krajevruli skup-
nosti Podnart, Srednja Do-
brava, Kamna Gorica in Lan-
covo. Direkcija bo cesto po 
dolini še naprej obnavljala 
postopoma po posameznih 
odsekih. V kratkem naj bi 
začela graditi nov most čez 
Savo na Lancovem, pri tem 
pa je za čas gradnje predla-
gala večmesečno polno za-
poro ceste, s kakršno pa se v 
občini ne strinjajo. O rešitvi, 
ki bo najmanj moteča za pre-
bivalstvo, se bodo predstav-
niki direkcije in občine po-
skušali dogovoriti na današ-
njem sestanku. Za sanacijo 
kritičnega odseka ceste med 

Med ogledom prometno nevarne ceste v Podnartu / fmo: Tina ooki 

Spodnjim in Zgornjim Lan-
covim bo ministrstvo predla-
galo denar v proračunu 
2009-2010. Prihodnje leto 
naj bi začeli obnavljati most 
čez Savo v Podnartu, dogo-
vorili pa so se tudi, da bodo 
ob cesti v Podnartu uredili 
pot za jješce. Pločnik od od-
cepa za Vrčico do osnovne 
šole v Upnici bodo predvido-

ma zgradili prihodnje leto, 
varno šolsko pot mimo to-
varne Iskra Mehanizmi Up-
nica pa v proračunskem ob-
dobju 2009-2010. Direkcija 
bo še letos med Lescami in 
Radovljico začela graditi 
ce.stni odsek, ki bo povezal 
lipniško cesto s cesto Lesce-
Čmivec; most čez Savo na 
kolesarski prati Lesce-Bled pa 

bodo odprli 15. aprila. Kar za-
deva podvoz v Lescah, so 
ugotavljali, da kraj ob vse hi-
trejšem razvoju s takšnim 
prometnim "zamaškom", 
kot nastaja ob železniški za-
pornici, ne bo mogel več 
dolgo zdržati in da bo pro-
blem treba rešiti še pred iz-
gradnjo drugega tira želez-
niške proge. 

Mežiška mivka v medvoških vrtcih 
v peskovnikih 23 vrtcev po Sloveniji so zdravstveni inšpektorji odkrili mivko s preseženimi 
vrednostmi svinca in kadmija iz Mežiške doline. Med njimi so štirje na območju Gorenjske. 

D A N I C A Z / \ V R L Ž L E B I R 

Kranj, Medvode, Poljane -
Ko so mediji ta teden objavi-
li novico o vrtcih, kjer so bili 
pjeskovniki napolnjeni z miv-
ko iz Rudnika svinca in dn-
ka v zapiranju iz Mežice, so 
bili med njimi omenjeni tudi 
trije vrtci s kranjskega ob-
močja. Ravnateljica Kranj-
skih vrtcev Danica Gaber 
nam je pojasnila, da se je o 
tem tudi sama pozanimala 
pri zdravstveni inšpekciji, 
kjer je dobila informacijo, da 

ne gre za vrtce v Kranju, pač 
pa na širšem gorenjskem ob-
močju. 

"Naši peskovniki so na-
polnjeni z mivko iz savske-
ga porečja in drobnim sepa-
racijiskim peskom, ki pa naj 
ne bi bila sporna," je pove-
dala Gabrova. Na Gorenj-
skem imajo mivko iz pe-
skovnikov, dobavljeno iz 
Mežiške doline, v treh med-
voških vrtcih, in sicer v 
Ostržku, Smledniku in Pir-
ničah. Kot nam je povedala 
organizatorka, odgovorna 

za prehrano in higieno v 
medvoških vrtcih Darinka 
Ržek, sta jih o tem obvestila 
Skupnost vrtcev Slovenije in 
zdravstveni inšpektorat. 
Mivka, ki naj bi vsebovala 
presežene vrednosti zdravju 
nevarnega svinca in kadmi-
ja, pri njih sicer ni bila pre-
gledana, ker je na analizo 
menda treba čakati kar ne-
kaj časa, vendar bodo pe-
skovnike takoj izpraznili. 
Otrok dotlej ne bodo pušča-
li v peskovnike, je še zatrdi-
la sogovornica. Sporno miv-

ko pa naj bi imeli tudi v vrt-
cu Agata pri osnovni šoli v 
Poljanah nad Škofjo Loko. 
Ravnateljica šole Ivanka Ob-
lak nam je povedala, da v 
zunanjem peskovniku ni-
majo mivke iz Mežiške doli-
ne, pač pa je z njo napol-
njen manjši peskovnik v no-
tranjih prostorih. Takoj ko 
so dobili opozorilo zdrav-
stvenega inšpektorata, so 
mivko odstranili. Oporečna 
mivka je bila najdena še v 
vrtcu Vojke Nepokoj pri 
osnovni šoli Moravče. 

KRANJ 

Uporabniki izbirajo motive poštnih znamk 

Uporabnikom poštnih storitev so odslej na voljo tudi oseb-
ne poštne znamke, za katere lahko sami izberejo motive. 
Naročijo jih lahko preko posebne spletne aplikacije na 
www.posta.si, pogoj je najmanj sto znamk z enakim moti-
vom, prodajna cena za znamko pa je 0,63 evra oz. 150 tolar-
jev. Motive je možno natisniti v že pripravljene okvirje 
znamke, vsi pa vsebujejo nekaj obveznih elementov - napis 
Slovenija, znak Pošte Slovenije in nazivno vrednost A. Da bi 
si uporabniki poštnih storitev lažje predstavljali podobo to-
vrstnih znamk, je Pošta Slovenije ob koncu januarja izdala 
štiri osebne znamke z motivi poroke, paketa, pismonoše na 
kolesu in rojstva, ki so tudi naprodaj na vseh poštah. C. Z. 

L)UBL)ANA 

Tolarski kovanci za dobrodelne namene 

Mercator je ob uvedbi evra štirim humanitarnim organizaci-
jam omogočil, da so v večjih trgovskih centrih zbirale to-
larske kovance v dobrodelne namene. V akciji, ki je trajala 
od lanskega decembra do konca letošnjega februarja, so 
skupno zbrale za i6 tisoč evrov tolarskega drobiža. Rdeči 
križ Slovenije bo denar namenil za pomoč ogroženim prebi-
valcem, Slovenska Karitas v okviru programa ZAupanje za 
pomoč družinam in posameznikom v stiski. Zveza društev 
za cerebralno paralizo Sonček za izgradnjo pokritega 
bazena v rekreacijskem centru Sonček Elerji, za štiri apart-
maje v centru Sonček Vrtiče in za terapevtske kolonije, 
Unicef Slovenija pa za pomoč otrokom po svetu. C. Z. 

Leskovar odstopil 
B 0 Š T 7 A N B O G A T A J 

Kranj - Na pobudo večine 
članov senata kranjske Fa-
kultete za organizacijske 
vede (FOV) je dekan dr. Ro-
bert Leskovar v torek sklical 
izredno sejo, ki je bila izred-
no kratka. Že na začetku jim 
je sporočil svoj odstop z me-
sta dekana in s seje odšel: 
"Odstopil sem iz dveh razlo-
gov, najprej zato, ker je delo 
s takšnim senatom nemogo-
če, hkrati pa je bilo sodelova-
nje z rektoratom izredno te-
žavno. Vse očitane nepravil-
nosti zanikam in jih zavra-
čam, saj so bUe osnovane na 
osnovi člankov rumenega 
časopisa, kar je smešno." Le-
skovar za zdaj ostaja na fa-
kulteti. 

Pravi, da se je za odstop od-
ločil po tehtnem premisleku; 
odstop da je najboljša rešitev 
za fakulteto, ki bo laliko zopet 
zaplula v mirnejše vode. V 
dveletnem obdobju njegove-
ga vodenja fakultete iz Uni-
verze v Maribom niso prejeli 
nobenega dokumenta o sla-
bem delu, je zapisal v sporo-
čilo za javnost, pač pa popol-
no blokado dela pri rektorju 
dr. Ivanu Rozmanu. Ta bo do 
imenovanja novega dekana 
imenoval vršilca dolžnosti, ki 
bo opravil razpis volitev. Kdaj 
se bo to zgodilo, je nemogoče 
napovedovati, kot smo že po-
ročali, pa želi rektor na mestu 
dekana človeka, ki ni vpleten 
v zadnja dogajanja na FOV. 
"Rektor imenuje dekana na 
predlog senata, ki izbira zgolj 
med dvema prijavama. Po-

Robert Leskovar 

prej selekcijo namreč opravi 
že akademski zbor. Za deka-
na se laliko prijavijo le tisti, ki 
so polno zaposleni na fakul-
teti," je nadaljnji potek izbire 
novega dekana opisal dr. Mit-
ja Kotnik, ki je na torkovi iz-
redni seji zastopal rektorja 
univerze. 

Kdo bi lahko nadomestil 
Leskovarja? Po hodnikih 
FOV že krožijo tri imena, 
med njimi pa vodi dr. Milan 
Pagon, sedaj dekan Fakulte-
te za varnostne vede. Da bi 
vodenje prevzel prodekan 
dr. Mičo Mrkaič, edini iz ne-
kdanjega vodstva, ki ni od-
stopil, pa pravi: "Bog ne daj, 
lepo vas prosim! To bi bilo 
mazohistično." Dr. Jože 
Gričar, eden od podpisnikov 
pobude za razrešitev Lesko-
varja, je po seji povedal: 
"Zgodilo se je, kar se je mo-
ralo zgoditi. Ne vem pa, če 
to pomeni konec afer na fa-
kulteti. Ne morem videti v 
prihodnost." 
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BLED 

Jutri spet Triglavska tržnica 

Po izrednem zanimanju in obisku na prvih dveh letošnjih 
Triglavskih tržnicah, na katerih kmetje iz Triglavskega na-
rodnega parka in njegove okolice prodajajo človeku in nara-
vi prijazne pridelke in izdelke, bo TNP jutri, 17. marca, med 
10. in 12. uro pripravil že tretjo letošnjo Triglavsko tržnico. 
Ob tej priložnosti si bo mogoče ogledati razstavo ilustracij 
Nine Vidrgar, na otroški delavnici, ki prav tako redno sprem-
lja dogajanje na tržnici, pa se bo dalo slišati pravljico z 
naslovom Pravljica išče sliko. V. S. 

RADOVGICA 

Svetnikom zvišali sejnine 

Po zakonu o lokalni samoupravi letni znesek za sejnine čla-
nov občinskega sveta ter članov komisij (odborov) občin-
skega sveta ne sme presegati 15 odstotkov letne županove 
plače. V radovljiški občini so bile doslej v primerjavi z enako 
velikimi in tudi manjšimi občinami med najnižjimi v Slove-
niji, saj so predstavljale le približno pet odstotkov županove 
plače. Občinski svet jih je na nedavni seji zvišal na 7,5 od-
stotka (za predsednike komisij in odborov na 7,88 odstot-
ka), hkrati pa je kot osnovo za obračun ohranil bruto urno 
postavko, ki so jo izračunali na podlagi povprečne dolžine 
sej v preteklih letih. Po novem znaša postavka za člane ob-
činskega sveta ter za člane komisij (odborov) 41 evrov oz. 
9.825 tolarjev bruto na uro, za predsednike pa 43,16 evra oz. 
10.343 tolarjev. Urno postavko bodo zviševali skladno s po-
večevanjem županove plače. C. Z. 

JESENICE 

Za odkup hiše za komuno 

V bohinjski Soteski od julija lani deluje komuna za zdravlje-
nje odvisnosti od prepovedanih drog. Kot je povedala Ivan-
ka Berčan iz jeseniškega Društva Žarek, je v njej trenutno 
pet fantov. V hiši so bili doslej najemniki, zdaj pa se je po-
kazala priložnost, da stavbo odkupijo. Berčanova je s tem 
pred dnevi seznanila župane sedmih občin zgornje Gorenj-
ske in vsi so se z namero strinjali. Tako zdaj Društvo Žarek 
čaka krepak zalogaj nakupa hiše, pri čemer si bodo skušali 
pomagati tudi z zbiranjem donacij. Tako so pred kratkim že 
prejeli donacijo v višini štiri tisoč evrov Jeseničana, ki živi v 
tujini in je denar daroval v spomin na mamo, ki je bila dol-
ga leta učiteljica na Jesenicah. "Za to plemenito dejanje smo 
zelo hvaležni in upamo, da bomo dobili še več takšnih do-
nacij. Za nas je dragocen vsak, tudi najmanjši prispevek," je 
ob tem poudarila Ivanka Berčan. U. P. 

KRIŽE 

Vabijo na dan šole 

Osnovna šola Križe pripravlja danes, i6. marca, ob 18. uri 
več dogajanj ob dnevu šole. Kot je sporočila ravnateljica 
Erna Meglič, bodo razvili zastavo šole, ki je obenem 
dobila svoj logotip. Obiskovalcem bodo predstavili med-
narodni projekt Comenius. V kulturnem sporedu bodo 
nastopili njihovi učenci in gostje iz Ljudske šole Borovlje. 
Zanimiv bo tudi bazar, na katerem bodo ponudili izdelke 
učencev iz Križev. S. S. 

KRANJ 

Srečanje planincev 

Planinska zveza Slovenije in meddruštveni odbor Koroške 
vabita planince iz avstrijske Koroške, Furlanije-Julijske 
krajine v Italiji in Slovenije na 42. srečanje treh dežel, ki bo 
17. in 18. marca v Mežici. Prvi dan bo po sprejemu in 
pozdravih v Narodnem domu ob 15. uri predavanje na temo 
Mladi v slovenski planinski organizaciji. Sledili bodo refera-
ti udeležencev in po razpravi še predstavitvi komisije 
za šport ter katedre za gorništvo. V nedeljo je predviden 
izlet na Peco, v primeru slabega vremena pa si bo mogoče 
ogledati rudnik. S. S. 

RODI N E 

Razstava jožefovega kruha 

KUD dr. France Prešeren Žirovnica-Breznica in Moški 
kvintet to nedeljo ob 14. uri pred hišo Janeza Jalna na 
Rodinah pripravljata razstavo in pokušino Jožefovega 
kruha. Sledil bo koncert v cerkvi sv. Klemena v izvedbi 
pevcev kvinteta in gostov Coro Kelidon, ženskega zbora iz 
Gemone v Julijski krajini. Slednji posebej gojijo črnsko 
glasbo in gospele. A. H. 

Grad vJelendolu naprodaj 
Stanovalcem v graščini se zdi cena stanovanj visoka. Ali je Stanovanjska zadruga Gorenjske res lastnik. 

S T O J A N S A J E 

Jelendol, Kranj • V nekdanji 
graščini s številko Jelendol 9 
je 22 najemniških stanovanj, 
katerih lastnik je bilo Gozdno 
gospodarstvo Kranj. Tega 
podjetja ni več, a so stanova-
nja še vpisana v zemljiški 
knjigi na njegovo ime. To ne 
bi bil problem, če se ne bi kot 
prodajalec stanovanj pojavil 
nekdo drug. 

"Naša družina živi v stano-
vanju v gornjem nadstropju 
od leta 1989. Mož je kot gozd-
ni delavec dobil stanovanje v 
najem od G G Kranj. Nato je 
prevzela upravljanje vseh sta-
novanj v gradu Stanovanjska 
zadruga Gorenjske oziroma 
Zveza Kranj. Redno smo pla-
čevali najemnino, a se je malo 
vrnilo v vzdrževanje stavbe. 
Sami smo menjali okna, po-
pravili električno napeljavo in 
izolirali stene. Zaradi postop-
ka denacionalizacije odkup 
stanovanja po Jazbinškovem 
zakonu ni bil možen. Sedaj je 
dala ponudbo za odkup sta-
novanj Stanovanjska zadruga 
Gorenjske, a se nam zdi cena 

visoka. Za 52 kvadratnih me-
trov veliko stanovanje in dr-
varnico naj bi plačali prek 
31.600 evrov. Toliko denarja 
nimamo, posojilo bank pa je 
drago. Država ponuja vračilo 
skoraj pol denarja v gotovini 
in četrtine v obveznicah, ven-
dar ne vemo, ali bo to res. Še 
bolj nas skrbi, ali je urejeno 
lastništvo stanovanj," je izra-
zila svoje pomisleke brezpo-
selna Francka Kavar. 

Njen sosed Jožo Kovačevič 
je gradbenik, njegova žena pa 
dela v Peku. Plači zadoščata 
za skromno življenje 5-
članske družine, ki nima sko-
raj 35.000 evrov za odkup 59 
kvadratnih metrov velikega 
stanovanja. Tudi Lili Dolenc, 
ki živi s hčerko v 42 kvadrat-
nih metrov velikem stanova-
nju, ne vidi možnosti za od-
kup. Za vrati drugih stano-
vanj so najbrž skrite podo-
bne, ali še bolj težke zgodbe. 
Kot je dejal tržiški župan Bo-
rut Sajovic, so najemnike sta-
novanj v preteklosti izigrali z 
nasveti, naj ne dajo vlog za 
odkup stanovanj od G G 
Kranj. Sedaj država ceni sta-

Francka Kavar želi odkupiti stanovanje v gradu. 

novanja na vasi podobno vi-
soko kot v mestu. 

"Cenitev stanovanj je izde-
lana po veljavnih predpisih, 
cene pa so daleč od tržne vred-
nosti. Vse najemnike smo ob-
vestili, da lahko ohranijo tak 
status še naprej. Za odkup sta-
novanja ni določen rok. Glede 
možnosti odkupa se bomo 
pogovarjali z vsakim posebej. 
V dobrih dveh tednih sta in-
teres za odkup izrazila le dva 
najemnika, eden v gradu in 
eden v sosednji stavbi. Kot 
lastniki nismo prisiljeni v pro-

dajo stanovanj, vendar jo 
omogočamo zaradi ugodne 
možnosti sofinanciranja s 
strani države. Ker morajo za 
izdajo odločbe najemniki po-
slati ministrstvu za okolje in 
prostor vrsto dokumentov, 
jim pomagamo tudi pri tem. 
Sami že pripravljamo etažne 
načrte, ki so podlaga za vpis 
lastništva stanovanj v zemlji-
ško knjigo. Obenem poteka 
parcelacija za funkcionalna 
zemljišča," je pojasnil Franc 
Teran, predsednik Stanovanj-
ske zadruge Gorenjske. 

Dvajset let jeseniške jeklarne 
v torek je minilo 20 let, odkar je iz nove jeseniške jeklarne prišla prva šarža. Brez nove jeklarne 
na Jesenicah železarstva ne bi bilo več. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Jesenice - V petek, 13. marca 
1987, ob 17. uri in 17 minut, 
je prišla iz nove jeklarne na 
Jesenicah prva šarža, so spo-
ročili iz Aaonija. Kakšen je 
pomen takrat nove jeklarne, 
je povsem razumljivo šele da-
nes, ko se je družbi Acroni, 
naslednici nekdanje jeseni-
ške železarne, uspelo prebiti 
v evropski in svetovni vrh niš-
nih proizvajalcev najbolj ka-
kovostnih izdelkov iz jekla. 
Doslej so v jeklami izdelali 
štiri milijone 800 tisoč ton je-
kla, to je količina, iz katere bi 

lahko postavili 686 EiflQovih 
stolpov! 

Izgradnja nove jeklarne v 
osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja ni bila samoumevna. 
Na svetovnem trgu je priha-
jalo do velikih premikov, je-
klarne so zapirali ne samo v 
Evropi, ampak po vsem sve-
tu. Kljub temu je takratnemu 
vodstvu železarne uspelo 
prepričati odločilne ljudi v 
gospodarstvu naše republike, 
da so rekli da in dali zeleno 
luč projektu, ki je omogočU 
nadaljnji razvoj železarstva 
in jeklarstva na Jesenicah. To 
je bila pomembna prelomni-

ca, saj je oprema v novi jese-
niški jeklami, imenovani Je-
klama 2, kot prva na svetu 
opredelila novo tehnološko 
pot izdelave nerjavnih jekel. 
Postavljena je bila nova talil-
na peč, prva na svetu v taki 
tehnično tehnološki izvedbi 
za izdelavo nerjavnih jekel. 
Dobavitelj opreme je bilo 
nemško podjetje Maness-
man Demag, za katerega je 
bila to tudi novost. 

Odprtju je prisostvoval tudi 
kolega novinar Jože Košnjek, 
ki se spominja besed govorni-
ka Staneta Dolanca. Ta je 
opozoril, da nekateri želijo, 

da postanemo Slovenci narod 
natakarjev in gostilničarjev, 
vendar je jeklama dokaz, da 
zmoremo in znamo nadalje-
vati tradicijo železarstva. 

Danes, 20 let pozneje, je 
Acroni postal tretji največji 
proizvajalec debele nerjavne 
pločevine v Evropi. Lansko 
leto je bilo najuspešnejše po-
slovno leto v celotni zgodovi-
ni Acronija, saj so naredili 
skoraj 362 tisoč ton odlitega 
jekla, prodali za 296 tisoč ton 
končnih izdelkov v skupni 
vrednosti 363 milijonov evrov 
in ustvarili več kot 13,3 nlilijo-
na evrov čistega dobička. 

Novo vodstvo, sveže ideje 
S T O J A N S A J E 

Ttžič - Letos mineva 55 let, od-
kar so ustanovili Tiuistično 
društvo Tržič, je na občnem 
zboru spomnil predsednik 
Lado Srečnik. Dmštvo orga-
nizira vrsto odmevnih prire-
ditev, med katerimi imajo po-
sebno mesto Gregorjevo, 
Dnevi mineralov in fosilov ter 
Šuštarska nedelja. Slednja bo 
letos ob 40-letnid še bolj pes-

tra. Kljub obsežnemu delu 
lahko društvo primakne le 
delček v mozaik tržiškega tu-
rizma, je ugotovil Srečnik. 
Ustanovni član Mirko Majer 
je ob predlogu o preimenova-
nju Slovenske v Evropsko 
geološko pot s središčem v 
Dovžanovi soteski menil, da 
bi moralo občinsko vodstvo 
več storiti za razvoj stacionar-
nega turizma. Član društva 
in župan Borut Sajovic je de-

jal, da v tej smeri poteka ne-
kaj projektov. Predsednik Go-
renjske turistične zveze in 
podpredsednik TZ S Jure Me-
glič pa je društvu priporočil, 
naj ob stikih z obfino obudi 
delo z mladino. Več bo treba 
storiti za povezovanje nosil-
cev turizma, je ocenila turi-
stična vodnica Marjeta Rako 
vec, ki je predlagala povezavo 
Jelendola in Jezerskega z 
gozdno potjo ter dopolnitev 

prireditev. Tem pobudam je 
posebej prisluhnila nova 
predsednica Marjana Zupan, 
ki že desetletje sodeluje pri 
sejmu v Seničnem. Ocenila 
je, da lahko Tržič ponudi 
obiskovalcem več zanimivo-
sti Popularizirati jili namera-
va na spletni strani, v živo pa 
bi bilo zanimivo kuhanje trži-
ških bržol. Verjetno ji bodo 
prišle prav tudi zamisli njene-
ga protikandidata. Jože Klofii-
tar je predlagal povezavo 
športa in turizma ter uvedbo 
izletov in drugih aktivnosti za 
članstvo. 



GORENJSKA -

Sto svečk Jerce Jelene 
S U Z A N A P. KOVAČIČ 

Zg. Besnica - Jerca Jelene iz 
Nove vasi v Zg. Besnici je 6. 
marca praznovala stoti rojst-
ni dan. V torek sta ji prišla 
voščit župan Mestne občine 
Kranj Damijan Perne in 
predsednik Krajevne skup-
nosti Besnica Zmago Za-
dnik. Babica Jerca, kot ji pra-
vi 24 vnukov, 47 pravnukov 
in štirje prapravnuki, se je 
rodila v Strmid pod Mohor-
jem staršem Mildavčič. V 23. 
letu starosti se je poročila z 
Adolfom Jelencem, s kate-
rim sta si dom ustvarila v 
malnu, kot rečejo mlinu v 
Bukovščici v Selški dolini. 
Jerca je povila pet hčera in 
dva sinova. Ob mlinu so 
obdelovali tisto malo zemlje, 
kot so jo imeli, mleli so žito 

in v vsej skromnosti in 
poštenju skušali preživeti. 
Vojna je Jerci vzela moža in 
od tedaj je s pomočjo strica 
in tete skrbela za dom in 
otroke. 

Do lanske jeseni je bila 
babica Jerca zdrava in živah-
na, le oči in sluh sta ji z leti 
pešala. Jeseni si je zlomila 
kolk, z "novim" kolkom pa 
si nista preveč simpatična. 
Čeprav se je rana lepo zace-
lila, babica Jerca ne more 
več hoditi in je povsem od-
visna od nege in pomoči 
drugih. Dnevno jo neguje 
hčerka Francka, pri kateri 
babica Jerca živi zadnjih 42 
let (nekaj let je živela tudi 
pri hčerki Jožici na Godeši-
ču), dvakrat na teden pa jo 
obiskuje negovalka. "Naro-
čila sem voziček, zato da 

Od leve: Zmago Zadnik, Damijan Perne in Jerca Jelene 

bomo mamo v prihajajočih 
toplih mesecih lahko peljali 
na svež zrak," je povedala 
hčerka Francka. Pred ča-
som, ko je še lahko delala, je 

babica Jerca veliko pletla in 
zraven pela. Pisala je tudi 
pesmi. Stoti rojstni dan bo v 
krogu domačih praznovala 
to nedeljo. 

Prva direktorica občinske uprave 
Prejšnji teden je direktorica občinske uprave v občini Cerklje postala Marta jarc, ki je nazadnje vodila 
občinsko upravo v Tržiču. 

S I M O N Š U B I C 

Cerklje - V Občini Cerklje kar 
dvanajst let niso imeli zapo-
slenega direktorja oziroma 
direktorice občinske uprave. 
Konec lanskega leta je župan 
Franc Čebulj vendarle objavil 
razpis, na katerega so se pri-
javili štirje kandidati, med ka-
terimi je nazadnje izbral 
Marto Jarc, nazadnje direkto-
rico občinske uprave v Trži-
ču. Novo delovno mesto je 
zasedla 6. marca. 

KRAN) 

Razstava Z roko v roki 

Društvo onkoloških bolni-
kov - Skupina žensk z ra-
kom na dojkah za samopo-
moč iz Kranja je pripravila 
razstavo likovnih del v pros-
torih Varstveno delovnega 
centra Kranj. Na ogled so 
različna slikarska in ročna 
dela avtoric Mojce Demšar, 
Ivice Cradišek, Nine Hlad-
nik, Francke Jošt, Jožice 
Slopko in Danice Štajer. 
Razstavo so odprli prejšnji 
četrtek, v kulturnem progra-
mu so nastopili varovanci 
Varstveno delovnega centra 
Kranj: pevski zborček, Eva 
Pirnats soplesalci in Stanka 
Kuhar z igranjem na elek-
trične klaviature. Posebna 
gostja prireditve je bila pev-
ka Eva Moškon s spremlje-
valno skupino Črno belo. 
Razstava je prodajna In bo 
na ogled do konca meseca. 
Odprta je vsak dan, od po-
nedeljka do petka, od 8. do 
15. ure. S. K. 

Marta Jarc je trinajst let 
delala v Gorenjski banki, ju-
lija 1995 je postala vodja ura-
da za finance na Občini 
Tržič, 1. septembra 2000 pa 
je prevzela vodenje tržiške 
občinske uprave. "Prvi vtisi 
v novem delovnem okolju so 
dobri, saj ima občina Cerklje 
zastavljenih veliko dobrih 
projektov, s katerimi sem 
se že začela spoznavati," je 
dejala. 

Župan Franc Čebulj, ki je 
doslej sam opravljal naloge 

direktorja uprave, je pojas-
nil, da je po dvanajstih letih 
zaposlil direktorico občinske 
uprave, ker so ga z ministr-
stva za javno upravo opozori-
li, da je dolžan to storiti. 
"Marta Jarc je bila dolga leta 
direktorica uprave v politič-
no precej konfliktni občini 
Tržič, zato upam, da bo s pri-
dobljenimi izkušnjami pri-
pomogla k hitrejši in uspeš-
nejši realizaciji nekaterih ob-
činskih projektov," se nadeja 
župan. Marta Jarc 

Za pet ur želja 
Kamniški svetniki so z vrsto predlogov in pripomb sprejeli predlog 
letošnjega proračuna. 

JASNA P A I A D I N 

Kamnik - "Proračun je tudi 
letos zelo drzen, saj je višji 
od lanskega in najvišji do-
slej," je uvodoma pojasnil 
župan Anton Tone Smolni-
kar in poudaril, da prihod-
nje leto gotovo ne bo več 
tako. Župan, ki mu evri kar 
niso šli z jezika, je omenil, 
da so na občino od svetni-
kov dobili za kar osem mili-
jard tolarjev želja. Občina je 
po novem zakonu o financi-
ranju občin letos prejela 
skoraj milijon evrov več, 
prav tako tri milijone evrov 
neporabljenih sredstev pre-
našajo iz prejšnjega leta, 
tako da bo proračun težak 
približno 22,5 milijona ev-
rov. Župan in vodja oddelka 

za finance Alojz Kolar sta 
poudarila, da bo občina le-
tos največ denarja vložila v 
obnovo in asfaltiranje cest 
in drugo infrastrukturo, 
med večje projekte pa sodi-
jo gradnja vrtca na Pero-
vem, širitev obvoznice, 
gradnja povezovalne ceste 
od pošte do obvoznice in en 
večji ter dva manjša mosto-
va pa krožišče v sklopu tega, 
začetek projektov za zahod-
no obvoznico idr. Letos 
bodo več denarja namenili 
tudi turizmu, saj so svetniki 
potrdili podvojeni proračun 
za Dneve narodnih noš in 
še eno delovno mesto v 
Agenciji za razvoj turizma 
in podjetništva Kamnik. 
Dobrih 260 tisoč evrov so 
namenili Veliki planini, le-

tos pa se bo začela tudi 
adaptacija nogometnega 
stadiona. Svetniki, ki so 
predlog proračuna obravna-
vali kar pet ur, so imeli raz-
lična mnenja. Eni so ga 
označili za odličnega, spet 
di-ugi za vse prej kot drzne 
ga. Kot glavni očitek so svet-
niki opozicije navedli zelo 
majhno vsoto, ki jo namera 
va občina pridobiti od drža 
ve in Evropske unije, po 
manjkanje razvojnih pro 
jektov, previsoke stroške za 
župana in nesistematičn 
pristop k izvajanju projek 
tov. Sprejetje proračuna 
drugi obravnavi bo na vrsti 
na aprilski seji, zato so svet 
niki že sprejeli sklep o po 
daljšanju začasnega finan 
ciranja občine. 

KRATKE NOVICE 

POTOČE 

V domu mu ni dolgčas 

V preddvorskem domu starejših občanov je bilo 8. marca 
precej veselo. Pa niso praznovale samo vse žene, temveč 
tudi Jože Osterman iz Luž. Za 90. rojstni dan so mu prišli 
voščit šenčurski župan Miro Koželj ter predstavniki Rdečega 
križa Visoko-Milje-Luže in Prostovoljnega gasilskega društ-
va Luže, v katerega je Jože še vedno včlanjen in tudi še vodi 
njihovo veteransko ekipo. Jože je zelo čil in iskriv devetde-
setletnik. V domu starejših občanov, kjer se zelo dobro 
počuti, je približno leto dni, in kot je poudaril, je šel tja na 
lastno željo. Dolgčas mu ni, saj Ima za "cimra" dolgoletne-
ga prijatelja Ivana Kvedra z Visokega. S. Š. 

Jože Osterman je bil zelo vesel številnih obiskovalcev. 

ŠENČUR 

Za šport 123 tisoč evrov 

Pretekli teden je bil v Gorenjskem glasu objavljen javni raz-
pis za sofinanciranju športnih programov, prek katerega bo 
Občina Šenčur porazdelila 96.269 evrov proračunskih sred-
stev. Več kot 74 tisoč evrov bo namenila za športno vzgojo 
otrok, mladine In študentov, kakovostni in vrhunski šport 
ter delovanje društev, 11.684 evrov za športno rekreacijo, 
1.461 evrov za strokovno izobraževanje, 6.800 evrov za več-
je športne prireditve, dobrih dva tisoč evrov pa za vzdrževa-
nje in obratovanje manjših športnih objektov. 27.543 evrov, 
ki so v proračunu dodatno namenjena za šport, pa sože na-
mensko podelili za največje športne objekte. Izvajalci šport-
nih programov v občini Šenčur morajo vloge za razpisna 
sredstva oddati do 20. marca. S. Š. 

GORENJA VAS 

Veseli večer z gosti z Coričkega 

Kulturno umetniško društvo Trata-Gorenja vas in Kulturno 
društvo Rožika iz Trdkove vabita na Veseli večer, ki bo 
jutri, v soboto, 17. marca, ob i8. uri, v avli Osnovne šole 
Ivana Tavčarja Gorenja vas. Predstavili se bodo člani obeh 
društev, domačini z ljudsko glasbo in pesmijo, gosti z 
Goričkega pa s šaljivo Igro Dom starejših občanov. Zaključ-
ku predstave bo sledila pogostitev s prekmurskimi jedrni in 
pijačo. B. B. 

KRANJ 

Krvodajalska akcija Jaz zate - ti zame 

Klub študentov Kranj organizira v torek, 20. marca, krvoda-
jalsko akcijo Jaz zate - ti zame. Odhod bo ob 9.30 izpred 
hotela Creina in parkirišča nakupovalnega centra Superno-
va v Ljubljano. Vsak krvodajalec dobi dve kino vstopnici in 
presenečenje. Prijavite se lahko na info točki Kluba študen-
tov Kranj ali prek e-pošte sociala@ksk.si. S. K. 

Setveni priročnik 
Marije THUN 
Prvi in najbop. 
Ne brez razloga preveden 
v 24 jezi kov sveta. 
Zanesljiv vodnik in prijatelj 
vsem vrtičkaijem, sac^aijem, 
čebelatjem in kmetom. 

Čas bo, da ga naročite. 
Založba A3DA, tel 01/7540 743 

mailto:sociala@ksk.si
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Informacije in prodaja: 
Gradiš skupina G d.d. 
šmartinska 134 a, Ljubljana 
Telefon: 01 5207 602 

www.gradis-skupinag.si 

skupina 3 

Poraba goriva: 4.S-6.61/100 km; emisija CC^r 167 g/km. Slika je simboUčna. 

Ne nosim se tako visoko, raje tako vozim. 

"Postavljaštvo pa res ni zame. Potrata časal Raje kot z giavo v oblakih sem trdno 
na tleh. To. da hočem imeti pregled nad položajem, to je pa drugo. Prav zato 
pravijo, da v življenju peljem dobro." 

Zakaj je življenje s Fusionom preglednejše: prostoren, vzdržljiv, praktičen, 
tehnološko dovršen avto. ki s e visoko nosi. več kombinacij razporeditve sedežev, 
nizek nakladalni rob prtljažnika, majhen obračalni krog. kakovostni materiali 
v notranjosti, oprema Fresh in oprema I t ^ n d s paketom Safe&8tyle: 
avtomatska klima, C D radio, ABS, bočni zračni blazini, električno pok3opni vzvratni 
ogledali, ogrevano vetrobransko steklo, kovinska barva. Vas zanima več? 
Vabljeni na www.ford.sl. 

od 10.703 EUR (2.564.867 SIT) 

Feel the difference 

SRARKASSE^ 
Drugačna banka 

JEE-SEE-NII-CEE! 
Hokejistom Acroni Jesenice čestitamo 
za odlične igre, ki so jih odigrali 
v letošnji sezoni hokejske lige EBEL. 

HK ACRONI JESENICE 

ANIMIRANA AKCIJSKA KOMEOIiA:->V 
SINHRONIZIRANA V SIOVEN^^^O 

P O D A R I M C T ^ ^ 
14 VSTOPNIC 
ZA PREMIERfp 

• -A ( 

Gorenjski glas in R a d j g ^ ^ ^ ^ ČETRTEl^;22. MAREC 
na premiere! I zž reba l i^53®^^s topn i c i . o B 19.00 V K INU CENTER K R A N i 
Do 21. 3. pošljite 11; ^ 
z geslom: Belvi - imert^jjri^j^gBps^^v. ^ • 
Naarolenci boste oBvefŽBli i^^mS sporočilon^ / oâ â̂ M ^ ^ ^ Nagrojenci boste obvefŽCTpg^ffllS sporočilom: 

M K M C L A M C F L O , ^ 

® 
R c i d i o T r m l c i y 
Raap Tnglav Jetentet. ona . Trg rivmtaCutaoa 4. Jmukvb« J l ^ r 

G o r e n j s k a 96 MHz 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

Gorenjski Glas 

GG 
naročnine 

04/201 4241 
e-pošta: narocnine@g-glas.si 

www.gorenjskiglas.si 

www.posta.si 

Znamka, 
ki pove vse! 

Podjetja, uvdatite svoje poslovne 
partnerje, kopce ali goste na 
izviren nafia. 

Oprcfnitc svoje p o S i ^ z o»^m> 
poiroo znamko z motivam. ki kar 
najbolje predstavlja postovanje voiegs 
podjetja. 

Infonnocije in mvo£Bo ̂ MrHiHi poî nih 
znamk na: 02 449 Z246, na raojt.p<MtB. 
$i ali na 

Zanesljivo vsepovsod 
< 7 P O Š T A S L O V E N I J E 

POŠTA IN HNANCE 

http://www.gradis-skupinag.si
http://www.ford.sl
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
http://www.posta.si
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vilma,stanovnik@g-glas.si 

Slavja v Podmežakli ni bilo 
Kljub temu da je v jeseniški hokejski dvorani blizu pet tisoč src utripalo za jE - SE - NI - CE, so se v 
poifinale avstrijske lige EBEL uvrstili hokejisti z Dunaja. 

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

)esenice - "Ne morem pove-
dati drugega, kot da smo ža-
lostni, da smo si želeli zma-
ge in uvrstitve v poifinale. 
Ekipa z Dunaja je odlično 
moštvo, z mnogimi rutinira-
nimi igralci, na koncu pa nis-
mo imeli sreče in od imenit-
ne sezone smo se poslovili s 
porazom. Toda tako v športu 
pač je, treba je misliti naprej, 
najprej na reprezentanco in 
sveto prvenstvo, nato na 
novo sezono," je po torkovi 
odločilni tekmi za uvrstitev v 
poifinale lige EBEL potrt raz-
mišljal kapetan domačih De-
jan Vari. Ta se je - tako kot 
soigralci in pet tisoč navija-
čev iz vseh koncev Slovenije, 
ki so napolnili tribune Pod-
mežakle in do zadnjega ka-
zenskega strela upali na us-
peh ekipe Acroni Jesenic -
moral sprijazniti s porazom 
in končnim petim mestom 
na lestvici, čeprav so imeli Je-
seničani zmago in poifinale 
tako rekoč že v svojih rokah. 
V drugem polčasu je namreč 
po lepi akciji za vodstvo Ac-
roni Jesenic zadel Aleš Kranjc, 
tak rezultat pa je bil še dobro 
minuto pred koncem tekme. 
Takrat pa je sicer odličnega 
vratarja Gabra Glaviča pre-
tental Robert Lukas in izena-
čil na 1:1. Sledil je podaljšek 
brez golov, nato pa "loterija" 
kazenskih strelov, po katerih 

Kljub odličnim obrambam Gabra Glaviča so Dunajčani izenačili in se na koncu veselili 
polfinala. / fow T,nj doh 

so se veselili hokejisti Vien-
ne Gapitalsov, naši prvaki pa 
.so tako ostali brez polfinala v 
avstrijski ligi EBEL in tudi 
brez finala domačega prven-
stva, kjer so letos večinorna 
nastopali z mladim moš-
tvom. "Igranja v domačem 
prvenstvu in ligi EBEL se pač 
ne da primerjati. M i smo le-
tos vse moči stavili na igranje 
v ligi EBEL, žal se nam na 
koncu ni izšlo," je bil razoča-
ran tudi vratar Gaber Glavič, 
in tudi trener Matjaž Kopitar 
je z bolj kislim obrazom 
sprejemal čestitke mnogih 
za odlične predstave v premi-

emi sezoni Jeseničanov v ligi 
EBEL. "Kljub današnjemu 
porazu se moram zahvaliti 
vsej ekipi, ki je letos delala z 
menoj, vsem igralcem in 
prečudoviti publiki. Kljub 
temu da sem danes žalosten, 
sem hkrati vseeno ponosen 
na to, da smo poskrbeli za 
dober hokej," je povedal Mat-
jaž Kopitar, predsednik HK 
Acroni Jesenice Pavel Rupar 
pa je dodal, da se s Hokejsko 
zvezo Slovenije ob koncu do-
mače sezone dogovarjajo še 
za superfinale državnega pr-
venstva, saj so na Jesenicah 
prepričani, da so bili v boju 

za naslov državnega prvaka 
izigrani. "Upam, da bodo 
tako pri H Z S kot fantje pri-
pravljeni, da se ta superfina-
le odigra, sicer pa že mislim 
na novo sezono, ko v upravi 
kluba pričakujemo, da bo 
večina članov sedanje ekipe 
podpisala pogodbe za novo 
sezono. Zagotovo pa lahko 
zatrdim, da je bila odločitev 
za ligo EBEL v klubu prava, 
saj smo napredovali in opti-
mist ostajam tudi za prihod-
nja leta, ko upam, da se nam 
bo v ligi EBEL pridružila tudi 
Olimpija," je še dodal Pavel 
Rupar. 

KOŠARKA 

Š E N Č U R 

Pokal prejeli tudi Šenčurjani 

V 2. slovenski košarkarski igri potekajo odločilni boji za pre-
boj v i. B ligo. Po dveh krogih sta s po štirimi točkami na 
vrhu Tinex Medvode in Šenčur Cestno podjetje Kranj. Obe 
ekipi sta tudi zmagali v svojih skupinah rednega dela 2. SKL 
- Medvodčani v vzhodni, Šenčurjani pa v zahodni skupini, 
za kar sta moštvi prejeli tudi pokala. Šenčurjanom ga je 
predstavnik Košarkarske zveze Slovenije podelil v soboto v 
Šenčurju (na sliki). Vodilni moštvi se bosta prvič pomerili v 
soboto ob 19. uri v Medvodah. S. Š. 

ODBOJKA 
OK Autocommerce : Astec Triglav 

V soboto, 17. marca 2007, ob 19. uri, bo v športni dvorani SGŠ 
Radovljica prva tekma četrtfinala končnice državnega prvenstva v 
odbojki za moške. Odbojkarjl Astec Triglava se bodo pomerili z 
domačo ekipo OK Autocommerce. 

KEGLJANJE NA LEDU 

JESENICE 

Še vedno v stiku z evropskim vrhom 

Slovenska moška in ženska reprezentanca sta prejšnji teden 
nastopili na letošnjem evropskem prvenstvu v kegljanju na 
ledu v Weizu v Avstriji. Pomlajeni moški reprezentanci sicer 
ni uspelo ubraniti lanske srebrne moštvene lovorike iz Za-
greba, vendar je tudi z letošnjimi nastopi dokazala, da sodi 
v evropski vrh. Med dvajsetimi državami je v moštvenem 
delu prvenstva zasedla šesto mesto. Sestavljali so jo člani 
dveh gorenjskih klubov. Borut Berčič, Branko Štefelln in 
Matjaž Kocjan iz jeseniškega in Miran Sluga in Mladen 
Srnec iz rateškega kluba. Posamezno v ciljnem tekmovanju 
se je Borut Berčič uvrstil v finale in zasedel osmo mesto. 
Ekipno v tem tekmovanju so moški pristali na vedno ne-
hvaležnem četrtem mestu. Pravi podvig pa je uspel ženski 
reprezentanci, ki sta jo sestavljali tekmovalki blejskega klu-
ba Valerija Stefelln in Silva Erman ter tri tekmovalke iz Mari-
bora. Ekipno v ciljnem tekmovanju so osvojile srebrno 
medaljo za Italijankami. Posamezno je bila najboljša Valeri-
ja Štefelin na i6. mestu. Moštveno so Slovenke osvojile 
šesto mesto. j. R. 

UMETNOSTNO DRSANJE 

BLED 

Pokal Slovenije v drsanju 

Drsalno društvo Labod Bled in Drsalna zveza Slovenije bo-
sta ta konec tedna v športni dvorani na Bledu pripravila tek-
movanje za Pokal Slovenije 2007. Tako jutri kot v nedeljo 
bodo drsalci tekmovali med 8. in 16. uro. V. S. 

VABILA, PRIREDITVE 

Košarkarski spored - V ligi UPC Telemach bo jutri na sporedu 
predzadnji krog prvega dela. Ekipa Triglava bo gostovala pri 
Krki, ekipa Loka Kave TCG pa pri Zagorju. Helios je tekmo z 
Zlatorogom že odigral. V i. SKL za ženske bo ekipa Odeje v 
borbi za 7. do 12. mesto jutri gostovala pri ekipi Slovenija mla-
de, v ligi za prvaka pa bo nov krog na sporedu v sredo, 21. 
marca, ko bo ekipa Hit Kranjske Gore ob 19. uri gostila KED 
P. Ilirijo, Domžalčanke pa bodo gostovale pri ekipi AJM. V. S. 

Rokometni spored - V i. A ženski rokometni ligi bo ekipa 
Škofje Loke KSI jutri ob 19. uri v dvorani na Podnu gostila 
ekipo Kočevja. V 1. B moški ligi bo ekipa Terma jutri gosto-
vala pri Radečah MIK Celju, v 1. B ženski ligi pa bo Sava 
Kranj jutri ob 16. uri gostila ekipo Velenja. V končnici 2. lige 
za moške za uvrstitev od i. do 8. mesta bo ekipa Kranja ju-
tri gostovala pri ekipi Grče Kočevje, ekipa Alplesa Železni-
kov pa bo jutri ob 19. uri gostila moštvo Črnomlja. Za uvr-
stitev od 9. do 15. mesta bo ekipa Cerkelj danes ob 19. uri 
doma gostila Acront Radgono, ekipa Radovljice pa bo jutri 
gostovala pri Pomurju. V. S. 

Nogometni spored - V ligi Telekom Slovenije bo ekipa Dom-
žal jutri, v soboto, ob 15. uri gostovala pri Kopru. V 2. sloven-
ski ligi bo ekipa Triglava Gorenjske v nedeljo, z začetkom ob 
15. uri, na domačem igrišču v Kranju gostila vodilno ekipo 
Bonfike. Ekipa Tinex Šenčurja bo že jutri ob i8. uri gostovala 
pri Rudarju v Velenju. Nadaljuje se tudi tekmovanje v 3. SNL 
- zahod. V Kranju bo v nedeljo ob 11. uri ekipa Jesenic gostila 
Izolo Argeto, Roltek Dob gostuje pri Avtoplusu Korte, Ihan ob 
15. uri gosti ekipo Portorož Pirana, Kamnik gostuje v Vipolžah 
pri ekipi Brd, Kalcer Vodoterm Radomlje pa v Mirnu pri ekipi 
Adrije. Jutri se nadaljuje tudi tekmovanje v 1. slovenski mla-
dinski in kadetski ligi. Mladinska ekipa Goodyear Triglava bo 
ekipo Maribora na umetni travi v Kranju gostila ob 15. uri, ka-
deti pa se bodo z Mariborom pomerili ob 13. uri. Mladinci in 
kadeti Domžal že danes gostujejo pri Publikumu, mladinci in 
kadeti Britofa pa v nedeljo pri Rudarju. V. S. 

Odbojkarski spored - V četrtfinalu končnice se bosta jutri ob 
19. uri v Radovljici pomerila Autocommerce in Astec Triglav. 
V zadnjem krogu rednega dela v 2. DOL se bodo odbojkarji 
Termo Lubnika na Brezovici potegovali za boljše izhodišče 
v finalni ligi, tekma v Žirovnici (ob 19. uri) med Telemach 
Žirovnico in Kekoopremo Žužemberk pa je bolj prestižnega 
pomena. Igralke ŽOK Partizan Šk. Loka gostujejo pri Ecom 
Taboru. V 3. DOL igrajo doma - moški - Astec Triglav II : 
LOK Črnuče (ŠD Planina Kranj ob 18. uri) - ženske - Bohinj 
: Črnomelj (OŠ Boh. Bistrica ob 17. uri), Triglav Kranj : 
Solkan (ŠD Planina Kranj ob i8. uri), Pizzeria Morena : Slo-
ving Vital II (OŠ Žirovnica ob 17. uri) in Bled : Eurokabel 
Kanal (OŠ Bled ob 14.30). B. M. 

V Gorenjski Glas 

m L ^ NEDELJA JE DAN 
Z A N O G O M E T ! 

www.nMngiav.com Š p o r t n i c e n t e r K r a n j , o b 1 5 . 0 0 

TRIGLAV GORENJSKA: 
BONIFIKA 

BREZPLAČNO 
s kuponom 

GORENJSKEGA GLASA! 

• vsak naročnik GG gre s kuponom na tekmo zastonj 
• vsak naročnik GG je član ND Triglav 2000 

• članarino za vas poravna - vaš Gorenjski glas 
• naj nas bo 100.000 članov ND Triglav Gorenjska 

IGLAV.COM 

KUPON - VSTOPNICA 
N A P O V E D U J E M REZULTAT T E K M E 

Triglav Gorenjska : Bonifika ; _ 
/napoved oddaite ob pnhodu na (ekmo/ 

mailto:stanovnik@g-glas.si
http://www.nMngiav.com
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Našli tudi denar 
Kriminalisti so ovadili 57-letnega Tržičana, ker 
naj bi v Križah ukradel večji vsoti denarja. 

S I M O N Š U B I C 

Križe - Gorenjski kriminali-
sti so razrešili tatvino v sta-
novanjski hiši v Križah, o ka-
teri smo v Gorenjskem glasu 
pisali novembra 2005. 
Spomnimo: 7. novembra 
2005 zvečer je avtomehanik 
in vulkanizer Marjan Roz-
man iz Križev ugotovil, da je 
nekdo iz zaklenjene omare v 
stari hiši odnesel blagajno, v 
kateri je p)0 njegovih besedah 
hranil deset milijonov tolar-
jev. Že tedaj je sumil, da je 
tat moral vedeti, kje je bila 
blagajna skrita. 

Kriminalisti sektorja kri-
minalistične policije iz Kra-
nja so očitno našli dovolj do-
kazov, da so zaradi opisane 
velike tatvine kazensko ova-
dili 57-letnega Tržičana. "Tr-
žičan je blagajno odnesel do-
mov, jo na silo odprl in iz nje 
vzel denar ter ga shranil ozi-
roma skril na skrito mesto v 
svoji stanovanjski hiši. Bla-
gajno je nato uničil in odvr-
gel. Na podlagi odredbe je 

bila konec januarja 2007 
opravljena pri osumljencu 
hišna preiskava in najden 
ves denar," je pojasnil tiskov-
ni predstavnik Policijske 
uprave Kranj Zdenko Guzzi. 

Tržičana so ovadili še dru-
ge velike tatvine. Kriminali-
sti so namreč ugotovili, da je 
od leta 2004 naprej v stano-
vanjski hiši, prav tako v Kri-
žah, občasno opravljal različ-
na hišna opravUa. "Ob tem si 
je prisvojil originalni ključ 
stanovanja in izdelal kopijo 
ključa, original pa neopaže-
no vmil na mesto, kjer ga je 
dobil. S tako izdelanim klju-
čem je nato večkrat nemote-
no vstopil v stanovanje oško-
dovancev, Id sta bila pogosto 
odsotna od doma in si prilaš-
čal različne vsote denarja," 
pripoveduje Guzzi. Ko je 
lastnik ugotovil, da mu ne-
kdo krade denar, je takoj po-
sumil na 57-Tržičana, ki mu 
je kasneje tatvine priznal in 
mu tudi vmil približno pet ti-
soč evrov ukradenega denar-
ja, smo še izvedeli. 

OBČINA ŠKOFJA LOKA 

Na podlagi 28. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. I. RS. 5t. 110/02 in 
8/03-pop) Občina Škoga Ijjka, Oddelek za okolje in prostor, sklicuje 

2. PROSTORSKO KONFERENCO, 
ki bo v petek, 2 3 . marca 2007 

v veliki sejni sobi Občine Škoqa Loka, 
Poljanska cesta 2, Škofia Loka 

Na prostorski konferenci bodo predstavljeni osnutki; 
• Občinskega lokacijskega načrta Kamnltnik II (nadaJjevanje OLN 

Kamnitnik I) ob 8.00 uri, 
• Občinskega lokacijskega načrta Kapucinsko predmestje - ureje-

valna celota II (območ-je med Šolsko ulico, Cesto talcev, do stolpnic 
na Partizanski cesti vključno s pokopališčem) ob 9.00 uri 

• Strategije prostorskega razvoja občine Škofja Loka ob 10.00 uri. 

Priporočila in usmeritve se lahko podajo pisno ali ustno na zapisnik, če 
udeleženci prostorske konference predtožijo dokazila, da zastopajo organ, 
organizacijo, druitvo ali drugo pravno osebo. 

Osnutki prostorskih dokumentov so na vpogled na Občini Škofia Loka, 
Mestni trg 15. Škofia Loka (pritličje) v času uradnih ur. 

Številka: 3 5 0 0 3 ^ 2 / 2 0 0 5 
Datum: 12. 03. 2007 

Župan Občine Škofia Loka 
Igor Draksier. l.r 

Prava izbira za družine... 
Terme Zreče 

Najem apartmaja, sprostitev 
iti užitki termalnih vrelcev. 

3,5 in 7-dnevni NAJEM 
apaiimaja Vile Terme Zreče 

Že od 141,00 EUR (3dni) 
(33.789.24 Srf) 

Vključeno: najem, kopanje 
v termalnih bazenih, obisk 
Savna vasi (50 % ugodneje) 

INFO: 03 757 60 00, www.terme'zrece.si 

l O C i A 

Še enkrat o obrekovanju 
Višje sodišče je sklenilo, da mora kranjsko sodišče znova presoditi, ali je nekdanji tržiški župan Pavel 
Rupar v svojem uvodniku obrekoval občinske svetnike LDS. 

SIMON Š U B I C 

Tržič - Kranjsko okrožno so-
dišče bo moralo še enkrat 
odločati o domnevnem obre-
kovanju nekdanjega tržiške-
ga župana Pavla Ruparja, saj 
je višje sodišče v Ljubljani 
pred dnevi razveljavilo nje-
govo sodbo iz aprila lani, s 
katero je tedanjega župana 
Tržiča in državnega poslan-
ca Pavla Ruparja oprostilo 
obrekovanja osmih zasebnih 
tožnikov, večinoma nekda-
njih občinskih svetnikov v 
Tržiču iz vrst LDS. Med tož-
niki so tudi sedanji župan 
Borut Sajovic, novi direktor 
občinske uprave Drago Za-
dnikar in odvetnik Zorko Be-
nedičič, ki je tudi pravni za-
stopnik osmih tožnikov. 

Sodni senat kranjskega so-
dišča pod vodstvom sodnice 
Katarine Turk Lukan je apri-
la lani Ruparja oprostil ob-
tožbe osmih očitanih kazni-
vih dejanj obrekovanja, ki 
naj bi jih zagrešil z župano-
vim uvodnikom v občin-

skem glasilu Tržičan decem-
bra 2003. V njem je med 
drugim napisal, da je za ob-
činsko upravo in župana ko-
nec lepega takrat, "ko se 
svetniki LDS in ZLSD vrnejo 
z razkošnih in bogatih počit-
nic in začnejo z rovarjenjem 
in povzročanjem škode v ob-
čini". Tedanje občinske svet-
nike LDS je prav tako zmoti-
lo, da je Rupar v uvodniku 
zapisal tudi: "Korupcije, 
lumparije in kraje so njihova 
poslastica. Uživajte!" Nekda-
nji tržiški župan se je zago-
varjal, da gre za politično go-
njo, da so bile njegove bese-
de vzete iz konteksta in da je 
uvodnik pisal na humoren 
način. 

Kranjsko sodišče lani v 
tem pisanju ni videlo znakov 
obrekovanja, saj je menilo, 
da je treba uvodnik gledati 
kot celoto in da je bil le ena-
kovreden odgovor drugemu 
članku, ki so ga predhodno 
napisali tožniki. Slednji so 
se na prvostopenjsko sodbo 
pritožili in višje sodišče je 

njihovi pritožbi ugodilo, saj 
je prvostopenjsko sodbo raz-
veljavilo in zasebno tožbo vr-
nilo v ponovno sojenje. Višje 
sodišče ugotavlja, da razlogi 
za izrek prvostopenjske so-
dbe niso ne jasni ne preprič-
ljivi. Kranjskemu sodišču 
zato nalaga, da mora na pod-
lagi obstoječih dokazov Ln 
brez izvajanja novih dokazov 
presoditi, ali so podani znaki 
kaznivega dejanja obrekova-
nja ali morda znaki katerega 
drugega kaznivega dejanja 
zoper čast in dobro ime za-
sebnih tožnikov, je sklep viS-
jega sodišča povzel Zorko 
Benedičič. 

Nekdanji tržiški župan Pa-
vel Rupar ne želi komentira-
ti sklepa višjega sodišča: "Ne 
zanima me več ničesar: ne 
LDS ne sodišče. Od umaza-
nih stvari se popolnoma 
umikam in naj počno, kar 
hočejo." Tudi sedanjega žu-
pana Boruta Sajovica trenut-
no bolj zanimajo problemi 
občine kot tožba. "Sklep viš-
jega sodišča pa je v opomin 

Pavel Rupar še ni oproščen 
obrekovanja. / foio: jth™ cc 

vsem politikom, da moramo 
prevzemati odgovornost za 
svoje izrečene ali zapisane 
besede." ocenjuje Sajovic. 

Morska deklica na meji 
Slovenski policisti so včeraj v sodelovanju z avstrijskimi in italijanskimi 
kolegi izvedli skupni nadzor po metodologiji Morska deklica. 

SIMON S U B I C 

Karavanke, Rateče - Ko bo 
Slovenija vstopila v skupino 
držav, ki izvajajo nadzor na 
zunanjih mejah Evropske 
unije po schengensldh stan-
dardih (1. decembra 2007), 
policijskega nadzora na no-
tranjih mejah v današnjem 
obsegu ne bo več. "Po izkuš-
njah drugih držav je pričako-
vati, da se bo z umikom poli-
cijske kontrole na notranjih 
mejnih prehodih tam verjet-
no poslabšala prometna var-
nost," pojasnjuje Boštjan 
Omerzel, inšpektor za pro-
met na Policijski upravi 
Kranj. Eden od korakov k za-
gotavljanju večje prometne 

varnosti na teh območjih 
bodo tudi usklajeni poostre-
ni nadzori slovenske, avstrij-
ske in italijanske polidje. 

Včeraj so tako izvedli prvi 
skupni nadzor nad prome-
tom blaga; vsaka policija na 
svoji strani meje. V Sloveniji 
je nadzor na območjih med-
narodnih mejnih prehodov 
Karavanke in Rateče potekal 
po mednarodno usklajeni 
metodologiji Morska dekli-
ca. V akdji, v kateri so poleg 
policistov sodelovah tudi 
cariniki ter prometni in delo-
vni inšpektorji, so tehtali to-
vorna vozila, preverjali nji-
hovo tehnično brezhibnost, 
iskali morebiti skrita mami-
la in cigarete, preverjali prist-

nost listin tovora, čas traja-
nja vožnje in drugo. Tako so 
v nekaj urah opravili kon-
trolo 25 tovornih vozil, odkri-

li pa so sedem kršitev zaradi 
kršitve predpisanega časa 
trajanja vožnje poklicnih 
voznikov. Z radarskimi kon-
trolami so ujeli tudi nekaj 
prehitrih voznikov. Letos 
bodo naši polidsti v sodelo-
vanju z avstrijskimi in itali-
janskimi na mejnih ob-
močjih izvedli še tri skupne 
poostrene nadzore nad voz-
niki motornih koles, hitrost-
jo in alkoholom. 

ETIS, d. o. o., Tiskanje etiket 
Kidričeva cesta 75, 4220 Škofia Loka 

Zaposlimo novega sodelavca na delovno mesto 

TISKARJA (m/ž) 
Od kandidata pričakujemo: 

• IV. oz. V. stopnjo izobrazte ustrezne smeri 
• najmanj eno leto delovnih izkušenj 
• natančnost ter vestnost pri delu 

Možnost zaposlitve za nedoločen čas. 

Vaše pnjave pričakujemo v 8 dneh po objavi na naslov: ETIS, d. o. o., 
Kidričeva cesta 75, 4220 Škofia boka (tel. 04/515 44 55). 

Tehtanje tovornega vozila na Karavankah. /foto: Ank> Btiiovcc 

KRANJ 

Aretacija sredi mesta 
V sredo popoldne (nekaj po 17. uri) je v bližini Globusa v 
Kranju kopica policistov skočila na nekega moškega in ga 
vklenila. Po navedbah prič so pri tem sodelovali celo pri-
padniki specialne policijske enote, vse skupaj pa je poteka-
lo na javnem prostoru (pred poslovalnico Bank Austrie) in 
pred očmi številnih Kranjčanov, ki jih je dogajanje precej 
vznemirilo. Do nas so prišle celo govorice o streljanju, zato 
smo se včeraj za pojasnila obrnili na Zdenka Cuzzija, 
tiskovnega predstavnika PU Kranj, ki pa je bil precej molčeč. 
Pojasnil je le, da je šlo za prijetje osumljene osebe, 
kakršnokoli streljanje pa je zanikal. Več o sredini aretaciji 
naj bi izvedeli danes. S. S. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
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"Slovenska 
dramatika se 

vse bolj 
koncentrira na 

intimne 
zgodbe, na zelo 

mikro odnose 
med ljudmi, po 
drugi strani pa 

govori o 
globalnem 
problemu 

nezmožnosti 
človeka biti 

drug z 
drugim." 

Razdedi 
)RENJSKEGA GLASA ^ ^ ^ ^ PRILOGA GORENJSKEGA 

Jutri, v soboto, se bo s slovesnim odprtjem, predstavitvijo petih nominiranih avtorjev za nagrado Slavka Gruma in 
premiemo uprizoritvijo drame Dom, mlade slovenske avtorice Saše Rakef, začel 37. Teden slovenske drame, ki bo 
trajal do 1. aprila, ko bodo najboljšim podeljene nagrade. 

Slovenci Dišemo osebne 
z a o d b e o a o b a n i h D r o b e m 
IGOR KAVČIČ 

Letošnji, že 37. Teden slo-
venske drame, bo jutri zve-
čer odprla predstava Dom, 
krstna uprizoritev besedila 
Zatočišče, mlade slovenske 
avtorice Saše Rakef. ki jo je 
režiral britanski režiser nizo-
zemskega porekla Jan van 
den Bosch. Predstava je na-
stala v koprodukciji Prešer-
novega gledališča. Gledališča 
Glej in British Councila, in je 
v neki meti tudi rezultat in-
tenzivnega spodbujanja 
dramske ustvarjalnosti, ki ga 
z različnimi oblikami izobra-
ževanja v pisanju dramskih 
tekstov v zadnjih letih načrt-
no gojijo v okviru Tedna slo-
venske drame. "Uvodno 
predstavo vidim kot vrhimec 
večletnih naporov in strem-
ljenj k promoviranju sloven-
ske dramatike. V zadnjih šti-

rih letih uspešno sodeluje-
mo z Britisth Councilom, 
skupaj pripravljamo šolo 
dramskega pisanja in tokrat-
na produkcija je prvi res kon-
kreten rezultat naših priza-
devanj," razmišlja ravnatelj 
Prešernovega gledališča Bo-
rut Veselko in dodaja, da fe-
stival kot samo retrospektiva 
najboljših predstav še ne do-
sega svojega namena. "Te-
den slovenske drame mora 
vplivati na prihodnje dogod-
ke in poskušati oblikovati 
javno mnenje, nekakšne 
trende za prihodnost sloven-
skega gledališča." 

Če smo še pred sedmimi 
leti lahko ugotavljali, da na 
natečaj za nagrado Slavka 
Gruma pride zelo malo izvir-
nih slovenskih dramskih tek-
stov, s popolno odsotnostjo 
mladih avtorjev, se je danes 
ta trend obrnil. Na natečaj je 

prispelo kar 51 besedil, kar je 
največ v zadnjih sedmih le-
tih. "Razveseljivo je, da je 
ogromno mladih avtorjev, 
med njimi kar nekaj mladih 
ženskih avtoric. Bralne upri-
zoritve v okviru festivala in v 
okviru Pregleja so že prvi re-
zultati, predstava Dom na 
podlagi dramskega besedila 
Saše Rakef, ki jo tokrat krst-
no uprizarjamo v Prešerno-
vem gledališču, pa je le še na-
daljnja potrditev, da vsa ta 
leta razmišljamo in deluje-
mo v pravi smeri," meni vod-
ja umetniškega oddelka v 
PG, Marinka Poštrak. Sicer 
pa, kot ugotavlja Poštrakova, 
ki je tudi članica žirije za na-
grado Slavka Gruma, je tudi 
tokrat prispelo precej zani-
mivih tesedil, ki jih na neki 
način druži podobna temati-
ka. "Slovenska dramatika se 
vse bolj koncentrira na in-

timne zgodbe, na zelo mikro 
odnose med ljudmi, po dru-
gi strani pa govori o global-
nem problemu nezmožnosti 
človeka biti drug z drugim." 

V okviru mednarodnega 
programa bo letos sodelovala 
ena predstava in sicer Gnna-
če Daneta Zajca, ki je nastala 
v mednarodni koprodukciji 
(Teatar &TD. A D U , EURO-
KAZ, Zagreb, Hrvaška). EX 
PONTO, Globalni teater 
(Ljubljana, Slovenija). V so-
delovanju z revijo Sodobnost 
in British Councilom bodo 
tudi letos na festivalu organi-
zirane dramske delavnice. 
Prvo bo vodila Simčica Milo-
savljevič, gledališka režiserka 
in pedagoginja z dolgoletni-
mi izkušnjami v številnih 
mednarodnih, izobraževal-
nih in raziskovalnih projek-
tih, drugo bo že drugo leto 
zapovrstjo vodil režiser in 

dramaturg Jan van den 
Bosch, tretja delavnica pa bo 
potekala v sklopu Dneva No-
minirancev. Vodili jo bodo 
izbrani dramaturgi in dra-
maturginje iz slovenskih gle-
dališč, tema pa bo dramatur-
ški p)ogled na besedila, nomi-
nirana za Grumovo nagrado 
2007. Posebno pozornost 
bodo na letošnjem festivalu 
namenili tudi mladim, saj 
bosta pod naslovom Mladi in 
Teden slovenske drame pote-
kala dva dogodka, že danes 
dopoldan bo organizirana 
ustvarjalna delavnica (vodila 
jo bo likovna pedagoginja 
Barbara Bališ Markovič) in 
predstavitev knjige Ele Pero-
d Muca Copatarica z igralko 
Darjo Reichman. V nadalje-
vanju festivala se bo predsta-
vila Neodvisna skupina Od-
tenki z istoimensko predsta-
vo Jaša Kocelija - predstava je 
prejela nagrado Vizionar na 
Festivalu mladinskih gledali-
ških skupin Vizije 2006. 

Festival bo potekal vse tja 
do 1. aprila, ko bodo na sklep-
ni slovesnosti podelili Šeligo-
vo nagrado za najboljšo 
predstavo iz tekmovalnega 
programa, nagrado Slavka 
Gruma za najboljše izvirno 
slovensko dramsko besedilo, 
Griin-Filipičevo priznanje za 
dosežke v slovenski drama-
tiurgiji, tudi letos pa se bo v 
dogajanje na Tednu sloven-
ske drame v akciji najboljša 
predstava po izboru občin-
stva, vključi časopis Gorenj-
ski glas. V konkurenci zanjo 
bodo vse predstave iz tekmo-
valnega, mednarodnega in 
spremljevalnega programa, 
izbirali pa boste vi, naši bral-
ci in obiskovalci predstav na 
Tednu slovenske drame. 
Obeta se nam dolg gledališki 
teden, ki bo buril našo dnev-
no domišljijo in nam pripo-
vedoval zgodbe za naše pri-
hodnje razmisleke. 



GLEDALIŠČE Razgledi 

"Opaziti je porast "potrošnih" gledaliških komadov, hkrati pa, če gledamo uprizoritve kot celoto, kvaliteta v tem 
koledarskem letu ni dohajala kvantitete," razmišlja selektorica Tedna slovenske drame. Barbara Orel. 

Slovensko Gledališko leto 
IGOR K A V Č I Č 

Dobitniki 
nagrade Slavka 
Gruma zadnjih 

sedem let: 
Rokgre: To 

{2000), Zoran 
Hočevar: 'M te 

ubu!, Matjaž 
Zupančič: Goli 
pianist ali Mala 
nočna muzika 
(oba 2001), O. 

J. Traven: 
Ekshibiconist 

(2002), Matjaž 
Zupančič: 

Hodnik (2003), 
Evald Flisar: 

Nora Nora 
(2004), Matjaž 

Briški: Križ 
(2005) in 

Matjaž Zu-
pančič: Razred 

Selekcijo za letošnji Teden 
slovenske drame je že drugo 
leto zapovrstjo opravila dra-
maturginja, gledališka teore-
tičarka in kritičarka Barbara 
Orel. Tokrat je za tekmoval-
ni program izbrala šest pred-
stav, pet pa za spremljevalni 
program na temo "umetniki, 
uporniki, izzivalci". Število 
uprizoritev slovenskih dram 
se je v zadnji sezoni v pri-
merjavi s preteklim letom in 
tudi s prejšnjimi leti močno 
povečalo. Selektorica si je 
ogledala več kot trideset 
predstav in kot je povedala, je 
med njimi vsaj dvajset izvir-
nih slovenskih dramskih be-
sedil. Če bi dodali še krstne 
izvedbe kot koncertne oziro-
ma bralne uprizoritve, ki so 
jih izvedli v okviru zadnjega 
TSD in bralnih uprizoritev v 
Gleju v okviru prireditve Pre-
Glej, potem bi število vseh 
uprizorjenih slovenskih dram 
v lanskem koledarskem letu 
naraslo štirideset uprizori-
tev. 

"Značilnost letošnje bere 
je, da večina izmed uprizori-
tev izkazuje izostren posluh 
za aktualna družbena, kul-
turna in politična vprašanja. 
Opaziti je porast "potrošnih" 
gledaliških komadov, hkrati 
pa, če gledamo uprizoritve 
kot celoto, kvaliteta v tem ko-
ledarskem letu ni dohajala 
kvantitete," je povedala Bar-
bara Orel in dodala, da to 
kljub temu ni podatek, ki bi 

metal senco na zelo optimi-
stičen pogled na letošnje, po 
njenih besedah kar "sloven-
sko gledališko leto". 

Kot razmišlja Orlova, je v 
primerjavi s prejšnjim letom 
opaziti zanimiv preobrat, ki 
se je zgodil prav iz lanske v 
letošnjo sezono. Lani je na-
mreč slovenske odre zajel 
trend priredb oziroma dra-
matizacij romanov, kar je 
sprožilo tudi razpravo o tem, 
kaj sploh je dramsko besedi-
lo in kaj ga opredeljuje za iz-
virno in slovensko. Po mne-
nju Orlove se je na ta način v 
krizi znašla sama identiteta 
festivala. "Letos je opaziti ko-
renito spremembo, število 
uprizorjenih romanov je 
znatno upadlo. To sicer še ne 
pomeni, da so priredbe izgi-
nile z naših odrov, saj so stal-
nica že desetletja. Dejstvo pa 
je, da se je znatno povišalo 
število uprizoritev izvirnih 
slovenskih dram." Med temi 
je selektorica štiri uvrstila 
tudi v letošnji tekmovalni 
program, v katerem bomo v 
prihodnjili dneh videli šest 
predstav: Srečko Fišer, Pri-
hodnje, odhodnje, režija, Jaša 
Jamnik, S N G Nova Gorica; 
Tina Kosi, To ti je lajf, režija 
Vito Taufer, SLG Celje; Iztok 
Lovrič (libreto) in Gregor Str-
niša (glasba), MnemosYne, ko-
morna opera, režija Iztok 
Lovrič, Gledališče Glej; Pupi-
lija, papa Pupilo pa Pupilčki. 
rekonstrukcija in režija Emil 
Hrvatin, Maska Produkcija; 
Gregor Strniša, Žabe, režija 

V tekmovalnem programu bomo videli tudi dramo Matjaža Zupančiča Razred, v režiji 
Mileta Koruna in izvedbi S N C Drame Ljubljana. Drama je bila kot najboljše novo izvirno 
slovensko dramsko besedilo lani nagrajena z Crumovo nagrado. 

Jaka Ivane, Prešemovo gle-
dališče Kranj in lanski dobit-
nik nagrade Slavka Gruma 
Matjaž Zupandč z igro Raz-
red. režija Mile Korun, S N G 
Drama Ljubljana. "Gre za 
šest uprizoritev, ki poleg ka-
kovosti izkazujejo tudi žanr-
sko in estetsko raznolikost 
sezone, pri čemer pa bi rada 
poudarila, da ne gre za pre-
rez sezone, ampak za kako-
vostni vrh. 

Tudi letos bo tekmovalni 
del festivala spremljal blok 
spremljevalnega programa, 
selektorica pa ga je naslovila 
"Umetniki, uporniki, izzival-
ci". Odločila se je za pet pred-

stav oziroma gledaliških do-
godkov. "Gre za program, ki 
tematsko izpostavlja držo 
upornega človeka, uporni 
pogled, ki se zoperstavlja ne-
nehnim pritiskom prevladu-
jočih uveljavljenih vzorcev, 
Id človeka poskušajo vkalupi-
ti in regulirati," razmišlja Or-
lova, ki je izbrala naslednje 
uprizoritve: Bruto, avtor in 
izvajalec Tomaž Grom, Za-
vod Sploh (koprodukcija: 
Gledališče Glej); Mare Bule, 
Zadnja egoistična predstava, 
produkcija • Maska (kopro-
dukcija: Lutkovno gledališče 
Ljubljana, Festival Performa, 
M K C Maribor); Boris Pahor, 

Spopad s pomladjo, avtor dra-
matizacije: Igor Lampret in 
režiser: Marko Sosič, Sloven-
sko stalno gledališče Trst; 
Moliere, koncept in režija: 
Barbara Novakovič Kolenc, 
produkcija: Muzeum (kopro-
dukcija: Društvo B-51, Slo-
vensko mladinsko gledališ-
če) in Desa Muck, Neskončno 
ljubljeni moški, režija: Boris 
Kobal, Mestno gledališče 
ljubljansko. Zadnjih dveh 
predstav na festivalu ne 
bomo videli, saj avtorji prve 
ne morejo znova postaviti, 
slednji pa v spremljevalnem 
programu niso želeli sodelo-
vati. 

Daf etna DO sin 
. v . 
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Žirija za Nagrado Slavka 
Gruma 2007 v sestavi dr. Blaž 
Lukan (predsednik), Maja Ha-
derlap, dr. Krištof|acek Kozak, 
AmeUa Kraigher in Marinka 
Poštrak je med besedili, ki so 
prispela na natečaj izbrala pet 
nominirancev za letošnjo na-
grado. Predstavljamo kratke iz-
seke novih slovenskih zgodb iz 
obrazložitev žirije. 

Zoian Hočevar Pgd mol m 
Zoran Hočevar je malim 

ljudem svojih iger dodal štiri 
nove: zafrustrirano pisateljico 
Jerco, dizajnerja jaht in 
"strašnega tipa" TUna, "zbe-
gano figuro" pisateljičinega 

očeta Milca in njeno mamo, 
"bivšo fatalko" Betko. Rahlo 
nevrotično ozračje igre je iz-
pisano v prepričljivem "hoče-
varjevskem" jeziku, njen za-
plet je vsakdanji, razplet pa 
presenetljiv. 

Matjaž Kalan: Lep dan za 
umret 

Drama Lep dan za umret 
vstaja iz specifičnega duha 
osemdesetih let V njej se so-
očita dve osebi - mama in 
hči. Prva še vedno živi kot v 
uporniških najstniških letih, 
celo razmišlja povsem enako 
kot takrat. Zanjo se je čas 
ustavil pred natanko petind-

vajsetimi leti in zaradi svoje 
nezrelosti je danes le še ne-
kam čudaška in smešna ose-
ba, ki jo je davno povozil čas, 
pa se tega niti ne zaveda. 

Žanina Mirčevska: Žrdo 
Žrelo Žanine Mirčevske je 

nekonvencionalno napisana 
drama o globalni pogoltnosti. 
V tekstu, ki je napi-san kot rit-
mizirana proza, nastopajo ose-
be brez individualnih potez. 
Pojavljajo se kot družinski, 
skorajda pravljični arhetipi, ki 
jim je skupna želja po posedo-
vanju ljudi in po podrejanju 
sveta. Glavni jiuiak, moški, ki 
je pojedel tudi že svoje ime, je 

zasvojen s požrešnostjo, vse bi 
pojedel, vse bi pokupil in pod-
kupil. osvojil in si podvrgel. 

Dragica Potočnjak Za naše 
mlade dame 

Maksima, da je umetnost 
resničnejša od življenja, se 
znova potrdi tudi v besedilu Za 
naše mlade dame. Tema na-
mreč, na katero se drama osre-
dotoči, je očetova spolna zlora-
ba hčerke ob materinem ti-
hem in vse bolj obupanem pri-
stajanju, k čemur doda svoje 
tudi nerazumevanje okolice 
oziroma celo njeno domnevno 
sodelovanje v zlorabi (duhov-
nik. policist). 

Saša Rakef: Zatočišče 
Občudjiva pisava Saše Ra-

kef pred nas postavi situaci-
jo, ki je še kako verjetna in 
zaresna. Znotraj "varnega" 
zatočišča doma velikokrat 
ni tako varno, kot se zdi ali 
kot bi vsaj moralo biti. Prav 
tam se največkrat rojevajo 
najhujše travme in frustra-
cije v imenu polaščevalske 
ljubezni ter posledično 
vzpostavitve moči, nadzora 
in tradicije. Natanko o tem 
(z radikalnim razbijanjem 
tabuja o odnosu mati - hči, 
pa tudi z razbijanjem dram-
ske forme) govori pričujoča 
drama. 



GLEDALIŠČE Razgledi 

v uvod k letošnjemu Tednu slovenske drame bodo v Prešernovem gledališču krstno uprizorili dramo Dom, 
mlade slovenske avtorice Saše Rakef, ki se trenutno šola na Metropolitan University v Londonu. 

V bo u za orosto 
S A Š A R A K E F , A V T O R I C A D R A M S K E G A B E S E D I L A D O M 

Ukvarjala 
sem se z 

vprašanjem 
nasilja in 
krutosti, 

prašanjem 
moči in 

vprašanjem, 
"kako 

vladati/živeti" 
z dobroto 

(Mira), 
s krutostjo 

(mati) ali pa cilj 
opravičuje 

sredstva (psi)." 

IGOR KAVČIČ 

Imate na podlagi vašega so-
delovanja {HI nastajanju pred-
stave za dramo Zatodšče, Id jo 
je z naslovom Dom na oder po-
stavil Jan van den Bosdi, ob6i-
tek, da bo to uprizoritev, kala^ 
no ste si sami predstavljali ob 
pisanju besedila? 

"Mislim, da uprizoritev niko-
li ni takšna, kakršno si avtor 
predstavlja ob pisanju besedila. 
Pravzaprav se vsak dramski 
tekst na neki način piše naj-
manj štirikrat; piše ga avtor, 
piše ga režiserjeva interpretaci-
ja (v sodelovanju s scenogra-
fom, kostumografom, obliko-
valcem zvoka itd.), piše ga igral-
ska interpretacija in nenazad-
nje, gledajoč skozi prizmo last-
nih izkušenj, ga piše vsak gle-
dalec sam." 

Hkiali gre tudi za obraten od-
nos, režiser je na neki nadn so-
deloval pri pisanju besedila, Id 
ste ga "pilili" skozi dramske 
delavnice v okviru TSD, ki ste 
se jih udeležili v preteklem 
letu in jih je vodil prav van 
den Bosch... 

")a. Čeprav sem tekst že prej 
"pilila" v okviru laboratorija 
bralnih uprizoritev, mednarod-
nih izmenjav dramskih avto-
rjev v organizaciji PreGleja in 
nenazadnje seveda tudi skozi 
dramske delavnice v okviru 
TSD. Verzija drame Dom, ki 
bo uprizorjena, pa je res nasta-
la v sodelovanju z režiserjem." 

Bi glede na to, da vašo zgodbo 
v dtami na neki način določa 
odnos med dvema ženskama. 

materjo in hčerjo, sami raje iz-
brali žensko režiserko? 

"Kljub temu da sta, vsaj v pr-
vem delu drame, mati in hči 
glavni nosUki dramske akdje, 
njun odnos ni glavna tema 
zgodbe; predstavlja "okvir" 
zgodbe o prostoru v tranzidji 
oz. potrebi po reorganizadji 
prostora, ki se pojavi z vstopom 
nov^a "elementa" • tako ime-
novanih psov. Glede izbire re-
žiserja/režiserke bi rekla, da 
gre prej za vprašanje senzibili-
tete kot pa spola." 

Kje ste iskali motive za dramo, 
v resnični zgodbi? Zaključek 
vaše drame ^edalca napeljuje 
k razmišljanju, ali gre zahodna 
dvilizadja v smer, ko bo |»sja 
ljubezen več vredna kot ^ve-
ška? 

"Inspiradja za "grobi" okvir 
zgodbe (mati-hči-psi) je do 
neke mere "resnična zgodba". 
Zgodba moje sosede iz Beogra-
da, ki je s svojo ohromelo ma-
terjo živela v kleti razpadajoče 
hiše, polne psov. Kasneje sem v 
zgodbo vključila časopisni Čla-
nek ... "Washington - Psa sta v 
Washingtonu tako hudo ranila 
87-letao žensko na invalid-
skem vozičku, da je poškod-
bam podlegla na kraju dogod-
ka. Živali sta last žrtvine hčerke, 
ki se mora sedaj skupaj s part-
nerjem zaradi povzrofitve smr-
tonosnih poškodb iz malomar-
nosti zagovarjati pred sodiš-
čem ..." Seveda pa se dejstva ali 
tako imenovane "resnične 
zgodbe" prilagajajo v dobro 
"zgodbe". Katera ljubezen/do-
brota je več vredna... v "bitki za 
prostor" se sprašujem, ali je 

sploh možna. Ali kot pravi 
mati: "Z dobroto ne nahraniš 
ust Z dobroto postaneš hra-

Ko gre za pisanje dram, ste šele 
na začetku avtorske poti, v izob-
raževalnem smislu pa ste že 
prepotovali Evropo. Nabirali ste 
izkušnje na seminarjih in de-
lavnkah v Srbiji, Bosni in Her-
cegovini, na Finskem, trenut-
no pa študirate v Londonu ... 
Lahko bi rddi, da se učite raz-
ličnih dramskih praks. Katera 
vam je najbližja? 

"Glede na to, da sodobno gle-
dališče ni več "čisto", tako v 
dramskih praksah kakor tudi v 
žanru, je možnost sodelovanja 
z različnimi gledališkimi prak-
tiki in skozi to spoznavanje raz-
ličnih pristopov k dramskemu 
ustvarjanju, vsekakor velik 
plus. Meni najbližja dramska 
praksa... še najmanj sem privr-
žena odrskemu realizmu; po 
žanru mi je trenutno najljubša 
groteska." 

Zatočišče je že bilo bralno pred-
sta>4jeno v New Torku, kasneje 
tudi v okviru dramskih delav-
nic v Londonu, boste z besedi-
k)m poskušali priti tudi na ka-
terega od tujih odrov? 

"Ja. Drama Dom je glede na 
temo referentna za vsak pros-
tor, v katerem živijo različne 
kulture in kjer je vprašanje 
prostora tema potencialno zelo 
resnega konflikta. Hkrati pa 
ne gre samo za vprašanje biv-
ših kolonij ali imperializma... 
gre tudi za generadjsko vpra-
šanje, vprašanje razreda itd. 
Kljub temu da sem dramo za-

S a š a R a k e f 

čela pisati v Beogradu in bo 
premiemo uprizorjena v Pre-
šemovem gledališču v Kranju, 
bi celo rekla, da je drama tre-
nutno morda celo bolj refe-
rentna za "tujino", kot pa za 
Slovenijo." 

Z Grumovo nagrado, vaše be-
sedik) je eno izmed notninira-
nih, bi bila bržkone odprta še 
kakšna pot več. 

"Nagrada je predvsem velika 
odgovornost. Na neki način 
predstavlja priznanje tako stro-
ke, kakor javnosti. Ampak, da 
bi si avtor zaslužil nagrado, 
mora biti predvsem kritičen; 
do družbe in pogosto tudi do 

stroke. Včasih je morda prava 
nagrada, če avtor ne dobi na-
grade." 

Kako daleč naprej gledate, ko 
gre za vašo poklicno kariero? 
Vas zanima strc^ dramatika 
ali vas privlači tudi pisanje sce-
narijev? 

"Glede na to, da trenutno ži-
vim v tujini, me zanima pred-
vsem produkdja nove sloven-
ske dr^Tie, ki v tujini na žalost 
vse prepogosto dobi možnost 
uprizoritve na osnovi geopoli-
tičnega ključa in ne na osnovi 
kvalitete. V nadaljevanju pa me 
kot nadgradnja pisanja zanima 
tudi režija." 

Di rostor lara cem 
JAN V A N D E N B O S C H , R E Ž I S E R P R E D S T A V E D O M 

IGOR KAVČIČ 

Z besedifom ste se pivič sreča-
li na lanskem TSD v okviru 
dramskih delavnic, ki ste jih 
vodili. Kako ste se lotili nje-
gove postavitve na oder 
kranjskega gledališča? 

"Verjamem, da ima pri 
razvoju drame vsak od 
ustvarjalcev nekje v njej svo-
je mesto, tako režiser kot 
tudi dramatik in igralci. 
Morda je na trenutke zaradi 
referenčnih okvirjev posa-
meznikov, ki izhajajo iz raz-

ličnih okolij, prihajalo do 
manjših kratkih stikov v spo-
razumevanju, a zadeve so 
bile potem skozi proces do-
govarjanja, dialoga, ponovno 
postavljene na svoje mesto. 
Drama kot taka se lahko in-
terpretira kot družinska situ-
acija, lahko se interpretira 
kot geopolitična situacija, 
kot situacija v gledališču ... 
ob tem pa ni strogo podvrže-
na samo eni in edini zaprd 
interpretaciji. Odprta je po-
samezniku, da jo vidi skozi 
svoje oči." 

Beseda o režitanju besedila av-
torja, ki je prisoten in sam lah-
ko vpliva na proces pri nastaja-
nju predstave...? 

"Dolžnost režiserja je, da 
služi dramskemu delu. Seveda 
pa je proces ustvarjanja pred-
stave povsem drugačen, če ob-
staja priložnost sodelovanja z 
avtorjem. Pri delu preminule-
ga avtorja, ki je bilo rja primer 
že velikokrat uprizorjeno, imaš 
bolj proste roke in prosto pot k 
lastni interpretadji in pogle-
dom. Ob sodelujočem avtorju 
pa se lahko z njim posvetuješ. 

Jan van den Bosch 

kar ima velik pomen pri tem, 
da dramsko delo lahko obliku-
ješ čim bolj znotraj okvira avto-
rjeve misb." 

Kako ste se ob vaših izkušnjah, 
bodisi pri vodenfu dramskih 
delavnk ali režiji, po različnih 

evropskih državah, vživeli v 
dek> pri nas? 

"Kot tujcu, mi je vedno težko 
priti v okolje, kjer ne poznam 
niti je2dka, še manj pa meha-
nizme in sisteme delovanja, ko 
gre za ustvarjanje predstave. 
Ko sem prišel, nisem vedel, 
kakšna je tradidja delovanja re-
žiserjev tukaj, ali vajeti povsem 
vzamejo v svoje roke ali več 
kreativnosti prepuščajo igral-
cem. Veliko časa sem tako po-
rabil za vzpostavljanje situad je, 
ki bi bila blizu mojemu načinu 
dela, da bi tako lahko od tukajš-
nje ekipe lahko dobil maksi-
mum. Sam veliko prostora da-
jem igralcem. Tudi sicer lahko 
rečem, da je ta produkdja plod 
skupnih naporov vseh sodelu-
jočih." 
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ZNANOST Razgledi 

Tako kot očeta jo je vleklo v arheologijo. Svetoval ji je proučevanje kosti. Danes je Petra Leben Seljak 
ena redkih fizičnih antropologinj v Sloveniji. 

3ela se lotevam 
DODO noma znanstveno 

P E T R A L E B E N S E L J A K , F I Z I Č N A A N T R O P O L O G I N J A 

BOŠTJAN BOGATAJ 

"V pogovoru 
z Američani 

sem izvedela, 
da njihovi 
forenzični 

antropologi 
proučujejo tudi 

žrtve letalskih 
nesreč in 
podobno. 

Pravijo, da je 
na začetku zelo 

težko." 

Vemo, kaj proučujejo zgo-
dovina, medicina in števil-
ne druge vede, kaj pa obra-
vnava antropplogija? 

"Gre za izjemno široko 
vedo s številnimi vejami. 
Sem predstavnica fizične an-
tropologije, ki se ukvarja s 
človekom kot živim bitjem 
ali delom narave ali živalske-
ga sistema. Poznamo še kul-
turno in socialno antropolo-
gijo. ki človeka proučujeta po 
kulturni plati. Tega področja 
ne poznam, saj sem po 
osnovni izobrazbi biologinja. 
Specializacijo sem opravila 
iz antropologije. Imela sem 
srečo, da sem vedela, da fi-
zična antropologija sploh ob-
staja. Moj oče je bil arheolog, 
tudi mene je vleklo v to 
smer, vendar mi je oče sveto-
val proučevanje okostnjakov, 
saj nas je v Sloveniji tako 
malo. Po vojni je bila ta veda 

pri nas zelo razvita z Božom 
Skrijem na čelu, potem pa je 
zanimanje zanjo zamrlo." 

Ste ena redkih raziskovalk 
na tem področju? 

"Doktorat iz fizične antro-
pologije ima v Sloveniji manj 
kot deset raziskovalcev. Fi-
zična antropologija se lahko 
ukvarja s še živečimi ali nut-
vitni ljudmi. Jaz delam le na 
skeletih, poleg mene dela to 
le še profesorica dr. Marija 
Štefančič, ki je hkrati pred-
stojnia oddelka za antropo-
logijo na oddelku za biologi-
jo na Biotehniški fakulteti. 
Čez nekaj let naj bi se upoko-
jila, če bo interes z obeh stra-
ni, naj bi jo nadomestila." 

Vam je kdaj težko? 
"Poskušam delati popol-

noma znanstveno, čeprav 
zraven ugotavljam, kakšen 
je človek bil. To privlači. 
Mene je vedno zanimalo ti- Petra Leben Seljak lansko jesen med Izkopavanjem povojnih grobišč v Lovrenški grapi 
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ROBERT GUŠTIN 

Zadnjič sem v poštni nabi-
ralnik dobil reklamno sporoči-
lo, v katerem neko podje^e po-
nuja računalnike in tudi drugo 
računalniško opremo. Bil je 
pravi manjši katalog, saj je bila 
ponudba predstavljena na 16 
straneh. Pri&el sem računalni-
ke in ugotovil, daje v ponudbi 
karj2 namiznih računalnikov 
in 20 prenosnih računalnikov. 
Pri vseh je pisalo ali izredna 
ponudba ali ugodno ali super 
cena. Spravil sem se k delu in se 
resno lotil študiranja ponujene-
ga. Ker se imam za malo bolj-
šega poznavalca računalniške 
opreme in mi je znano tudi sta-
nje na trgu tovrstne opreme, 
sem bil mnenja, da bom lahko 
hitro določil dve ali tri izbire. 
Pa ni bilo tako. V vsg množici 
podatkov in računalnikov sem 
se počutil kar malo izgubljene-
ga. Le s težavo sem določil moje 
favorite. Ni bilo tako lahko. 
Kako se šele lahko odloči pov-

prečen kupec računalnika. Res 
težavna odločitev. Malo za po-
moč naj vam bodo naslednji 
napotki. 

Pri izbiri računalnika si mo-
rate najprej odgovoriti na vpra-
šanje, za kaj ga potrebujete in 
za kaj ga boste uporabljali, je 
to igranje igric, boste na njem 
delali z grafičnimi programi, 
boste morda risali načrte ali pa 
bo delo omgeno na pisanje do-
kumentov. Nadalje je dobro ve-
deti, če želite na njem zapisova-
ti lastne CD-je oziroma zgoš-
čenke, če želite preko računal-
nika gledati televizijo in na 
kakšen način boste dostopa li do 
svetovnega spleta, če sploh. Od 
vaših želja in potreb je odvisno, 
kaj boste kupili. Ali je to športni 
avto ali pa je za vas dovolj že 
navadna limuzina srednjega 
razreda. 

Srce računalnika predstavlja 
procesor. Ce računalnik potre-
bujete za igranje igric, grafično 

oblikovanje ali neko zelo resno 
delo, pri tem pa sta vam po-
membni hitrost in zanesljivost, 
potem izberite procesor tipa In-
tel, model Pentium ali Dual 
Core. Če je računalnik name-
njen domači uporabi, je dovolj 
dobra izbira tudi procesor tipa 
Intel, model Celeron ali AMD. 
Hitrost takta delovanja proce 
sorja naj bo nad 3,6 GHz. Na 
slednja zelo pomembna kompo 
nenta je kratkotrajni ali bralno 
pisalni spomin računalnika, k 
ga označujemo tudi kot RAM 
kar v angleščini pomeni Ran 
dom Access Memory. RAM-a 
naj bo vsaj 1 GB in naj bo tipa 
DDR2, saj so današnji progra-
mi zelo požr^ni. Paziti je po-
trebno tudi, da RAM deluje s 
čim višjim taktom, nekje nad 
500 MHz, Le tako bosta s pro-
cesoijem lahko delovala usklaje-
no in hitro. Če ne potrebujete 
tako hitrega in zmogljivega 
RAM-a, je dovolj že J12 MB, s 

taktom okrog 400 MHz. Trdi 
disk računalnika naj bo zmog-
ljiv tako po kapaciteti kot tudi 
po hitrosti. Trdi disk računalni-
ka služi za trajno shranjevartje 
podatkov in naj bo velikosti nad 
120 GB, pri tem pa je bolj kot 
velikost pomembna hitrost vrte-
nja trdega diska. Višja, kot je 
hitrost, tem hitreje pridemo do 
podatkov na računalniku. Za 
navadne uporabnike je dovolj 
že hitrost 7.200 rpm oziroma 

•J.200 obratov na minuto, bolj 
zahtevni uporabniki pa naj se 
poslužujejo hitrosti okrog 
10.000 rpm. Če želimo na ra-
čunalniku kaj videti in to 
spremljati na monitotju, potre-

. kujemo grajično kartico. Če le 
gre, naj ima ta lasten spomin, 
256 MB ali več. Če grajična 
kartica nima lastnega spomi-
na, uporablja za svoje delo del 
RAM-a, kar spoznamo po 
oznaki "shared RAM" ali po 
slovensko skupni RAM. To 

nam upočasni delovanje raču-
nalnika. Grajična kartica je 
lahko ali samostojna, kar je 
boljše, ali pa je direktno igraje-
na na matično ploščo računal-
nika ali "on board", kot temu 
pravijo strokovnjaki. Grafična 
kartica naj tudi omogoča pri-
kaz slike z visoko ločljivostjo, 
vsaj s 1024 X1280 točkami. Če 
ne boste ravno tonski mojster, 

je lahko zvočna kartica "on 
board". Za nemoteno delo 
potrebujete še mrežno kartico, 
za priključek na internet ali v 
omrežje. Večina vas do Interne-
ta dostopa preko kabelskega 
omrežja ali povezav tipa 
ADSL, v nasprotnem pač potre-
bujete še modem. Računalniku 
dodate še disketno enoto in "pe-
kač", ki omogoča izdelovanje 
lastnih zgoščenk, in 'jed "je pri-
pravljena. 

Vem, da odločitev o nakupu 
računalnika še vedno ne bo lah-
ka, a morda bo vsaj malce la^a. 
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sto, kjer vsi ostali pravijo, 
da se ne da nič ugotoviti. 
Predvsem z deduktivnimi 
metodami, tako kot dela 
Agatha Christie. To obožu-
jem. Na okosmjake gledam 
povsem strokovno, kar pa 
ni težko, saj so na otip kosti 
kot keramika. V pogovoru z 
Američani sem izvedela, da 
njihovi forenzični antropo-
logi proučujejo tudi žrtve 
letalskih nesreč in podo-
bno. Pravijo, da je na začet-
ku zelo težko, potem pa 
okoliščine odmisliš in 
opravljaš svoje delo. Tega si 
trenutno ne predstavljam." 

Kje delate vi? 
"Sem zasebna raziskoval-

ka in delam zgolj po pogod-
bi oziroma takrat, ko si lahko 
sama priskrbim delo. To je v 
primerih, kot je bilo jeseni 
pri raziskovanju povojnih 
grobišč ali pri arheoloških iz-
kopavanjih. Vsega je zelo 
malo in neredno, tako da 
težko določam delovni ur-
nik. Edini stalni vir financi-
ranja so raziskovalni projek-
ti, za katere kandidiram pri 
Agenciji RS za raziskovalno 
dejavnost". 

Čeprav pravite, da za vas to 
predstavlja manjši del dela 
oziroma raziskovanja, pa 
vas širša gorenjska javnost 
še najbolj pozna po delu na 
povojnih grobiščih v okolici 
Škofje Loke. 

"Res je. čeprav delujem na 
tem področju že od leta 
1983. Žal tovrstno raziskova-
nje ni medijsko odmevno 
(smeh}." 

Kaj ste odkrili pri izkopava-
njih povojnih grobišč? 

"Največ rezultatov smo 
dobili pri izkopavanjih v 
breznu Konfm pri Grčari-
cah na Dolenjskem. Pred 
izkopom sta dr. Jože Dež-
man in minister dr. Lovro 
Šturm že pridobila veliko 
dokumentacije, zato je bilo 
delo lažje opravljati. Imeli 
smo spisek konvoja, polovi-
ca med njimi je bilo ranjen-
cev. Za nas je bilo izkopava-
nje brezna Konfm sicer bolj 
naporno in manj natančno 
kot, na primer, v primeru 
Lovrenške grape, saj je 
brezno globoko štirideset 
metrov. Arheologi in ja-
marska reševalna služba so 
lahko izkopali le kup pome-
šanih kosti. Vendar sem 
lahko zaradi pridobljenih 
dokumentov, iz katerih 
sem razbrala, kdo je imel 
zlom, amputirane okonči-
ne in podobno, ugotovila 
identiteto. Seveda ne pri 
vseh, več bodo lahko ugoto-
vili z analizo DNK." 

Tako kot v Škofji Loki, kjer 
želijo svojci le potrditev 
identitete. Želijo vedeti, kje 
je pokopan njihov ljubljeni. 

"V Škofji Loki ni bilo no-
benega okostja, ki bi kazalo 
posebne znake, niti se svoj-
ci niso tega spominjali. Pri 
izkopavanjih na povojnih 
grobiščih sem bila zadolže-
na, da dobimo iz grobišča 
posamezne skelete in jih 
analiziram, to je določim 
spol in okvirno starost, na 
lastno pobudo sem zmerila 
višino zaradi lažje prepo-

znavnosti, pozorna sem 
bila tudi na podrobnosti, s 
katerimi bi lahko identifici-
rali posameznika. Če svojci 
vedo, da je bil njihov ljub-
ljeni visok 190 centimetrov 
in zato štrli iz povprečja, bi 
lahko že predvidevali, da 
gre zanj. Potem je tudi laž-
je opraviti analizo DNK." 

Torej na Škofleloškem 
okostja niso imela nobenih 
posebnosti? 

"Skoraj nič. Eden je sko-
raj zagotovo kadil in je kot 
kaže imel kostnega raka. 
Vendar gre za preliminar-
ne analize, ki bi jih kasneje 
lahko potrdili ali zavrgli, 
vendar nas to v tem prime-
ru ni zanimalo. Pri drugem 
se je videlo, da je kadil 
pipo, saj je imel na istem 
koncu obrabljena zoba zgo-
raj in spodaj." 

Ali imate informacije, kako 
bo z nadaljnjimi izkopava-
nji na Škofjeloškem? 

"Ne. Jože Dežman mi je 
sicer sporočil, da bo poroči-
lo o dosedanjem izkopava-
nju izšlo v publikaciji. Iz 
medijev pa sem izvedela, 
da je vse odvisno od države. 
Tudi način izkopa, tako da 
ni gotovo, ali bom še sode-
lovala. Če bo izkopavanje 
sodilo v sklop sodnega po-
stopka, bo za to poskrbela 
sodna medicina." 

Seveda delujete tudi na 
drugih področjih na Go-
renjskem. 

"2e dvajset let delam na 
tem področju v sodelovanju 

z arheologi, predvsem z go-
renjskimi arheologi. Za 
magisterij sem obdelala 
grobišče pri farni cerkvi v 
Kranju iz 8. do 18. stoletja, 
kjer sem našla okoli tisoč 
dvesto skeletov. Za dokto-
rat sem proučila vsa zgod-
nja srednjeveška in pozno-
antična grobišča z Bleda in 
okolice na enajstih lokaci-
jah s približno sedemsto 
okostji. To sta večji deli, si-
cer pa sem stalno prisotna 
pri zaščitni izkopavanjih, ki 
jih izvaja Zavod za spome-
niško varstvo Kranj." 

Ali je Gorenjska bogata na 
tem področju? 

"Kar. Sicer sem upala, da 
bom imela več dela zaradi 
gradnje avtoceste. Na tej tra-
si so doslej izkopali le povoj-
no grobišče v Lescah, ki ga 
je prevzela sodna medicina. 
Sicer pa je na tem območju 
ogromno staroslovanskih 
grobišč, Doslovče, Smokuč, 
Moste pri Žirovnici ... na 
obronkih pod gorami." 

Ali je drugače delati na iz-
kopavanjih povojnih gro-
bišč ali starejših grobišč? 

"Zame ne. Morda se grdo 
sliši, ampak ko dobimo 
zgolj kosti in je truplo že 
razpadlo, so na pogled in 
otip vse enake, tako žrtev 
povojnih pobojev kot tiste 
izpred tisoč let. Sem tudi 
pripadnica generacije, ki 
nima spominov na povojne 
poboje. Verjamem pa, da je 
za svojce žrtev zelo težko." 

Omenili ste, da delate doma. 
Je to prednost ali slabost? 

"Zame je (premor) ... 
Prednost! Kvaliteta življe-
nja je večja, še posebej za-
radi družine. Včasih sem 
delala v Ljubljani in samo 
vsakodnevna vožnja je vze-
la veliko časa, ves dan sem 
bila odsotna. Če se bom od-
ločila za vrnitev na faktdte-
to, bo to zaradi finančne 
varnosti. Sicer pa doma na-
redim v štirih do petih urah 
enako kot prej ves dan v 
službi." 

"Pri 
izkopavanjih 
na povojnih 
grobiščih sem 
bila zadolžena, 
da dobimo iz 
grobišča 
posamezne 
skelete in jih 
analiziram, 
to je določim 
spol in okvirno 
starost." 

Kvatre 76 IZ STAR IH ČASOV 

M I H A N A G L I Č 

Me prav zanima, koliko 
ljudi bi vedelo karkoli poveda-
ti. če bi Jih vprašali, kaj so to 
kvatre? In zdi se, da Je bilo 
tako že sredi šestdesetih, ko Je 
Niko Kuret pisal svoje zna-
menito narodopisno delo. "S 
kvatrami ljudje danes ne vedo 
več kaj početi: marsikomu Je 
ime sicer še znano, pomeni 
mu nekaj, kar se redko dogaja 
- 'vsake kvatre enkrat'. To pa 

Je tudi wse. Iz laičnih koledar-
jev so kvatre že zdavnaj izgi-
nile. v katoliških koledaijih so 
še zaznamovane, pa Jih nihče 
posebno ne opazi. Štirikrat 
na leto se pojavijo kot štirje 
kvatmi tedni, ko Je bil zapo-
vedan post v sredo, petek in 
soboto. Prvi kvatmi teden Je 
teden po pepelnici. drugi Je te-
den po binkoštni nedelji, tret-
jega obhajamo septembra po 
spominu povišanja sv. Križa 
(14. sept.), četrti kvatmi te-
den leta pa Je tretji teden v ad-

ventu. Po svojem bistvu in na-
menu so bile kvatre posebni 
postni dnevi. Kvatmi teden 
pa Je v rimski Cerkvi od ne-
kdaj tudi čas, ko naj se Bogu 
zahvaljujemo za dobrote, ki 
Jih naklanja našemu telesne-
mu življenju, in ko naj si v ta 
namen od sadov zemlje, ki 
smo Jih pridelali, tudi nekaj 
pritrgamo." 

Profesor Kuret v nadalje-
vanju razkrije, "da so kr-
ščanske kvatre samo prekrile 
prvotna poganska obredja, 
namenjena božanstvom po-
ljedelstva". Poudari tudi. da 
so kvatre "izrazito rimska 
uredba, zato Jih pravoslavni 
Vzhod ne pozna". In še: "V 
poznejši dobi se Je prvotni 
namen kvater, zahvala za 
prejete darove in priporočila 
bodoče letine, povsem umak-
nil zgolj spokornim vajam: 
molitvam in zlasti poslu. 
Zato Je na Slovenskem na-

Spokorniška Marija 
Magdalena, kakor jo je 
upodobil Tizian. 

stal rek: 'Suh ko kvatmi pe-
tek.'" A ni šlo le za post. Po-
stnih dni Je bilo v cerkvenem 
letu tudi sicer veliko. "Kvatre 
so bile nekaj več. Kvatre Je 
bilo treba posvečati kakor so-
praznike; to Je še posebno ve-
ljalo za kvatmo soboto ..." 

O povezavi kvater s prejo 
smo že pisali. "Na Gorenj-
skem Je veljalo, da na kvatmi 
četrtek zvečer ne puščaj vrvce 
na kolovratu, sicer pride po-
noči 'Torka' prest ... Mašče-
vanje Torke nad predicami, 
ki niso spoštovale zimskih in 
spomladanskih kvatmih več-
erov, maščevanje, ki nam o 
njih govori vrsta značilnih 
pripovedk, je zadosti zgovor-
no. Sveti dnevi ob začetku 
letnih časov so pač privzeli 
krščansko obleko, toda v Je-
dru Je dolgo tlela vera v nji-
hov poganski pomen, ki ga 
bo treba šele odkriti, če bo to 
sploh mogoče. Zdi se vseka-
kor, da so Slovenci ob priho-
du v svojo sedanjo domovino 
ne samo našli, ampak v do-
bršni meri tudi sprejeli mno-
go prvin iz rimskega verstva 
staroselcev, na katere so nale-
teli in ki, menimo, niso vsi 
do kraja zbežali v gore in 

gozdove. Takšna prvina so 
bila poganske 'feriae' letnih 
časov, iz katerih so nastale 
krščanske kvatre." O resnob-
nosti krščanskih kvater poro-
ča tudi znameniti Železni-
kar France Koblar. "Kvatmi 
dnevi so bili strogi dnevi, po-
sebno kvatrna sobota zvečer, 
ko je moralo biti vse doma, 
zato ni bilo čutiti nobenega 
nočnega nemira, nobenega 

fantovanja in petja ..." Ja, 
pomislite, kje so že/še takšne 
sobote! 
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Zgodba o Nataši 

odarenoza vedno 

"Ni hujšega 
kot občutek 

izgubljenosti 
zaradi lastnih 

nepremišljenih 
napak," je med 

najinim 
pogovorom 

Nataša večkrat 
ponovila. 

M I L E N A M I K I A V Č I Č 

"Tudi v tej situaciji, Id jo 
opisujem, sem biJa nekaj 
časa nemočna. Spraševala 
sem se, kaj naj storim, da ne 
bom potem celo življenje tr-
pela zaradi napačnega kora-
ka. Celo potrpela bi v dani si-
tmdji, da le ne bi kdaj pomis-
lila, da sem bila kriva za smrt 
kogarkoli okoli mene..." 

Potem je beseda kar nekaj 
časa tekla o tem, kako se 
ljudje pustimo ustrahovati. 
Zaradi strahu, da bomo mi 
krivci, če si bo nekdo vzel 
življenje. To je hudo breme, 
ki ga ni vsak sposoben nositi 
na svojih ramenih. 

"Velikokrat sem premiš-
ljevala, kako to, da sem lahko 
bila tako nepremišljena. Bila 
sem pridna študentka, imela 
sem določen odnos do dela, 
denarja, bila sem zelo odgo-
vorna, konec koncev sem v 
določenem obdobju svojega 
življenja imela tudi precej 
prijateljev in zato nisem 
imela prav nobenega razlo-
ga, da sem se vezala na ne-
koga, ki je bil od mene po-
polnoma drugačen," razmiš-
lja Nataša. 

"Očitno nas, mlade, ko 
nam delajo hormoni s polno 
paro, dejansko res pritegne 
erotični naboj, nasmeh, oči, 
postava, da postanemo slepi 
in gluhi za vse tisto, kar bi nas 
moralo ohranjati realne," na-
daljuje svoje raj^bljanje. 

Zdelo se mi je, da na podo-
ben način premleva svoje 
misli tudi tedaj, ko je sama. 
Ko ji to povem, se na glas za-
smeje in malo zardi. 

"Očitno mi vest deluje malo 
bolj intenzivno, kot bi želela." 

Potem sva se spet vrnili k 
njeni zgodbi. 

Marjan je delal samomor še 
štirikrat. Vendar nikoli "do-
končno". Kot da bi slutQ, kje 
so meje. Žal ni nikoli želel 
sprejeti kakšne strokovne po-
moči. Temu so nasprotovali 
tudi njegovi starši, ker niso 
hoteli, da bi bil njun sin za-
znamovan kot potencialni no-
rec, ki je odvisen od psihiatrič-
ne pomoči. Tudi Nataša je 
vztrajala in si dopovedovala, 
da mora imeti "srce in kanček 
čustev" za človeka, ki ji je ne-
koč pomenil vse na svetu. 

"Potem je umrla teta in mi 
zapustila nekaj denarja. Bilo 
ga je ravno za pol manjšega 

stanovanja v Ljubljani Nisem 
vedela, kaj naj storim. Potem 
pa mi je sodelavec omenil, da 
v njihovi vasi svojd prodajajo 
starejšo hišo po bolj zmemi 
ceni. Nič nisem razmišljala. 
Sedla sem v avto in se odpelja-
la tja. Hiša mi je bila takoj 
všeč. Bila je sicer zelo majhna, 
vendar me to ni motilo. Všeč 
mi je bilo, ker je okoli nje ras-
lo precej jablan. Zelo hitro 
sem uredila vse papirje, na 
kraj pameti mi ni padlo, da bi 
barantala pri ceni, tako se m i 
je mudilo. Želela sem iti stran 
od norosti, v katere sem sama 
zabredla. Zdelo se mi je, da je 
lasten dom tisto pribežališče, 
zaradi katerega m i bo uspe-
lo," je nizala spomine na po-
samezne korake, ki jih je sto-
rila. 

Pa ni šlo tako zlahka. Zlasti 
ne pri sinu, ki je bU, po svoje, 
navezan na stare starše in oče-
ta. Spet je morala za nekaj 
časa popustiti, kajti otrok se je 
vseh, ki so m u kaj pomenili, 
trdno oklepal. 

"V novem domu bi bila 
sama, to sem vedela. Jani bi 
moral po pouku ostajati v po-
daljšanem bivanju, a tudi po-
tem bi morala zanj dobiti 

kakšno varuško, ker je bil moj 
delovni čas nemogoč," grenko 
doda. 

Njeni komaj postavljeni 
gradovi so se, drug za drugim, 
podirali kot hišica iz kart 

"Ne razumem, kako neka-
teri ljudje kar najdejo moč in 
"preko vseh trupel" prerežejo 
niti s preteklostjo," je zmaje-
vala z glavo. 

Nataša tega ni zmogla. In 
zato je počakala še eno leto, pa 
še eno... 

Le vsak konec tedna sta z 
otrokom preživljala v novem 
domu, ga preurejala, zame-
njala okna, streho in še marsi-
kaj. Sama je prepleskala nekaj 
pohištva, ker ni imela dovolj 
denarja za novega. Hiša se je 
počasi spreminjala v pravi 
dom in tudi Jani si je želel, da 
bi končno zaživel tam, kjer ne 
bi bilo nenehnega vpitja, 
zmerjanja in kjer ne bi ležalo 
na kupe praznih pivskih ste-
klenic 

"Tako sva se nekega dne 
odselila. Povedala sem tašči, 
da odhajava, da je vsega ko-
nec, da tako mora biti. Prvo 
stvar, ki jo je dosegla, to pa je 
bilo kladivo za mehčanje 
mesa, je zalučala vame in me 

zadela v čelo. Še danes se mi 
pozna brazgotina. Jani je to vi-
del in je planil v jok, vendar ni 
zbežal, kot je ponavadi storil. 
Ko sem si čistila rano, ki je kr-
vavela, je prišel domov Mar-
jan. Končno si dobila, kar si 
iskala, je rekel, ko m u je Jani 
povedal, kaj se je zgodilo. No-
benega čustva, nobenega 
usmiljenja. Zdelo se m i je, da 
se je tisti dan tudi moje srce 
spremenilo v kamen ... Z Ja-
nijem sva pospravila v kovček 
še tisto m^o oblek, ki sva jih 
imela v omarah, vse skupaj 
znosila v avto in se odpeljala. 
Nihče ni stekel za nama, ni-
hče ni rekel, naj ostaneva. 
Jani je gledal skozi okno in 
mi pripovedoval, kako je bilo 
v šoli..." 

Čeprav je Marjan vedel, kje 
ju lahko najde, jima je šele čez 
nekaj mesecev telefoniral, da 
bi rad videl sina. 

"Življenje smo si uredili 
vsak po svoje. O n je našel 
novo žrtev, Id ga finančno 
podpira, mama m u še zmeraj 
kuha in streže, jaz pa živim 
povsem drugače kot nekoč," 
je zaključila svojo pripoved. O 
tem, kaj je tisto, kar je še "dm-
gače", pa ni povedala... 
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J O Ž E K O Š N J E K 

Državni svet je minuli te-
den organiziral v Ljubljani 
zanimivo razpravo o položaju 
Slovencev na avstrijskem Ko-
roškem po zadnjih parla-
mentarnih volitvah. Predsed-
nik državnega sveta Janez 
Sušnik je v pozdravu udele-
žencem dejal, da mora Slove-
nija v pr imem manjšine za-
staviti do Avstrije pogumnej-
šo politiko, in hkrati obžalo-
val, da državni svet ni uspel s 
predlogom za "dvig" urada 
vlade za Slovence po svetu na 
ministrsko raven. 

Veleposlanik Republike 
Avstrije v Ljubljani Valentin 
Inzko, rojen v Svečah na Ko-
roškem, je ugotovil, da se je 
po zadnjih parlamentarnih 
volitvah v Avstriji in na Koro-
škem politično okolje spre-
menilo. Vladni stranki, soci-
aldemokrati in ljudska stran-
ka, sta v koalicijsko pogodbo 
zapisali, da bodo manjkajoče 
dvojezične krajevne table po-

stavljene do poletja, njihovo 
število pa bo odvisno od do-
govora vlade in slovenskih 
manjšinskih organizacij. Ker 
Haiderjeva strarika Zavezniš-
tvo za prihodnost Avstrije ni 
več v vladi, ne bo mogla pre-
prečevati izvrševanja vladnih 
sklepov. Slovenski manjšini v 
prid odloča ustavno sodišče, 
iz nje pa izhajajo številni ko-
rošld intelektualci, od sodni-
kov in odvetnikov do profe-
sorjev in znanstvenikov. Za 
državnega sekretarja v vlad-
nem uradu za Slovence v za-
mejstvu in po svetu Zorka 
Pelikana so največji problemi 
slovenske manjšine na Koro-
škem dvojezični krajevni na-
pisi in državno financiranje 
slovenske glasbene šole, ki je 
ena največjih glasbenih šol 
na Koroškem in bi morala 
imeti po zakonu enak položaj 
kot nemška glasbena šola. 
Tudi zaradi stališča zveznega 
kanclerja Gusenbauerja med 

nedavnim obiskom na Koro-
škem, da preštevanja manjši-
ne, ki ga predlaga deželni gla-
var, ne bo, so razlogi za opti-
mizem realni. 

Svoje poglede na položaj 
Slovencev na Koroškem so 
pojasnili predsedniki treh 
organizacij Slovencev na Ko-
roškem: Marjan Šturm (Zve-
za slovenskih organizacij na 
Koroškem), Matevž Grilc 
(Narodni svet koroških Slo-
vencev) in Bernard Sadovnik 
(Skupnost koroških Sloven-
cev). Uspešnejša bo Sloveni-
ja, boljši bo naš položaj na 
Koroškem, je dejal Marjan 
Šturm. Zanimanje za učenje 
slovenščine narašča, mnogi 
Korošci se znova zavedajo 
slovenskih korenin. O številu 
sedanjih dvojezičnih krajev-
nih napisov se je treba dogo-
voriti in s tako imenovano 
"odprtostno klavzulo" omo-
gočiti tudi postavitev novih. 
Matevž Grilc upa na obljub-

Janez Sušnik (levo) začenja posvetovanje o položaju 
Slovencev na Koroškem. / fmo: loje Koinjtk 

Ijeno rešitev problema dvoje-
zičnih krajevnih napisov, ki 
bi Avstriji tudi povrnili ugled 
pravne države. Postaviti bi jih 
morali vsaj 173. Deželni gla-
var je že moral pred sodnika, 
ker ni upošteval zakonov in 
odločb ustavnega sodišča, kar 
je dobro znamenje. Če vlada 
ne bo izpolnila obljube, bodo 

Slovend iskali pravico na ev-
ropskem sodišču za človeko-
ve pravice. Gradivo je že pri-
pravljeno. Grilc je prepričan, 
da je vsak, ki zna slovensko, 
zaveznik manjšine, vendar so 
njeno jedro narodno zavedni 
Člani. Če bo jedro zdravo, se 
bodo k manjšini vračali tudi 
tisti, ki so jo zapustili. 
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KNJIGA Razgledi 

Kaj se zgodi z družbo, ki zaradi spletov zgodovinskih in družbenih okoliščin ni bila izpostavljena mednarodni 
konkurenci,..., resnično svobodnemu podjetništvu, klasičnemu liberalizmu in ideji o omejeni moči države? 

• / Kaiceve svete Krave 
BOŠTIAN BOGATAJ 

"Nihče se ne 
želi odpovedati 

sladkostim 
oblasti. LDS je 
v zadnjih letih 

vladanja z 
državo 

razpolagala po 
domače. V 

ozadju načrta 
aktualne vlade 
pa je izgradnja 

nove elite. Že 
to kaže zanimiv 

odnos do 
države, saj jim 

gre le za to." 

"V taki družbi se razvijata 
samozadostnost in provind-
alizem, povezan z zakotno 
ideologijo lastne večvredno-
sti, konkurenca idej velja za 
nespodobno, na vseh podro-
čjih pa kraljujejo nedotaklji-
ve svete kiave," ob predstavit-
vi knjige To so bile svete krave 
na vprašanje iz nadnaslova 
odgovarja avtor Mido Mrkaič. 

Njegovo pojavljanje v Slo-
veniji se je začelo v letu 2001 
s pripravo študije, ki je poka-
zala (po Mrkaiču), da je za in-
flacijo v Sloveniji kriva Ban-
ka Slovenije. Sovražni odzivi 
in sprenevedanje domačij-
skih ekonomistov sta ga pri-
silila, da je začel bitko v me-
dijih, ki so se ji px)zneje pri-
dnižili t. i. mladi ekonomisti. 
"Bitka, Id je dodobra načela 
sicer povsem lažen ugled 
mnogih domačijskih ekono-
mistov, pa se ni končala z bit-
ko o naravi naše inflacije, pač 
pa se je nadaljevala s kresa-
njem nmenj o mnogih dru-
gih družbenih vprašanjih, na 
katera ekonomska stroka po-
nuja odgovore," zapiše v uvo-
du, kjer Jožeta Mencingerja 
opiše kot amaterja in razloži 
namen knjige: opozorilo 
bralcem na nevarnost, Id jo 
predstavlja mencingerjan-
stvo, etatizem, gradualizem 
in klientelizem. 

Mrkaič se svetih krav lote-
va v šestih sklopih (velik del 
jih sestavljajo objavljene ko-
lumne v Financah); infladja, 
zdravstvo, kultura, javne fi-
nance in ekonomska politi-
ka, liberalizem in ekonom-
ska teorija. Uporablja agre-
sivno, ostro besedo, kot se je 
izkazalo na predstavitvi (so-
delovali so še Peter Franki, 
Stanislav Kovač in Rado Pez-
dir), pa z enakim (ne)usmi-
Ijenjem meri vse in vsako-
gar. V nadaljevanju ponuja-
mo nekaj misli Mida Mrkai-
ča z javne predstavitve. 

O bolj liberalni družbi kot 
posledid njegovih kolumen: 
"Za nekatere je Slovenija bolj 
liberalna. Ni več sramotno 
govoriti o umikanju države 
iz gospodarstva, pojavUe so 
se ideje o bolj odkritem spo-
padu s sindikati, več se govo-
ri o uvedbi zasebništva v 
zdravstvu. S tem tempom 
bomo prišli do želenega sta-
nja v 200 letih." Kako politič-
ne stranke upoštevajo eko-
nomske parametre: "Treba 
je razlikovati med besedami 
in dejanji političnih strank. 
Pri dejanjih so vse slabe. 
LDS nikoli ni nastopala kot 
liberalna stranka, saj so ved-
no težili k absolutni kontroli 
nad gospodarstvom, žal pa 
se novi oblasti tega refleisa 
ni uspelo otresti. Res so sim-
bolično privatizirali nekaj 

/ 
"V knjigi boste našli primer našega ponesrečenega poskusa sodelovanja z vlado glede 
notariata. )anši sem rekel, da udarimo po notarjih. Zaradi glasov ne bo problem, ker jih je 
malo, vsi jih sovražijo... Kaj so naredili? Malce so spustili cene," je ob predstavitvi knjige To 
so bile svete krave povedal Mičo Mrkaič. /fo.o.co-aidk»v« 

podjetij, vendar vsem stran-
kam dajem oceno nezados-
tno. Brez diskriminadje." 

Ali je politika izkoristila 
mlade ekonomiste? "Naivno 
smo razmišljali, da se bodo s 
padcem LDS zadeve zasukale 
na bolje. Gledano nazaj, pa 
smo se, tako Janša kot mi, 
zmotili. Mi smo mislili, da 
vsaj del tega, kar govori, tudi 
misli, on pa je mislil, da tega, 
kar govorimo, ne mislimo 
povsem resno. Presojal nas je 
kot nekoga, ki bi se rad zalepil 

na oblast in imel koristi. Očit-
no z ljudmi, ki jim to ni mar, 
še ni imel opravta." O t i. sve-
tih kravah: "Ogromno jih 
poznamo. Sprejemanje dr-
žavnih rent je vgrajeno v naš 
pravni sistem, zato zanje tudi 
nihče ne odgovarja. Na srečo 
so sesuli Gospodarsko zbor-
nico Slovenije, ki je po zako-
nu imela privilegij dodatnega 
obdavčenja podjetij, podobno 
je še vedno pri notarjih." 

"S pojavom Mrkaiča je po-
stala Slovenija bistveno bolj 

liberalna. Prvič se je nekdo 
vtaknil v svete krave, podvo-
mil O njihovih argumentih. 
Ni več samoumevno, da dolo-
čena interesna skupina pobe-
re denar in tega ne upraviči. 
Pogača je le ena. Ko enemu 
daš, moraš drugemu vzeti," 
meni Rado Pezdir. "Malošte-
vilni imajo Mrkaiča radi, slo-
venski odnos do njega pa je 
večinoma mešanica sovraš-
tva in prezira," pa je misel 
Petra Frankla, ki veliko pove 
tudi o novi knjigi. 
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MARJETA SMOLNIKAR 

Če vzamemo, da je politič-
na stranka podjetje, se pravi 
subjekt z vso potrebno podjet-
niško infrastrukturo, potem 

je nekoč mogočna Liberalna 
demokracija Slovenije tik 
pred stečajem. Za politične 
tekmece je stečaj konkurence 
prava nebeška mana, stečaj-
niki, ki so preteklo desetletje 
krojili usodo mlade slovenske 
države, pa begajo sem in tja 
ter iščejo možnost političnega 
preživetja. 

Z dolgovi, ki so v času po-
slovanja nastali, si slabi dve 
leti pred državnozborskimi 
volitvami glave ne beli nihče. 
(Čeprav bo prej ali slej prišel 
tudi ta račun.) Bistveno je, 
kdo bo "poverbal" volilno 
telo. Globalnega notranjepo-

litičnega trga razpad LDS 
zagotovo ne bo pretresel; raz-
merje med levim in desnim 
blokom bo ostalo nespreme-
njeno. Predsednik SDS Ja-
nez Janša lahko na prihod-
njih državnozborskih volit-
vah višjo podporo volivcev iz-
trži le na račun vodenja vla-
de. Uspeh krščanske in ljud-
ske stranke je v prvi vrsti od-
visen od njihove notranje re-
organizacije in konsolidacije. 
Večje koristi od novonastale 
politične situacije ne bo ime-
la niti nacionalna stranka 
Zmaga Jelinčiča. 

V tekmi za volivce razpa-
dle liberalne demokracije vsaj 
po mojem mnenju ne bo 
zmagal tisti, ki bo imel v svo-
j i ekipi več političnih pribež-

nikou, ampak tisti, ki bo raz-
položljivo volilno telo prepri-
čal s svojimi zamislimi in vi-
denjem prihodnosti. Poveda-
no drugače, Anton Rop ali 
Marko Pavliha nimata toli-
ko politične karizme, če je 
sploh kaj imata, da bi volivci 
brezglavo tekli za njima. 

Enako kot za nekdanjega 
vladnega predsednika Anto-
na Ropa velja tudi za Mate-

ja Lahovnika, Pavla Gantar-
ja, Cveto Zalokar Oražem in 
druge, ki so se po razkolu 
stranke zbrali v nekakšnem 
zaresnem društvu in odkri-
vajo Ameriko. Tudi ti so brez 
potrebne politične karizme, 
Matej Lahovnik pa deluje 
celo otročje naivno. Ne vem 
sicer, za kaj v druščini Zares 

gre, za stvarnost ali za odgo-
vornost, če drži, da za njimi 
stojita Gregor Golobič in 
Bogdan Biščak, se je zares 
umestno vprašati, kolikšne 
možnosti sploh imajo na dr-
žavnozborskih volitvah, saj 
sta prav ta dva gospoda še 
kako odgovorna za strankin 
razkol. 

Po mojem mnenju imajo 
na prihodnjih državnozbor-
skih volitvah še največ mož-
nosti tisti, ki so ostali v LDS, 
pa čeprav jih vodi Jelko Ka-
cin. Ni namreč od muh po-
končno stati na potapljajoči 
se ladji in čakati na čudež. 
In čudež bo že, če bo ta sku-
pina političnih brodolomcev 
na volitvah dobila več kot se-
dem odstotkov glasov voliv-

cev. Medtem ko za tazaresne 
sploh ne pričakujem, da jim 
bo uspelo prestopiti volilni 
prag. 

Je pa res, da je treba pri 
godlji, ki seje iz LDS skuha-
la, upoštevati še nekdanje ku-
harske mojstre. To sta aktu-
alni predsednik države Janez 
Drnovšek in nekdanji pred-
sednik države Milan Kučan. 
Tako eden kot drugi imata 
toliko karizme in toliko vpli-
va na slovensko politično 
telo, da lahko s svojo podporo 
rešita eno ali drugo brodo-
lomsko skupino. Niti Janez 
Drnovšek niti Milan Kučan 
pa nimata toliko moči, da bi 
se društvo Zares ali ostanek 
LDS vnovič povzpela na ob-
last. 
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"Na Acroni gledam očetovsko'' 
Prof. dr. Vasilij Prešern pritrjuje oceni, da je Acroni Feniks, ki je vstal na pogorišču slovenskih 
železarn s pomočjo države. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Ljubljana - Včeraj je Gospo-
darska zbornica Slovenije 
podelila tradicionalne nagra-
de za izjemne gospodarske 
dosežke, ki so nedvomno 
najuglednejše tovrstne na-
grade. Nagrado je prejel prof. 
dr. Vasilij Prešem, dan upra-
ve holdinga Slovenska indus-
trija jekla - SIJ in generalni 
direktor jeseniškega Acroni-
ja. Povabili smo ga, da se bolj 
osebno predstavi. 

Kaj vam [>omeni nagrada za 
izjemne gospodarske do-
sežke GZS ? 

"Nagrada mi pomeni veli-
ko. Iz več razlogov. Najpo-
membnejše je, da čutim, da 
je 35 let dela v slovenskih že-
lezarnah kronano z rezultati 
v sanaciji, posebej v Acroni-
ju. Imamo občutek veselja in 
zadovoljstva, ko grem na 
delo. Rezultati se ne kažejo le 
v reviziji številk v naših bilan-
cah, pač pa v oceni širšega 
slovenskega gospodarskega 
prostora, ki je ocenil, da je 
doseženo vredno resnično 
tako velikega priznanja." 

Bi nam predstavili svojo 
življenjsko in poklicno pot? 

"Po rodu sem pravzaprav 
mešanec. Moj oče je Stajerc, 
ki je začel študirati metalur-
gijo leta 1939, torej tik pred 
drugo svetovno vojno. Po ita-
lijanski okupaciji Ljubljane 
je zbežal v Nemčijo in tam 
nadaljeval štiidij in tudi di-
plomiral. Po vojni je bil eden 
izmed treh metalurških in-
ženirjev v Jugoslaviji, saj so 
ostali, bili so večinoma tujci, 
pobegnili. Službo je dobil v 
livarni Ravne in tam spoznal 
mojo mamo, ki je iz Dravske 
doline, torej Korošica. Očeta 
je službena pot najprej za 
dve leti peljala v Zenico, nato 
pa na Jesenice. Svojega otroš-
tva se zato spominjam na 
Jesenicah. Oče je bil eden iz-
med direktorjev martinarne, 
plavžev, jekla me, lahko re-
čem, da smo živeli s tem. Kot 
otrok sem ga velikokrat obis-
koval in občudoval. 

Leta 1962 smo se preselili 
v Ljubljano, saj je oče jjostal 
tehnični direktor Metalur-
škega inštituta. Zame je to 
pomenilo boleče trganje iz 
mladostaega okolja, od so-
šolcev in prijateljev. Šolanje 
sem nadaljeval na gimnaziji 
v Ljubljani, kjer sem bil odli-
čen dijak, oproščen mature." 

Kako ste se odločili za meta-
lurgijo.' 

"Odločitev za študij ni bila 
lalika, rekel bi celo, da zame 
pravi šok. Moji prijatelji so si 
izbrali tedaj modeme tehnič-
ne poklice in še danes se spo-

Prof. dr. Vasilij Prešern / foto: r.n. doh 

minjam bolefin v želodcu, ki 
so minile, ko sem se odločil 
za metalurgijo. Rečem lah-
ko, da če bi imel danes še en-
krat možnost odločati se, bi 
izbral enako. Bil sem uspe-
šen študent, prvi v letniku di-
plomiral v manj kot f>etih le-
tih in začel takoj delati na 
Metalurškem inštitutu. Zelo 
kmalu sem pridobil naziv 
magistra, odslužil vojsko in 
kmalu opravil tudi doktorat. 
Pri tem naj povem svoje pre-
pričanje, da kdor dela na fa-
kulteti ali na inštitutu, magi-
sterij in doktorat nista zna-
menji prav posebne pridno-
sti; če jih nima, je len ali ne-
umen. Druga stvar je opravi-
ti to ob zaposlitvi v tovami. 

Tedaj sem vodil oddelek za 
vlivanje in obdelavo jekla, 
vendar na inštitutu tedaj nis-
mo imeli praktično nobenih 
naprav. Trije, ki smo delali 
na tem. smo delali po tri, šti-
ri dni v tednu v železarnah 
Ravne. Štore in na Jesenicah. 
To mi je omogočilo, da sem 
železarne spoznal v podro-
bnosti, in kar je še pomemb-
neje, spoznal sem tudi ljudi. 
Kasneje mi je to pri vodenju 
zelo koristilo." 

Bili pa ste tudi v tujini? 
"Ponosen sem, da sem do-

bil kot eden prvih štipendijo 
angleške vlade za nekajme-
sečno izpopolnjevanje v eni 
izmed firm, ki je delala za že-
lezame. Ker je bila štipendija 
skromna, sem kmalu ugoto-
vil, da Angleži ne znajo dru-

gih jezikov, zato sem s preva-
janjem nemških člankov o 
metalurgiji kar dobro zaslu-
žil, pridobil pa tudi zaupanje 
v naše in svoje znanje. Dobil 
sem tudi triletno štipendijo v 
Z D A na osrednjem nacio-
nalnem inštitutu za znanost 
in tehnologijo v Washingto-
nu, na katerem je delalo nad 
20 nobelovcev in čez tisoč 
doktorjev znanosti. Tam sem 
pridobil tudi naslov izredne-
ga univerzitemega profesor-
ja. Predaval sem sicer le tri 
leta na univerzi v Titogradu, 
pomembna izkušnja pa je 
bilo delo za Združenje jugo-
slovanskih železarn, ki mi je 
omogočilo, da sem spoznal 
vse železarne v Jugoslaviji." 

Kdaj ste začeli delati za slo-
venske železarne? 

"Na delo v Direkciji Slo-
venskih železarn, kd jih je te-
daj vodil Andrej Aplenc, sem 
prišel v oktobru 1991 kot di-
rektor za strateški razvoj. Po 
številnih iskanjih in tudi me-
njavah direktorjev, smo se 
pod vodstvom Andreja 
Ocvirka lotili sanacije. Vklju-
čili smo se v evropske projek-
te tehnološke pomoči Phare 
in dobili kar nekaj kvalitet-
nih študij o možnih poteh 
razvoja. Kar precej se je tedaj 
zatikalo na Jesenicah in av-
gusta 1998 so me, brez mož-
nosti premisleka in odloča-
nja, postavili za direktorja 
Acronija. Moja prva naloga 
je bila oblikovanje vodstvene 
ekipe, nato pa reševanje prav 

kritične zadolženosti in ne-
likvidnosti, saj Acroni ni pla-
čeval računov tudi po več kot 
leto dni in imel zato težave 
pri preskrbi s surovinami. 
Položaj smo f>opravili v letu 
in pol." 

Kaj pa razvoj? 
"Ko je prvič ostalo nekaj 

denarja, sem seveda sprožil 
vprašanje investicij in še da-
nes se spominjam, kako so 
tedaj vsi pogledali v da, saj 15 
let o tem ni nihče razmišljal. 
Uvidel sem, da jih moram 
'nagnati' po svetu: v razne 
firme, na kongrese, razstave; 
da sploh dobimo idejo o 
tem, kaj bi radi. Takrat smo 
imeli tudi veliko težav in 
dela zaradi antidampinškega 
postopka, ob čemer pa smo 
se tudi veliko naučili. Začeli 
smo pridobivati vedno širši 
krog sodelavcev in prav zani-
mivo je videti, kako ljudje 
prav vzcvetijo, ko se začne 
investirati in uvajati najmo-
dernejše tehnologije. Danes 
je najbolj normalno, da ima 
Acroni na izpopolnjevanju 
po nekaj ljudi v Ameriki, In-
diji, skratka po svetu. Obli-
kujejo se že ljudje, ki bodo 
Acroni lahko uspešno vodili 
v prihodnje. Delo, ki ga 
spremljajo uspehi, mi je v 
veliko zadovoljstvo." 

V reviji G Z S Glas gospodar-
stva je Acroni označen za 
Fenikas. Upravičeno? 

"Na Acroni gledam skoraj 
očetovsko. Po 35 letih pozna-
vanja slovenskih železarn 
lahko rečem, da sta bila Ac-
roni pa tudi Metal Ravne po 
razpadu jugoslovanskega 
trga pogorišči. Če tedaj drža-
va ne bi izjemno priskočila 
na pomoč, jih danes ne bi 
bilo več. Ko pa smo se otresli 
najhujše stiske, pa se je z iz-
borom dobrih programov, 
tehnologij in investicij začela 
pot navzgor. Lahko rečem, 
da Acroni kljub nihanjem na 
trgu zadnjih deset let kon-
stantno raste. Res smo v ča-
sih konjunkture, vendar so 
te bile tudi v preteklosti, pa 
jih niso znali izkoristiti. Mis-
lim, da je Acroni resnično 
Feniks. zgodba o uspehu." 

In kakšni so vaši osebni na-
črti? 

"Do upokojitve ima še pet 
let. Dobro se počutim, imam 
še veliko idej in upam, da 
bom lahko aktivno sodeloval 
pri vodenju teh družb še ne-
kaj časa. Sicer pa bom ravnal 
po pozitivnih izkušnjah mo-
jega očeta: ko izpolniš svoje 
obveznosti, zaključiš in se 
ne vračaš. Želim si še kakš-
no desetletje mirnega življe-
nja ob svojih konjičkih in 
športu." 

BEGUNJE 

Skupščina Skimarja preložena 

v sredo sklicana skupščina Skimarja, krovne družbe Elana, 
na kateri naj bi lastniki odločali o 10,2 milijona evrov vredni 
dokapitalizaciji in imenovanju novih članov nadzornega 
sveta, je bila preložena. Po neuradnih vesteh se lastniki niso 
mogli uskladiti glede skupnega nastopa pri prodaji družbe, 
saj je KD Holding, edini privatni lastnik sicer pretežno dr-
žavne družbe, zahteval zavezujoč sporazum družbenikov 
pri tem. Kapitalska družba se s tem ni strinjala. Prav tako 
neuradno pa prihajajo vesti o kadrovskih spremembah, saj 
naj bi zaradi sprememb v lastništvu iz nadzornega sveta iz-
stopila Henrik Peternel in Ksenija Hornung, ki naj bi ju za-
menjala Uroš Rožič (likvidacijski upravitelj D.S.U.) in Pavel 
Rupar (nekdanji tržiški župan), odstopiti pa menda namera-
va tudi predsednik nadzornega sveta Anton Pogačnik. O 
tem, ali bodo spremembe v nadzornem svetu pomenile tudi 
zamenjavo vodstva Skimarja - predsednika uprave Igorja 
Umka ter člana uprave, ki vodi zimski program Elan, Matja-
ža Šarabona, se zgolj ugiba. S. Ž. 

LJUBLJANA 

Potrjena bela knjiga gospodarstva 

V sredo se je na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) se-
stala skupščina GZS, ki jo je vodil predsednik Skupščine Ja-
nez Bohorič. Seznanili so se z vsebino Bele knjige za izbolj-
šanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in brez raz-
prave soglasno potrdili oceno, da je dokument ustrezen za 
nadaljnje delo G Z S pri lobiranju za boljše pogoje konku-
renčnosti, GZS pa bo spremljalja uresničevanje zahtev in 
predlogov z Bele knjige, saj je njen cilj, da ostaja ugleden 
predstavnik slovenskega gospodarstva. Začasni predsednik 
GZS Samo Hribar Milič je seznanil navzoče z delom koordi-
nacijskega telesa za reorganizacijo GZS, ki v skladu s statu-
tom GZS in Zakonom o gospodarskih zbornicah pripravlja 
vse podlage za možnost ustanavljanja pravnih subjektov in 
za ustanovitev Zveze zbornic, ki bi postala pravna nasledni-
ca GZS. Skupščina v 'stari' sestavi (od stotih podjetij, ki so 
zastopana, jih je 27 izstopilo iz GZS) je začela izvajati volil-
ne postopke za 'novo' skupščino, pri čemer še ni jasno, ko-
liko članov bo po zakonu preoblikovana GZS s prostovolj-
nim članstvom imela. Š. Ž. 
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Težave pri izpolnjevanju 
C V E T O Z A P L O T N I K 

Ljubljana, Kranj - V Kmetij-
sko gozdarski zbornici Slove-
nije so načrtovali, da bodo v 
letošnji subvencijski kampa-
nji dnevno izpolnili 1.450 za-
htevkov, a so jih v prvih petih 
delovnih dneh zaradi težav z 
aplikacijo za elektronski vnos 
zaključili in natisnili le 1.053. 
Dogajalo se je, da so bili 
kmetijski svetovalci in kmet-
je ob računalnikih po več ur 
in da so vnašanje podatkov 
morali tudi prekinjati, z vla-
gatelji pa se sestati po večkrat 
ali jih naročiti na novo. Teža-
ve, ki se pojavljajo predvsem 
ob veliki obremenjenosti ra-
čunalniškega sistema, se na-
daljujejo tudi v tem tednu. 
Zbornica je v ponedeljek po-
zvala agencijo za kmetijske 
trge in razvoj podeželja, da 
odpravi napake in zagotovi 
nemoteno delovanje sistema. 
Minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano Iztok 
Jarc, predsednik kmetijsko 
gozdarske zbornice Peter 
Vrisk in direktor agencije 

Franc Kebe so se na torko-
vem sestanku dogovorili, da 
bo agencija v sodelovanju z 
zunanjimi izvajalci poskuša-
la čimprej odpraviti tehnične 
težave, zbomica pa bo do na-
daljnjega za izvedbo kampa-
nje v predvidenem roku (do 
15. maja) uvedla delo kmetij-
skih svetovalcev v dveh izme-
nah. Sindikat kmetov Slove-
nije v izjavi za javnost, ki jo je 
podpisal predsednik Roman 
Žve^č, opozarja na škodo za 
kmete in predlaga, da bi od-
govornim na agenciji za vsak 
dan, ko apUkacija ne bo delo-
vala, znižali plačo na letni 
ravni za en odstotek. In kako 
težave občutijo na Gorenj-
skem? Stane Rupnik, vodja 
oddelka za kmetijsko sveto-
vanje v Kmetijsko gozdar-
skem zavodu Kranj, je pove-
dal, da so težave podobne kot 
drugod v Sloveniji in da je v 
razmerah, ko se navodila 
spreminjajo iz ure v uro, zelo 
težko delati. Doslej so vnesli 
bistveno manj vlog, kot so jih 
povprečno načrtovali za vsak 
delovni dan. 

PREDDVOR 

Poslancu predstavili lovsko problematiko 

Predstavniki Lovskih društev Kokra In Preddvor, ki se že več 
let prizadevata za pridobitev lovišča, so v ponedeljek ob nav-
zočnosti preddvorskega In cerkljanskega župana Mirana Za-
dnlkarja In Franca Čebulja predstavili svoja stališča in zahte-
ve-poslancu SDS Branku Grimsu. Kot so poudarili, sedanja 
zakonodaja postavlja občine, lovske organizacije In lastnike 
zemljišč na območjih, kjer so lovišča s posebnimi nameni, v 
neenakopraven položaj v primerjavi s tistimi, kjer takšnih lo-
višč ni. Neenakopravnost se odraža pri prihodku od koncesij, 
vračanju odvzetih lovišč in pri možnostih za lovsko udejstvo-
vanje. Poslanec Grims je zagotovil, da bo s problematiko dru-
štev seznanil novega ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Iztoka Jarca; dogovorili pa so se tudi, da bodo na 
pogovor povabili generalnega direktorja direktorata za goz-
darstvo, lovstvo In ribištvo Andreja Drašlerja. C. Z. 

U U B L J A N A 

Zupančičeva namesto Jagodica 

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije je 5. marca vode-
nje sektorja za kmetijsko svetovanje prevzela Martina Zu-
pančič. Dosedanji vodja sektorja Anton Jagodic je postal 
njen namestnik. C. Z. 

Poleg jablan še slive in češnje 
Brane Anderle in njegov nečak Anže se bosta ob opuščanju reje govedi še bolj posvetila sadjarstvu. 

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

Hraše pri Lescah - Danes 25-
letni Anže Legat je šolske po-
čitnice predvsem zaradi vož-
nje in dela s traktorjem rad 
preživljal na kmetiji strica 
Braneta Anderla v Hrašah 
pri Lescah. Pred dvema leto-
ma se je z Bleda že preselil 
na kmetijo, kjer pomaga 
predvsem pri sadjarskih de-
lih, po stričevi upokojitvi pa 
naj bi prevzel v roke tudi go-
spodarske vajeti. Anže je po 
končani srednji ekonomski 
šoli nadaljeval študij agrono-
mije - smer sadjarstvo in lani 
diplomiral z nalogo o sorti 
zlati delišes, potem je vpisal 
še podiplornski študij stroj-
ništva. Zakaj se je kljub di-
plomi v žepu odločil za delo 
na kmetiji? "Kot študent sem 
poskusil različno delo, pri 
tem pa sem ugotovil, da tež-
ko prenašam pisarne, raču-
nalnike in nadrejene. Raje 
sem v naravi, svoboden. 
Vem, da v kmetijstvu ni veli-
kih zaslužkov in da ne bom 
obogatel, a denar ni vse," 
pravi Anže, ki tudi rad potu-
je. Nazadnje je bil dva mese-
ca v Laosu in v Kambodži, 
med popotniškimi cilji ome-

H080VŠE 

Nega parkljev 

Društvo rejcev drobnice 
Škof)a Loka in kmetijska sve-
tovalna služba bosta jutri, v 
soboto, ob 9. uri pripravila 
na kmetiji Franca Gantarja v 
Hobovšah pri Stari Osellcl 
predavanje o zdravstvenem 
varstvu drobnice In praktični 
prikaz nege parkljev. Rejcem 
bo marsikaj koristnega pove-
dal In pokazal Primož Muri, 
doktor veterinarske medici-
ne In predsednik društva rej-
cev ovc jezersko-solčavske 
pasme. C. Z. 

EKOL, d. o. o., Kranj 
Zbiranje, sortiranje in 
odstranjevanje 
odpadkov, čiščenja 
v industriji 
l ^ e 18a, 4000 Kranj 

Zr-^lanski kolektiv zaradi povečanega obsega dela po-
Irabuja nova sodslavc«. 
Nudimo možnost zaposlitve na delovnih mestih (m/z): 

1. Delavec v skladišču 
Pogoji: 
- detovne izkušnje pri podobnih delih 
Prednosti: 
- zaželena poklicna ali srednja šola kemijske smeri 
- ekotoška ozaveščenost 
- osebna urejenost 

2. Voznik tovornih vozil 
Pogoji: 
- vozniško dovoljenje kategorije C in E 
- možnost pridobitve licence za prevoze 
Prednosti: 
- dovoljenje za prevoz nevarnih snovi ADR 
- izpit za viSčaria 
- ekološka ozaveščenost 
- osebna urejenost 

3. Delavec - spremljevalec pri 
delu na terenu 
Pogoji: 
- osnovno šolska izobrazba 
Prednosti: 
- dekjvne izkušnje 
- ekok>ška ozaveščenost 
-osebna urejenost 

4. Pripravnik/ca 
Pogoji: 
- V. ali VI. stopnja izobrazbe kemijske stroke 
Prednosti: 
- veselje do dela v komerciali 
- ekotoška ozaveščenost 
-osebna urejenost 

Zaposlitev nudimo za dotočen čas z možnostjo zaposlit-
ve za nedotočen čas. 
Mesto zaposlitve Stražišče pri Kranju. Terensko deto je 
na območju Slovenije. 

Delodaialec si pridržuje pravico, da ne za posamezno 
razpisano delovno nresto ne sprejme nobenega kandi-
data. 

Izključno pisne prijave z življenjepisom in kopijami 
vseh dokazil pošljite na naslov Ekol, d. o. o. L ^ e 
18a, 4000 Kranj s pripisom 'kadrovska služba". 

Brane Anderle in njegov nečak Anže Legat v sadovnjaku 

nja Indijo, Kitajsko, države 
Južne Amerike... 

"Kmetija obsega deset 
hektarjev kmetijskih zem-
ljišč in petnajst hektarjev 
gozda. Pred dvanajstimi leti 
smo zasadili prvi nasad ja-
blan, ki smo ga potem posto-
poma povečevali. Zdaj obse-
ga 2,6 hektarja, poleg jablan 
imamo še pol hektarja sliv in 

deset arov češenj. V hlevu je 
trenutno še sedem govedi, a 
bomo rejo postopno ukinili," 
razlaga Brane, nečak Anže 
pa že razmišlja o tem, da bi 
goveda nadomestili s konji. 
" Z govedi nimava veselja," 
priznavata in poudarjata, da 
veliko raje delata v sadovnja-
ku. Pridelujeta sorte jablan 
elstar, gala, jonagold, zlati 

delišes, idared in breabume, 
lani je prvič obrodila sorta pi-
nova, poskušata pa tudi s 
sorto fUji, ki pa se jima ne 
obnese. Nasad sliv bo letos 
prvič obrodil, poskusno pa 
pridelujeta tudi češnje, ki 
zrastejo v višino največ štiri 
metre. "Za češnje sva se od-
ločila predvsem zato, da pre-
skusiva, kako se bodo obnes-
le na Gorenjskem in kakšne 
so ob ponudbi s Primorske-
ga prodajne možnosti," pravi 
Anže. 

"Letošnja mila zima nam 
sicer omogoča delo v sadov-
njaku, vendar zgodnejše so-
rte že odpirajo brste in je ne-
varnost, da bi ohladitev pov-
zročila pozebo," pravita Bra-
ne in Anže, ki ne skrivata 
svojih načrtov za prihodnost 
Sadovnjak bosta vsaj toliko 
povečala, da bi lahko polno 
izkoristila lani zgrajeno hla-
dilnico za sto ton sadja. Del 
sadja že zdaj predelata v 
mošt, sadni kis in žganje, z 
nakupom pasterizatorja bi 
kupcem lahko ponudila tudi 
jabolčni sok. Del starega na-
sada bosta obnovila, izboljša-
la naj bi kakovost sadja in pri 
trženju poiskala nove prodaj-
ne poti, tudi v tujino. 

Nova pravila za občine 
C V E T O Z A P L O T N I K 

Strahinj - Občine bodo tudi v 
priliodnje lahko z različnimi 
ukrepi spodbujale razvoj 
kmetijstva, vendar bodo že 
letos veljala za to nova pravi-
la. Ker bi bila izbor dovolje-
nih subvencij in pridobiva-
nje državnega soglasja za 
njiliovo izvajanje težavna na-
loga za občine, je Kmetijsko 
gozdarski zavod Kranj v so-
delovanju z razvojno agenci-
jo BSC in občinami pripravil 
skupni, gorenjski pravilnik o 
subvencijah. Pravilnik bo 
vseboval dovoljene občinske 
ukrepe, občine pa bodo vsa-
ko leto ob sprejemanju pro-

Po osnutku proračuna 

Mestne občine Kranj naj 

bi letos za kmetijstvo na-

menili 1 1 5 . 3 8 1 evrov, od 

tega 9 9 . 3 1 6 evrov za sub-

vencije. 

računa določile, katere ukre-
pe bodo izvajale. Po delo-
vnem osnutku pravilnika 
bodo občine lahko pomagale 
kmetom pri naložbah v 
osnovno pridelavo, varstvu 
tradicionalnih krajin in 
stavb, plačilu zavarovalnih 
premij, zaokroževanju zem-

Trije od petih članov občinske komisije za kmetijstvo: 
predsednik Bojan Homan (v sredini), njegov namestnik 
Alojzij Ješe (desno) in član Janez Tavčar 

Ijišč, izobraževanju in uspo-
sabljanju, v živinoreji, ob bo-
lezni gospodarja in njegove 
partnerke, ob pojavu bolezni 
pri živalih in rastlinah, pri 
naložbah v dopobiilne dejav-
nosti na kmetijah, novih in-
vesticijah za delo v gozdu, 
vzdrževanju mlečnih prog v 
odročnejših krajih in še pri 
nekaterih drugih ukrepih. 
Če bi občine želele namenja-
ti hektarske podpore za hri-
bovska in gorska območja, bi 
to moral vključevati tudi pro-
gram razvoja podeželja, pod-
pore za izvajanje standarda 
dobrega počutja živali pa bi 

morali priglasiti Evropski 
komisiji. 

Komisija za kmetijstvo 
Mestne občine Kranj, ki je na 
ponedeljkovi seji na srednji 
biotehniški šoli obravnavala 
pravilnik, se je strinjala s 
predlaganimi subvencijami, 
v razpravi pa je bilo slišati 
tudi nekaj mnenj. Jože Lom-
bar se je v skrbi za boljše ra-
zumevanje pravilnika med 
kmeti zavzel za poenostavit-
ve, Janez Tavčar pa je predla-
gal, da bi občina namenjala 
denar le za tri ali štiri najpo-
membnejše ukrepe, med nji-
mi obvezno za izobraževanje. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Ni'Oiilo « ob/ivo >)KtifWiro po »iftonu 0<«01-<2-00. fjitsu M/201-4MJ tli IM6M nj 2oi»vi 1 
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)ANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 
4240 RADOVLJICA, TEL: 04/5J 15 249, FAX: 04/53 «4 2J0 
TRST 22. 3., 4. 4.; LENTI 31. 3.; MADŽARSKE TOPLICE 29. 3. do 1. 
4.. 29. 4. do 2. 5., 10. 5. do 13. 5., 17. 5 do 20. 5.; PELJEŠAC -
MORJE 21. 7- do 28. 7., 17- 9- do 24. 9.; MEDŽIGURJE 4. 5. - 6. 5. 

KULTURNO DRUŠTVO LOSKI ODER, SPODNJI TRG 14, 4220 
ŽKOFJA LOKA 
17. 3. ob 10. uri ČAROBNI ZAJČEK, gostuje Družinsko gledališče 
Kolenc, sobotna matineja, za IZVEN. 

METEOR, CERKLJE, D. O. O., STARA C. 1,4270 CERKLJE 
NAKUPOVALNI IZLET v Lenti 31. 3. 2007. Prijave po tel.: 04/25 28 
300, 25 26 210 

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

PRIREDITVE 
Za otroke v knjižnicah 
Skofla Loka - Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka vabi v torek, 
20. marca, ob 17. uri otroke v Kaščo na Spodnjem trgu, kjer si 
bodo lahko ogledali lutkovni igrici KUDa France Koblar iz 
Železnikov Zajček Išče mamico in Izgubljena veverica. 

Gorenja vas - V gorenjevaški knjižnici se lahko otroci, stari 
od 4 do 10 let, v ponedeljek, 19. marca, ob 17. uri udeležijo 
delavnice za spretne prste z naslovom Mamici za praznik. 

Poljane - V knjižnici v Poljanah se bo v torek, 20. marca, ob 
17. uri začela delavnica za spretne prste Mamici za praznik. 
Primerna je za otroke, ki so stari od 4 do 10 let. 

DAVČNI URAD KRANJ 
SPOROČA 

Elektronsko davčno poslovanje 
Elektronsko poslovanje beleži v zadnjih letih zelo hiter razvoj. 
Vanj je vsak dan vključenih vedno več uporabnikov, tako 
posameznikov kot tudi gospodarskih družb. Tudi Davčna uprava 
Republike Slovenije želi svojim zavezancem ponuditi čim več 
prednosti, ki jih prinaša elektronsko davčno poslovanje. Na 
spletni strani http://edavki.durs.si ponuja širok spekter storitev 
za fizične osebe, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, ter za 
pravne osebe, tako na področju dohodnine, davka na dodano 
vrednost, davka od dohodkov iz dejavnosti, davka od dohodkov 
pravnih oseb, kontrolnih podatkov za odmero dohodnine ter 
obračuna davčnih odtegljajev, to je REK in ODO obrazcev. 

eDavki so nenehno v nadgrajevanju in dopolnjevanju. Vedno 
bolj pokrivajo celotno davčno poslovanje davčnih zavezancev v 
Republiki Sloveniji, sledijo pa tudi spreminjajoči se davčni za-
konodaji. V dobrih treh letih delovanja so se eDavki izkazali kot 
zanesljiv spletni servis. Z vsakim mesecem se število davčnih 
dokumentov, oddanih preko eDavkov, poveča, še posebno ve-
lik napredek pa je opazen pri pravnih osebah. 

Ker elektronsko davčno poslovanje prinaša kar nekaj prednosti 
in prihrankov v primerjavi s papirnim poslovanjem, vabimo vse 
davčne zavezance, da preizkusijo eDavke in izkoristijo vse pred-
nosti, ki jih prinaša elektronsko poslovanje. 

Hkrati bi radi opozorili na 1. april 2007, saj morajo davčni za-
vezanci, ki se po Zakonu o gospodarskih družbah štejejo za 
srednje in velike družbe, od tega dne dalje davčne obračune in 
obračune davčnega odtegljaja davčnemu organu predlagati v 
elektronski obliki. 

Elektronski način predlaganja davčnih obračunov in obračunov 
davčnega odtegljaja pa bo od 1. januarja 2009 dalje obvezen 
tudi za samostojne podjetnike posameznike, male gospodarske 
družbe, mikro družbe in posameznike, ki samostojno opravljajo 
dejavnost. 

Cilka Habjan 
direktorica 

Srečanje plesnih skupin 
Predoslje - Javni sklad za kulturne dejavnosti Kranj prireja v 
soboto in nedeljo, 17. in i8. marca, območno srečanje 
plesnih skupin Hopla 2007, ki se bo ob 11. uri začelo v Kul-
turnem domu v Predosljah. 

Srečanje folklornih skupin 
Podnart - Javni sklad RS z kulturne dejavnosti, Območna iz-
postava Radovljica, Zveza kulturnih društev občin Bled, Bohinj, 
Radovljica, Občina Radovljica in Folklorna skupina Voše pri OŠ 
Staneta Žagarja Upnica vabijo jutri, v soboto, v Kulturni dom v 
Podnart na Območno srečanje folklornih skupin. Ob 17. uri se bo 
začelo srečanje otroških, ob 19.30 pa odraslih folklornih skupin. 

IZLETI 

Po poteh Valentina Staniča 
Kranj - Planinsko društvo Kranj vabi ljubitelje pohodništva 
na tradicionalni Pohod Valentina Staniča, ki bo v soboto, 24. 
marca. Na pot boste odšli ob 6. uri izpred hotela. Skupne 
hoje bo vsaj 8 ur. Prijave in vplačila zbirajo v društveni pis-
arni na Koroški 27 do četrtka, 22. marca. 

Šenčur - Turistično društvo Šenčur vabi v soboto, 24. mar-
ca, na pohod Po stopinjah Valentina Staniča (Solkan-
Sabotin-Vrhovlje-Korada-Kanalski kolovrat-Kanal). Skupne 
zmerne hoje celotne poti je 8 ur. Možni sta tudi dve krajši 
varianti po 4 ure hoje. Odhod avtobusa bo ob 5.30 uri izpred 
pošte Šenčur. Informacije in prijave z vplačili zbira do četrt-
ka, 22 marca, Franci Erzin, tel. 041/875-812. 

Tradicionalni pohod na Porezen 
Kranj - Planinsko društvo Kranj vabi na tradicionalni pohod 
na Porezen v nedeljo, 25. marca. Odhod posebnega avto-
busa bo ob 7. uri izpred hotela Creina. Do zasedbe mest v 
avtobusu se prijavite v društveni pisarni na Koroški cesti 27, 
kjer boste dobili tudi vse dodatne informacije. 

Preš n ica-Slavn i k- Podgorje 
Žirovnica - Pohodna sekcija Društva upokojencev Žirovnica vabi 
svoje člane v torek, 20. marca, na pohod v smeri Prešnica-
Slavnik-Podgorje. Odhod avtobusa bo ob 7. uri iz Rodin, ustavljal 

DOBRA IN ZDRAVA 
ZELENJAVA 
Pralctič}^i nasveti za vrtičkaije 

890 SIT 

Za naročnike 
Gorenjskega glasa 
20% popusta 

ri-.c 1 naro&nje: telefon; 04 201 42 4' 
OoreniskiGlas | e-poSta: naTOcnlne@g.glas.si 

Darilo za nove 
naročnike! Izberite 
svojo knjižico. 

Naročniki Gorenjskega glasa 
knjižice lahko kupite na 
Zoisovi 1 v Kranju, jih 
naročite po telefonu 
št.: 04/20142 41 ali po 
e-pošti: narocnine@g-glas.si 

Cena z 2 0 % popustom je: 

9»98€ (2.392 SIT) 

bo na vseh avtobusnih postajah do Žirovnice. Zmerne hoje bo za 
4 ure. Prijave sprejema Mici Legat po tel.: 040/737 562. 

OBVESTILA 

Spomladanska dela v sadovnjaku 
Kranj - Srednja biotehniška šola Kranj vabi na 3-urni tečaj 
Spomladanska dela v sadovnjaku, ki bo potekal 26. marca z 
začetkom ob i6. uri. Prijavite se lahko po telefonu 04/277 21 
20, najkasneje do torka, 20. marca. 

Krvodajalska akcija 
Razpored odhodov avtobusov na Jesenice v Splošno bol-
nišnico: petek, 23. marca: 8.00 KO RK PRIMSKOVO - pred 
Domom krajanov Primskovo; 9.30 KO RK GORENJA SAVA -
AP Gorenja Sava; petek, 30. marca: 8.00 KO RK VOGLJE -
AP Voglje; 9.30 KO RK BRATOV SMUK - pred KS B. Smuk -
Likozarjeva c.; razpored odhodov avtobusov v Ljubljano na 
Zavod za transfuzijsko medicino: ponedeljek, 19. marca: 
6.00 KO RK DUPLJ - AP Duplje; 7.00 KO RK JEZERSKO - AP 
Jezersko; 9.00 KO RK VOKLO - AP Voklo; 10.00 KO RK 
PLANINA pred KS Planina, C. 1. maja 5; torek, 20. marca: 
6.00 KO RK V I SOKO - AP Visoko; 7.30 KO RK VODOVOD-
NI STOLP - AP Vodovodni stolp; 8.30 KO RK ČIRČE - AP 
Čirče; 9.30 KO RK CENTER - AP pred hotelom Creina Kranj; 
9.40 KO RK OREHEK DRULOVKA - AP Orehek, Drulovka 

Kranj - Klub študentov Kranj vabi na krvodajalsko akcijo Jaz 
zate - ti zame, ki bo v torek, 20. marca, ob 9.30. Odhod v 
Ljubljano bo izpred Hotela Creina in parkirišča nakupoval-
nega centra Supernova. Vsak krvodajalec dobi dve kino 
vstopnici in presenečenje. Prijave na info točki Kluba štu-
dentov Kranj, na sociala@ksk.si ali na 041 200 668 (Moni-
ka). Več na vww.ksk.si ali na sociala@ksk.si. 

Erjavčeva koča 
Jesenice - Planinsko društvo Jesenice obvešča obiskovalce 
Vršiča, da je v mesecu marcu 2007 Erjavčeva koča odprta 
samo ob koncih tedna, to je ob petkih, sobotah in nedeljah. 

Dan odprtih vrat 
Jesenice - Glasbena šola Jesenice in Gornjesavski muzej Je-
senice vabita na dan odprtih vrat v Kasarno na Stari Savi 
danes, v torek, 20. marca. 

Šola feratanja v Turncu 
Kranj - PD Iskra Kranj v četrtek, 22. marca, vabi na šolo feratanja 
v Tumcu. Zbor bo v četrtek, 22. marca 2007, ob 16. uri izpred 
hotela Creina v Kranju. Prijave in informacije: SMS na telefon 
041/350 204 ali fia E-pošto: rucigajm@volja.net 

MERKUR 
UstvAt̂ mo zadovoljstvo 

R O K O M E T N I TURNIR 
DRŽAVNO PRVENSTVO 
- liga kadetinj j 
polfinale, skupina D 

ob 16.00: RK VITA CENTER NAKLO : RK ZAGORJE ? 
ob 17.15: RK ZAGORJE : ŽRK IZOLA 
ob 18.30: ŽRK IZOLA : RK VITA CENTER NAKLO | 

sobota, 17. MARCA 2007, z začetkom ob 16.00 uri ! 
Športna dvorana v Strahinju Vstop prost. Vabljeni! 1 

AdriaticSlovenica 
&v3i}ti dil • Cuna Gvû  

» 
TRidleloniM PokluM rnoralon AdtaRcSk^^ 

pogrni i»i»dtninoW>i. Na Žl-ti 4^^dton»WdplOtfl*u|)lrel̂  
ponvdto ismi« In molu, U bodo nnTKanl po lodb* 

Slortniilii v pndpriiviivl »,00 tU« |1.W,1S SJT), 1» don inonrtono 10,00 CU« (2.39<.40 SITI 

f S ^ j ^ L P C GorenjskiCIas K ^ 

v ffflivvivr' t v v MM 
MF08MACUC M NUAVt ipottrio diuih« l̂ lMlAo, leL: 0«7»|.»20, OJI/SJJ-MI; tac 04,2791-906; »ml: t»alhlon.poidM(a@>lal.n«< 
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petek, 16. marca 2007 

P R O S T A D E L A ŠTUDENTJE, DIJAKI 
www.ms*ranj,si 

I VJm (I aa. 0«cenM»M It <u»r) ] 
O b č n i zbor 
Žirovski Vrh - Turistično društvo Žirovski Vrh danes, v pe-
tek, ob 20. uri v kuhinji Rudnika Žirovski Vrh (RŽV) pripravl-
ja redni letni občni zbor. Prijave sprejemajo po tel. 04/51 80 
050. 

Prepariranje fosi lov 
Kranj - Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije vabi 
na letošnjo okroglo mizo z naslovom Prepariranje fosilov -
obdelava in proučevanje paleontološkega materiala, ki bo 
jutri, v soboto, z začetkom ob 9. uri v prostorih Gimnazije 
Kranj. 

PREDAVANJA 

Osuplj ive najdbe 
Kranj - Društvo prijateljev Sv. pisma nadaljuje z av-
diovizualnimi predavanji Osupljive najdbe v Gimnaziji 
Kranj, učilnica 9. Jutri, v soboto, bo ob 9. uri na sporedu pre-
davanje: Vprašanje trpljenja v krščanstvu. Predaval bo San-
di Flander. Vstopnine ni. 

Gvatemala - dotik lave 
Bled - V Knjižnici Blaža Kumerdeja boste danes, v petek, ob 
19.30 lahko izvedeli veliko o popotovanju po Gvatemali. 

KONCERTI 

Koncert lovskega pevskega zbora 
Škofja Loka - Koncert Škofjeloškega lovskega pevskega zbo-
ra se bo na Loškem gradu začel v nedeljo, 18. marca, ob 18. 
uri. 

Koncert Marka Hat laka 
Cerklje - Solistični koncert harmonikarja Marka Hatlaka bo v 
nedeljo, 18. marca, ob 19. uri v cerkvi Marijinega oznan-
jenja v Adergasu (oziroma Veselovem) v Cerkljah na Goren-
jskem. 

RAZSTAVE 

Naj fotke natečaja Jesenice 
Jesenice - Razstavo z naslovom NAJ fotke natečaja Jesenice 
si lahko ogledate v dvorani MCJ na Kejžarjevi 22. 

Nav ihanc i 
Jesenice - Fotogaierija na Jesenicah, Fotografsko društvo Je-
senice in avtorji, ki so člani KD dr. Ivan Tavčar Poljane nad 
Škofjo Loko, vabijo na ogled samostojne razstave barvnih 
fotografij Navihanci, ki bo v Fotogaleriji odprta do 4. aprila. 

Jožefov kruh in koncert 
Rodine - KD dr. France Prešeren Žirovnica - Breznica in 
moški kvartet vabita na razstavo Jožefovega kruha, ki bo v 
nedeljo, 18. marca, ob 14. uri na Rodinah. 

Pomladne miniature 
Zgoša • Pr'Strgarju, v mali galeriji pekarne Resman na 
Zgoši bo v čast sv. Jožefa od jutri, sobote, na ogled slikars-
ka razstava na temo Pomladne miniature. 

PREDSTAVE 
Marjeta in ljubimci 
Ljubno - Kulturno društvo Brezje - Smeh teater bo jutri, v 
soboto, v kulturnem domu v Ljubnem ob 19.30 uprizorilo 
komedijo Franca Ankersta Marjeta in ljubimci. 

OSMRTNICA 

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu starosti 
zapustil naš dragi 

A D O L F K O S T E R O V -
J A N E Z 

nosilec partizanske spomenice 1941 

Pogreb pokojnika bo v soboto, 17. marca 2007 ob 13. uri 
na kranjskem pokopališču. 

Žalujoči: žena Angelca, sin Leon, hčeri Bojana in 
Beba z družinami 

Ti nori tenorji 
Žiri - DPD Svoboda Žiri vabi na ogled komedije Ti nori 
tenorji v izvedbi Drame SNG Maribor. Predstava bo danes, 
v petek, ob 19.30 v dvorani DPD Svoboda Žiri. 

Gospod i čna Mic i 
Poljane - Jutri, v soboto, ob 20. uri bo v dvorani kulturnega 
doma v Poljanah na ogled gledališka predstava, komedija 
Frana Milčinskega Gospodična Mici v izvedbi gledališke 
skupine delavsko-prosvetnega društva Svoboda iz Žirov. 

Kriza stari ali č igav je rdeči modre 
Češnjica - DPD Svoboda France Mencinger Javornik Koroš-
ka Bela, gledališče Aksa vabi na ogled komedije avtorja Rafa 
Kolbla Kriza stari ali čigav je rdeči modre, ki bo v dvorani 
gasilskega doma Češnjica v nedeljo, 18. marca, ob 19.30. 

Leteče zaročenke 
Bohinjska Bistrica - S komedijo Leteče zaročenke se bo 
gledališka skušina Kulturnega društva Bohinjska Bela pred-
stavila v Kulturnem hramu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici 
jutri, v soboto, ob 19. uri. 

Trije vaški svetniki 
Preddvor - Dramska skupina kulturno-umetniškega društva 
Pod lipo Adergas bo gostovala jutri, v soboto, ob 19.30 in v 
nedeljo, 18. marca, ob 18.30 v dvorani kulturnega doma v 
Preddvoru z veseloigro s kmečko tematiko Trije vaški svet-
niki. 

Kolonija 
Kranjska Gora - Danes, v petek, ob 17. uri bo v Ljudskem domu 
v Kranjski Gori premiera predstave Kolonija v izvedbi Otroške 
dramske skupine SMER pri KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora. 

Oavnt sklad Republike Slovenije ra kulluriiedejavnosti 
Obmoina Izpostava KRANJ. wvw.ck<l-krani.iikd.5l 

SOBOTNA MATINEJA 
Gostuje: Cictglej Medvode 

K A K O J E Š L O 
J A J C E N A P O T E P 

Sobota, 17. marec 2007, ob 10. url, 
v Prešernovem gledališču 

Gorenjski Glas GIV f S a v a r i r e s OOOD/VfAn 

Mlinska ul. 1, Maribor, PETržii, 
Ste Marie Aux Mineš 9/a 

Telefon: 592 59 49, 030/30 20 1 1 

STANOVANJA PRODAMO 
TRŽIČ - Ravne, enosobno. 45,50 012, 
VP/4, l.i. 1986. Cena: 60.924.72 EUR 
(14,6 mio SIT). 

T R Ž I Č - m e s t o , e n o s o b n o . 32 , 15 
m 2 , pritličje, stavba v celoti obnovl-
jena I. 2 0 0 6 , vsel j ivo takoj. Cena : 
39 .01 1 EUR (9.348.596 SIT). 
PODLJUBEl j - enosobno, 4 0 . 0 S m2. 
P, večstanovanjska stavba, l.i. 1907, 
nova kopalnica. Cena: 39 .650 EUR 
(9.501.726 SIT). 

KRANJ - Zlato polje, zgoraj , enoin-
p o l s o b n o . 3 9 m 2 , P/4 , l.i. 1 9 6 0 . 
Cena : 8 3 . 0 4 1 EUR ( 1 9 . 8 9 9 . 9 4 5 , 2 4 
SIT). 
KRANJ - Sorlijevo naselje, dvosobno, 
54,13 m2, VII./9, l.i. l.i. 197 1 . Cena: 
l o i . o o o EUR (24.203,64 SIT). 
KRANJ • Planina I, dvosobno, 7 0 , 2 6 
m2, III./4, l.i. 1 9 7 4 , v z d r ž e v a n o , 
odprt p o g l e d . C e n a : 1 0 2 . 2 3 6 , 6 9 
EUR (24,5 m i o SIT). 
KRANJ - Planina I, dvosobno, 63 , 10 
m2, IV./7, l.l. i g / 8 , de lno obnovl-
jeno, v z d r ž e v a n o . Cena : 1 0 4 . 3 0 0 
EUR (24.994.45 SIT). 
TRŽIČ - mesto , dvoinpolsobno, 67 
m 2 , II. nad . , obn. I. 2 0 0 0 , takoj 
vseljivo. Certa: 64.680.35 EUR (15,5 
mio SIT). 

LESCE • tr isobno, 6 0 m 2 v mansar-
di s tanovanjske vile, obnovl jeno v 
celoti I. 2 0 0 2 , terasa 1 8 mz, vrt, 
nads t rešek za av lo . C e n a : 
1 10 .582,54 EUR (26,5 mio SIT). 
TRŽIČ • tr isobno, dvoetažno, 74,85 
mz, l+M, terasa v skali, obnovljeno v 
celoti 1 . 2005 . Cena; 85.545 EUR (20.5 
mio SIT). 

KRANJ - Vodovodni s ts ip , i t ir isob-
no. 83,9 m 2 , 1 / 2 . l.i. 1962 , de lno ob-
novl jeno. C e n a : 1 37 .707 EUR 
{33 .000 . 105 ,48 SIT), 
HIŠE P R O D A M O 

BISTRICA PRI TRŽIČU - stan. hiša, 
montažna, v naselju vet montažnih 
hil . 1 13 m 2 biv. površine, parcela cca 
4 0 0 m2, l.i. 1 9 6 0 . skoraj v celoti ob-
novljena 1 . 2 0 0 6 , vseljiva takoj. Cena: 
160.657,65 EUR (38,5 mio SIT). 

RADOVLJICA . center, dvostanovan. 
jska hiša, cca. 300 m z biv. površine v 
treh etažah, parcela 896 m2, l.i. 1965, 
obnovljena 1.1995. Cena: 404.773,83 
EUR (97 mio SIT). 

KOKRICA PRI KRANJU • dvostan. hiia, 
160 m2 biv. pov.. parcela 524 m2. l.i. 
1957, obnovljena, urejeno naselje, reg-
istriran posbvni prostor. Cena: 179450 
EUR (43.003.398 s r n . 

PREDDVOR PRI KRANJU - dvostan. 
hiSa, 1 2 0 m (2 X dvosobno), parceU 
600 mz, opremljena. I. prenove 2001, 
garaža, lepa lokacija. Cena: 180.000 
EUR (43.135.200 SIT). 

VISOKO PRI KRANJU - dvo- ali tris-
tanovanjska hiša, 360 m z biv. površine 
•i- 80 m z poslovnega prostora, parcela 
712 m2. l.i. 1982, prazna in takoj vseljiva. 
Cena: 317.143 EUR (76.000.148,52 SIT). 

P A R C E U PRODAMO 
LANCOVO • 3 zazidljive parcele, 676 
m2, 679 m z in 1.050 mz . Cena: 90 
EUR/m2 (21.567.6 SfT/rru). 
ZALOG PRI CERKLJAH - zazidljiva 
parcela, na bteri stoji bivalna brunarica, 
530 m2, ravna, sončna. Cena: 69.688 
EUR {16,7 mio SIT). 
PODNART - zazidljiva parcela. 1.142 
mz, ravna, sončna, pravokotne oblike. 
Cena: 70 EUR/m2 (16.774.8 SrT/m2) 

^ m P PROJEKT 

Tel.: 04 20 43 200 
GSM: 031 5 1 1 1 1 1 

P R O D A M a 

- 64 stanovanj različnih velikosti 

- 30 hiš 

- 27 parcel 

- 4 poslovne prostol^e 

• S garaži 

- več fazličnih nepremičnin v Istri 

K U P I M a 

• stanovanja 

• hiše 

- parcele 

- kmetijo 

OGLEJTE SI NASO P O N U D B O NE-
PREMIČNIN NA: 

w w w . m p ' p r o f e l ( t . s i 

Kranj - Primskovo, Mirka Vadnova 13 
Oddamo v najem poslovne prostore na lokaciji Kranj - Prim-
skovo, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj; prostori v skupni 
izmeri 99,5 m2 se nahajajo v 1. nadstropju poslovne 
stavbe, ki je zgrajena leta 1978, na lokaciji Kranj - Prinv 
skovo, Mirka Vadnova 13, objekt B in obsegajo tri prazne 
pisarniške prostore ter hodnik z možno souporabo skupnih 
sanitarij v etaži. Dostop do pisarn je možen skozi skupen 
vhod z dvoriščne strani ali samostojni vhod z zadnje strani 
objekta. Najemnik ima pravico souporabe urejenega as-
faltiranega parkirišča. V ceno najema so vključeni obrato-
valni stroški: električna energija, ogrevanje, voda, kanalšči-
na. Najemnik bo nosil stroške čiščenja poslovnih prostorov. 
Najemnik je dolžan spoštovati hišni red in uporabljati sis-
tem tehničnega varovanja skladno z navodili najemodajal-
ca. Prostori so urejeni, vzdrževani, uporaba prostorov je 
možna za mirne pisarniške, storitvene dejavnosti. 
Ogled prostorov je možen po predhodnem dogovoru na 
telefonski številki (04) 260 4319, Marina. 

Cena najema Je 10 EUR/nfi2/niesečno 
(2.396,40 Sn7m2 / m e s e č n o ) . 

r tEPREMIČNINE 
RtAL ESTAte 

SVET R E d.o.o. 
EMOTA Klt4N| 
NAtonjivA iiticA 12 
4 0 0 0 K»Aai 
T>l.:04/Z<l 1.000 
Fm.: 04/2026-4;? 

Email: kranj@)svet-nepremičnine.si 
htlp://www.svet-nepremičnine.si 

STANOVANJA prodamo 
KRANJ - nova stanovanja v poslovno 
stanovanjskem objektu v bližini vodo-
vodnega stolpa, od 73,55 m z do 94,10 
mz. Stanovanja bodo zgrajena do j t ^ 
Z007. C e n e : o d 1.698,99 E U R 
(407.147,24 S IT) d o 1.881,00 E U R 
(450.764,10 SrT)/m2. 
KRANJ - Planina I: dvosobno, 63,1 m z s 
kletjo, 1.1978,4./7 nad., zastekljen bal-
kon, nova kopalnica, Z lega, ZK, vseljivo 
aprila. Cena: 103.000 EUR (24,7 m i o 

Srr). 
KRANJ • Kebetova: garsonjera, 25,54 
m 2 . 2 . nadstropje, 1 . 1966, sončna, vpi-
sana v ZK. Cena: 59.673 EUR (14,3 mio 

sn). 
KRANJ - KoroJka c : dvosobno cca. 41 
m z v hiši, adaptirano I. 2005, lastni 
vhod, t-z, drvarnica, klet, vredno ogleda. 
CK na olje. V R E D N O OGLEDA. Cena: 
78.868 E U R (18,9 m i o SIT). 
KRANJ - Cosposvetska: enosobno, 41,9 
mz, 2. nad., 1.2005, CK -plin, opremlje-
no. balkon, velika klet, miren okoliS, 
lastno parkirišče, ZK. Cena: 89.000 
EUR (21,3 mio SIT). 
KRANJ - Sorlijevo n.: dvosobno, 54,13 
m i , 7. rud,, dv ip lo , balkon, dobra loka-
cija, i. 1972, prazno. Cena 101.000 EUR 
(24,z mio Srf). 
KRANJ - Planina M: dvosobno, 69.Z6 
mz, 5./7, prijetno stanovanje, vzhodna 
stran, i. 1 ^ , velik balkon. Cena 110.583 
EUR(Z6,5 m i o s r n . 
KRANJ - Pbnina III: dvosobno, 63.6 mz, 
dobra razporeditev, 1./7 nad., 1.1986, 
delno prenovljeno, ZK v postopku. 
Cena: 102.200 EUR (245 mio SIT). 
JESENICE: 53,87 mz, obnovljeno stano-
vanje 1.2004, CK na olje, plin pred vrati. 
Cena: 65.021 EUR (15,6 mio SIT). 
HISE prodamo 

PREDDVOR • Tupaliče: z dvojčka, 3. 
PCF, K+P+M + podklet. 203-205 m2 in 
203-335 zemljišča, odprta in sončna 
lega z razgledom na gorenjske hribe. 
Cena: 153.981 EUR (36,9 mio SIT) d o 
162.300 E U R (38.9 m i o SIT). 

ŠENČUR: 182 m2,vzahodnem delu na-
selja sta naprodaj še dve lični enodni-
žinski hiši, zgrajeni do 3. podaljšane 
feze. Hiši sta podkleteni, klasično graje-
ni, z dobrim izkoristkom prostora in za-
sebnos^o posamezne enote. Iz dnevne 
sobe imata izhod na zelenico, vsaka 
hiša ima tudi balkon in nadstrešek za 
dva avtomobila. Parceli merita 306 oz. 
293 na. Cena: 17S263 oz. 179436 EUR 
(42 oz. 43 mio SIT). Kupci ne plačajo 
provizije. 

KRANJ: 1/2 hiše, b r predstavlja trisob-
no. 86,08 m2,44,34 m2 garaže in kleti, 
215 m2 parcele, 1.1978. K-i-N-i-M, adapti-
rano, CK-olje, lahko opremljeno, ZK vse 
ločeno. Cena 145.000 EUR (34.7 mio 
srn. 
POSLOVNI PROSTOR prodamo 
KRANJ - Planina lil: 84 mz, pritlii^e, I. 
1985, lahko za različne dejavnosti, v 
prostoru je še inventar mesnice star 6 
let, prevzem možen takoj, ZK v postop-
ku. Cena : IZ5.18& EUR {30.000.000,00 
srn. 

rvovogradnj«, atfaptadie. rtepre 

venum. . . 
Britof 4}. 4000 Kranj 
ttL/fiuc 04/234.30^0 
pm: 031/6S4.777 
f-poite Mii»®v«1«m,si 

PRODAJA 

Britof, Voge, dvojček - dve stan. enoti na 
pare ZZ2 in 279 m2, K•fP•^M, 2PP. 
Sončna, mima k3l<acija. V gradnji. Pre-
vzem maj - junij. Cena: 178.000.00 EUR 
(42.655.920,00 s n ) . 
Zlato Polje, dvosobno stan., popolno-
ma obno^jeno, prazno in takoj vseljivo, 
prodamo. Cena: 102.236.69 EUR 
(24.500.000,00 SIT). 
Ško^a Loka, Podlubnik. dvosobno stan. 
z balkonom, I. 7 6 . 1 . nad., 6 z mz, CK, 
obnovljeno, delno opremljeno. Cena po 
dogovoru. 

Sko^a Loka, Crenc, 4zi in 500 mz, dve 
zazidljivi parceli, sončni, ravni, el. in 
voda v bližini. Cena: 1Z5 EUR/mz 
(29.955,00 sn-/mz). 
B l e j s b Dobrava. 7 0 0 (85 EUR 
(Z0.36940 SIT)/m2) In 406. (90 EUR 
(21.567,60 Srr/m2) mz, zazidljiva, 
sončna, el. in voda ob parceli. 
Zg. Besnka, 3154 mz. nezazidljiva par-
cela, (vložen p ^ l o g za zazidljivost), 
primemo za investitorje. Cena: Z5 EUR 
(5.991 Snr)/m2. 

l o g v Poljanski dolini, dvostanovanjska, 
vzdrževana hiša, 960 mz zemljišča, 115 
mz stan. povr./nad., s kletjo in garažo, 
idilična okolica. 

ISČEMO stanovanja potrebna obnove. 

G G 
mali oglasi 

04/201 4247, 
e-pošta: malioglasi@g-glas.si 

virww.gorenjsklglas.si 

FESST, d . o. o., 
nepremičninska 
družba, 

Stritarjeva ulica 5, 
Kranj, 

Telefon: 236 73 73 
Fax:236 73 70 
E-pošta: 
infb(g>fesst.si 

Internet: 
www.fesst.si 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ - Vodovodni stolp: garson-
jera. Z./4 nadstr , z5,54 m z , I. izgrad-
nje 1970, cena 56.334,50 EUR 
(13.500.000.00 SIT) . 
KRANJ - Sorlijevo naselje: dvoinpol-
sobno stanovanje, pritličje, 64,13 mz, 
I. izgradnje 1968, cena 109.000.00 
EUR (Z6.IZO.76O,OO SIT). 
KRANJ - Planina I: z -i- d v o s o b n o 
stanovanje , pritličje, atrij, balkon, 
89,90 m z , I. izgradnje 1975, cena 
116.841.9z E U R (Z8.OOO.OOO,00 
SIT). 

KRANJ • Vodovodni stolp: enosobno 
stanovanje . 34,85 mz , 4-/4 nad., I. 
izg. 1968, cena 75.000 EUR 
(17.973.000,00 SIT) . 
KRANJ - Stražišče: garsonjera , 24 
mz. pritličje v stanovanjski hiši. 1. izg. 
1945, de lno obnovljeno Z005, cena 
4i.7Z9,Z7 EUR {10.000.000,00 SIT). 
KRANJ - Stražišče: enosobno z atri-
jem, 46,10 mz, polkletno v bloku, I. 
'Zg. 1979, cena 79.285,60 EUR 
{19.000.000,00 SIT) . 

mailto:info@g-glas.si
mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.fesst.si
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STANOVAN)E PRODAMO 
Kranj, Vodovodni stolp • dvosobno, III. 
nadstr.. v izmeri 56.S4 mz. leto »zgradnje 
1^9, CK, telefon, cena 95-977.29 EUR (23 
mk> SIT), vseljivo po dogovoru. 
Kranj, Pbnina II, enosobno. VI. nadsu. 
v izmeri 39,2 m2,1. izgradnje 1981. CK, 
dvigalo, cena 72.200.00 EUR 
(17.302.008.00 SIT), možnost vselitve 
februar). 2008. 
Kran), Zlato polje, garsonjera. II. nadstr. 
v izmeri 29 m2,1. izgrad. 1992, obnov-
ljena 1996, dot^a razporeditev prosto-
rov. balkon, cena 73.026.00 EUR 
(17499-950.64 SIT). 
Kranj, bližina avtobusne postaje. dvo> 
sobno. H. nadstr. v t2nwi 63 m2 in 60 
mz terase. CK, telefon, zgrajeno 1.1976, 
sondna lega. cena 133.533.60 EUR 
{31.999.999,00 SIT). 
Kranj, Planina lil, dvosc^no. I. nadstr. v 
izmeri 63.6 m2, leto izgr. 1986, delno 
prenovljeno (tlaki) 2002. cena 
102.200.00 EUR {24491.208,00 SIT). 
Bted, alpski bloki, dvosobno + k. (I. nad-
str., v izmeri 72 m2,1. iz^. 1989, cena 
169.200.79 EUR (40.6 mio Srj). 
Bled, alpski bloki, dvosobno. 11. nadstr., 
v izmeri 53 m2, I. izgr. 1989. cena 
ni.300.00 EUR (26.7 mio SIT). 
Kranj, Pbmna I, dvosobno. IV. nadstr. v iz-
meri 63.10 m2,1. izgr. ̂ 978. kopalnica ob-
novljena 2006, CK. tel^n, vseljivo april 
2007. cena 107.000.00 EUR (25,3 mio SIT). 
Kranj, Planina, trisobno, II. nadstr. v iz-
meri 94,8 m2,1. izgrad. 1938, klasično 
ogrevanje, telef., potrebno obnove, 
cena 105.992.32 EUR (254 mio SPI). 
Tržie, mestno iedro, 6 dvosobnih sta-
novanj v trinaostropni hiSi velikosti od 
54,S0m2 • 83,oom2, leto izgr. 1957. v ce-
loti prenovljena leta 2000 (tlaki, instala-
cije, kopalnica, CK, telefon, dvigalo) bal-
kona ni, cena 1350 EUR/m? (323.5j4.00 
SIT/mz), vpisana v 2K. vseljiva takoj. 
Btčžina Kranja, v pritlî u tristanovanjske 
hi$e, trisobno v izmeri 104 m2, dodatno 
le 420 m2 vrta, garaža 2$ m2, dve kieti, 
pokrita tri parkirna mesta, v cebti prenov-
ljeno I. 2000, leto izgrad. 1981. cena 
158.711,00 EUR (38.033.504,00 SfT). 
HISE-PRODAMO 

Btona Cerkef) na Gorenjskem, pritlii-
ru, tlorisa u x m2 na parceli velikosti 
572 m2, I. izgradnje »992, cena 
i62.744.>i EUR (39 mio SIT). 
Kranj .Visoko, visokopritlična velikosti 
380 m2 na parceli velikosti 712 m2, lah-
ko dvostanovanjska. 80 m2 posk^vnega 
prostora, I. izgrad. 1982, cena 
317.143.00 EUR (76.000.̂ 48,52 SfT). 
Kranj, Kokrica, erK>nadstropna velikosti 
160 m2 na parceli velikosti 524 mz. del-
no obnovljena okna, fasada in instalaci-
je, I. izgrad. 1956. cena 179435.00 EUR 
(42.999-80340 SIT). 
Gorenjska • Begunje, dvonadstropna, ve-
likosti 730 m2, na parceli velikosti 2370 
m2, zgrajena leta 1894. leto prenove 
2003, oprema: ADSL, CK. tabelski inter-
net, klima, več telefonov, balkon, garaža, 
terasa, več parkirnih mest. u r ^ a zemlji-
ška knjiga - bivii letni dvorec z vsem so-
dobnim udobjem na atraktivni k>kaciji. v 
bližini dostop na avtocesto, primemo 
tako za stanovanjsko namembnost kot za 
posbvno. zdravilstvo, zdravstvo, sanato-
rij. Cena 1.500.000.00 EUR {359460. 
000,00 SIT). 

POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO 
Kianj, Stražiiče, visoko pritli^e, v izme-
ri 209 m2, leto izgradnje 1974. delno 
obno^jena 2002, lastno par îriSČe 30 
rm. za trgovino alt podobno dejavnost, 
cena 133.533,63 EUR (32 mio SIT). 
POSLOVNI PROSTOR.CX)OAMOVNAJEM: 
Bližirui ceste Kranj-Ško^ Loka v tzmen 
skupno 125 m2. od tega 40 mz v pritlič-
ju in 85 mz v nadstropju, samostojen 
vhod. tiald keramika, uporabno dovolje-
nje za trgovino (možnost tudi za pisar-
ne). I. izgrad. obnovTjeno 1.2000. 
cena 8,5 EUR/rm (2.036,94 SIT/rru) + 
stroški. 

SKLADIŠČNI PROSTORI • PROIZVOD-
NE HALI • PRODAMO • NAJEM 
Stegne pri L j ub^ , velikosti 600 m2, 
leto izgradnje 1975. cena 427.724,92 
EUR (102,5 SIT), možnost tudi naj-
ema • cena 4.172,92 EUR mesečno + 
stroSki (1 mio sit + stroški). 
PARCELA-PRODAMO 
Bližina Preddvora, zazidljiva v izmeri 
687 m2, cena 115 EUR/m2 (2.755.86 
SIT/mz) z gradb^im dovoljenjem za 
visokopritlično hišo tlorisa cca. 9om2. 
ki je v zaključni fazi pridobivanja. 
favomSki Rovt nad jeseoicami, v izmen 759 
mz, na počeli elektrika in telefon, sončna, 
dostop z javne ceste, geodetsko odmerjena, 
cetotna zazidljiva. 6 km od avtoceste, cena 
37.556,33 EUR (9 mio Sn). 
Škdja Loka • Poljanska dolina (Gorenja 
vas) v izmeri 764 mz, lepa, sončna, 
cena43.816,00 EUR (10,5 mio SfT). 
PARCELA ZA VIKEND - P R O D A M a 
Gorenjska, Srednja vas nad Goričami v iz-
meri 403 mz, cena 37 556.33 EUR (9 mio 
SIT), posebej doplačib za Že pridobljeno 
gradbeno deljenje za postavitev bruna-
rice v višini 8.300 EUR (1.989.012,00 SfT). 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 

PRODAM 

ENOSOBNO stanovanje v Kranju, del-
no opremljeno in adaptirano, cena 
87.600 EUR (20.992.464 SIT). « 
040/356-012 TooiSM 

E N O S O B N O stanovanje. Planina I. 
40,5 m2. popolnoma adaptirano, vi-
soko pritličje, » 051/373-311 7002018 

DVOSOBNO stanovanje 55 m2. novo, 
na Zlatom polju s pokritim lastnim 
parkiriščem. 1. nad., balkon, klet, 
cena 96.000 EUR (23 mio SIT). 9 
041/236-078 70020» 

TRISOB NO stanovanje, v Gorenji vasi, 
71 m2. 3/3.1.83, cena 86.000 EUR 
(20.609.040 srn. 9 041/741-026 

rootsr? 

TRISOBNO stanovanje, 50 m2 + 27 
m2 atrija, primemo za invalide. 9 
031/330^12, Brigita /oozisa 

04/23 44 080,041/626581, 
041 /366 896. 041/734198 

24ur/dan 
n eprem{cn)n«^ra st.s< 

ŠT IR I SOBNO Planina I. 94,5 m2. 
5./6 nad., urejeno, opremljena kuhi-
nja in jedilnica, vpisano v ZK. cena 
139.000 EUR (33,3 mio SIT), « 
041/365-425 700i9?8 

KUPIM 

DVOSOBNO stan. ali manjšo hišo brez 
posr., Bistrica, Pristava. Tržič. 9 
041/709-566.031/301-974 700i969 

ODDAM 

ENOINPOLSOBNO. opremljeno 
stanovar^je. v Šk. Loki. samski osebi ali 
paru, 9 041/935-294 7002106 

ZAMENJAM 

TR ISOBNO Stanovanje za dvosobno 
na Planini III. 1. nad., z vašim do-
plačilom, 9 04/232-68-81 700i»4i 

HIŠE 

PRODAJI 

DUPLJE, prodam stanovanjsko htšo z 
vrtom in garažo, stan. pov. 115 m2. 
podstrešje na novo izdelano. C K na 
tekoča in trda goriva, cena 124.000 
EUR (29.715.000 SIT). 9 040/572-
262. po 15. uri 

HIŠO Bistrica pri Tržiču, vel. 220 m2, 
parcela 400 m2. v celoti obnovljena, 
lepa sončna lega, cena 160.657.65 
EUR (38.499.999 SIT). 9 041/707-
2 0 1 700»«60 

HIŠO na lepi lokaciji v predmestju 
Kranja. « 031/510-760 r00?024 

HIŠO v III. gr. fazi. na sončni parceli v 
okolici Železnikov. 8 04/514-60-62 

7oo?ow 

MANJŠO, obn. hišo na Pragerskem. 
oz. menjam za stanovanje v Kranju ali 
okolici. « 02/803-77-66 7002077 

KUPIM 

HIŠO ali zazidljn/o parcelo, Žiri in okoli-
ca, « 051/36-77-48 7001«H 

ODDAM 

HIŠO za spanje vaših delavcev za 
daljše obdobje. 9 041/670-379 

7003130 

VIKENDI, APARTMAJI 
PRODAM 

MALI, zidani vikend v bližini Celja ali 
menjam za garsonjero na Goren^kem. 
«041/602-395 /002049 

VIKEND Podčetrtek Aqualuna apart-
ma 30 m2, ogr. atrij 20 m2. opremljen 
za 6 oseb. KTV, telefon prodam oz. 
zamenjam za O S avto do 20.000 EUR 
(4.8 mio SIT) • prevzem takoj. 9 
041/366-993 70020S« 

V IKEND brunarico 40 m2, parcela 
1004 m2, 4 km iz Novega mesta. 9 
041/220-933 7002082 

POSEST I 

PRODAM 

BRNIK, zazidljiva parcela v postopku 
parcelacije. 9 031/262-227 700171® 

R A D O V U l C A - LANCOVO prodam 
zazidljivo parcelo, komunalno urejena, 
«031/451-822 7002032 

V M O Š A H pri Smledniku prodam 
zazidljivo parcelo 721 m2. sončna 
tega. « 031/744-777 /002047 

ZAZIDUlVO PARCELO v Radovljici, v 
ind. coni, velikost 2800 m2, ugodno. 
«041/521-724 7002081 

ZAZ IDU lVO PARCELO v Naklem, 
1182 m2, mima lokacija tik ob gozdu, 
z vsemi priključki ob parceli. « 
040/314-050 7002146 

KUPIM 

GRADBENO PARCELO v okolici Kra-
nja (do 15 km), do 1000 m2, « 
031/491-509 7002132 

KRANJ - OKOLICA večje kmetijsko 
zemljišče, gotovina, « 031/451-822 

7002030 

SADOVNJAK ali njivo. Britof okolica. 
«041/387-810 7002142 

ALI NAJAMEM manjši travnik, njivo ali 
gozd v okolici Kranja ali Šenčurja, « 
051/809-020 7002028 

ODDAM 

V BLIŽINI Kranja oddam vrt. « 
041/889-562 /oozoeo 

NAJAMEM 

TRAVNIK ali njivo, « 031/643-713 

7002078 

POSLOVNI PROSTORI 

ODDAM 
POSLOVNI PROSTOR na Planini. 40 
m2. « 04/23-30-764, 04/23-25-
377 70020©« 

NA MEJNEM prehodu Karavanke 
oddamo več poslovnih prostorov: 
gostinski lokal, pisarniške prostore in 
večnamenski prostor. Kompas MTS. 
d.d.. dodatne inf. dobite na. « 
051/609-900.051/200-400 7ooi«7» 

NAJAMEM 

MANJŠI GOSTINSKI LOKAL v Km-
nju ali okolici. Inf. na e-pošto ali. « 
040/244-335. zanko@mail386.eom 

GARAŽE 

PRODAM 

GARAŽO, 15 m2. Novi svet. Škofja 
Loka. « 031 /549-008 7001927 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 

PRODAM 

ODKUP. PRODAJA. PREPIS rabljenih 
vozil, gotovinsko plačilo. Avto Kranj, 
d.0.0.. Kranj, Savska 34. Kranj. 
04/20-11-413. 041/707-145, 
031/231-358 7ooi«37 

FIAT PANDA 4x4,1. 97 lepo ohranjen, 
reg. do 3/08, « 041/612-032 Tooziai 

FIAT PUNTO 1.2 SX, I. 03 klima, kov. 
čm. 2x air bag. el. oprema, ugodno. 
« 041 /78-70-50 /002150 

FIAT UNO,!. 96.97.000 km Maijanovič 
Slavko, « 04/23-11-931 TOOIMO 

FORD ESCORT 1.8 16 V. 210.000 
km 1. lastnik, servisna knjiga, dobro 
ohranjen.« 051/395-660 7ooi»si 

ES ca M i r ® K 
erotov Prsprotnik 10.4202 NoUo 
PE KraMlui CMU 22.4202 Ntfcio 

PRODAJA IN MONTAŽA : 
- pnevmalike in platišča. 
- amortizerji M̂OHROÎ  hitri servis vozil 
• avtooptika, vse za podvozje vozil. 
• izpušnt sistemi, katalizatorji / 
Ttl. 04/2S 76 0S2 

FORD RESTA 1.3. 16V. I. 97 5 v. « 
04/25-66-655 7002104 

FORD GA1AXY 1.9 TDI enoprostorec, 
1.01.178.000 km reg. 2/08. rdeč. kit-
ma. 6 sedežev, « 041/37-88-03 

7001»9i 

HONDA CRV, I. 01 s klimo, kot nova, z 
dodatno opremo, cena po dogovoru. 
«041/686-887 /ooi«ii 

N ISSAN MICRA. I. 92 in Ford fiesta 
1.3 1.95, « 031/241-473 /002023 

OPEL ASTRA 1.61 Swing, 164.000 km 
5 VR.. reg. do 12/07. Focus kar. 1.6. 
1.01, 44.000 km. «041/481-588 

OPEL ASTRO GLS, I. 93. 135.000 
km 1. lastnilk, servo volan. reg. do 
8/07, « 04/26-60-223 7002<»« 

OPEL CORSA DTl 1.3. I. 04. 45.000 
km servo volan, srebrna barva, av-
tomatska klima, sevisna knjiga. 1. last-
nik. « 041/647-547 7002134 

PEUGEOT 206 CC quicksllver. I. 
06, 11.000 km. vsa oprema. Cena 
14800 EUR (3.546.672.00 SIT) « 
031/714-215 

PEUGEOT 206 1.4.1. 00/01 kSma, do-
bro ohranjen, cer̂ a 4.650 EUR 
(1.114.000 SfT), «041/892-160/002140 

PEUGEOT 206 1.4. I. 11/00 srebrn. 
3 vrata, 2x air bag. CZ, ES. 1. lastnik, 
nekaramboliran. garažiran. « 
040/614-410 70020M 

PEUGEOT 106,1.97, rdeče bane, 1 air 
bag. lepo ohranjen. Cena 1.650 EUR 
(395.406,00 S IT )« 041/706-328 

RENAULT C U O 1.2.1. 98. rdeče bar-
ve. 95.000 km. Cena 2.800 EUR 
(670.992.00 SfD « 041/737-119 

RENAULT C U O 1.2, I. 02 reg. do 
1/08, « 041/546-835 7001925 

RENAULT KANGOO 1.4 RT 1.98. model 
99. nekaramboliran, redno servisiran, 
ohranjen,» 041/761-760 rmoM 

RENAULT MEGANE 1.6 RT. I. 3/96, 
154.000 km rdeč. dobro ohranjen. « 
041/837-438, Kranj 700202« 

RENAULT TVVINGO 1.2, I. 98 zlate 
kovinske barve. reg. do 8/07. el. 
stekla + ogledala, radio in 4 skoraj 
nove letne gume, cena po dogovoru. 
« 0 4 1 / 5 7 0 - 5 9 7 /0020» 

RENAULT TVVINGO. I. 99 reg. celo 
leto. cena po dogovoru. « 031/865* 
8 5 9 7002068 

ŠKODO felicia. I. 96.116.000 km reg. 
do 6/07, « 040/839-964 7002109 

GOLF 1.4 16 V. I. 05. 14.000 km 
moder, reg. do 8/07, klima. ESP. 
ABS. el. paket. 8x air bag. « 051/43-
56-99 7002020 

GOLF JX. I. 88 reg. do 11/07. « 
041/279-088 7002108 

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 JXD. I. 88. 
« 031/206-064 7001992 

VW LUPO 1.0, 65.000 km odlično 
ohranjen, rdeče barve. « 041/259-
687 7001640 

VVI/TOURAN, I. 04 6 pres., temno siv, 
veliko opreme, odličen. « 041/259-
2 7 2 7002106 

STAR, šivalni stroj Royal. cena 150 
EUR (35.946.00 SIT). « 04/204-72-
6 1 7005973 

GLASBILA 

DRUGA VOZILA 

PRODAM 

PRIKOLICA z A testom. « 04/25-03-
2 3 4 70020/8 

TOVORNO PRIKOLICO domače 
izdelave, 110x170 cm. z nadgradnjo 
viš. 80 cm. nosilnost 600 kg. A test. 
registriran, cena po dogovoru, « 
031/438-577 7002125 

POČITNIŠKO PRIKOLICO ADRIA lip 
D502 DK. I. 99, « 04/598-22-52, 
D O P 7002025 

REG. KAMP prikolico Adria 380 za 4 
osebe v avto kampu Pineta Fazana, « 
04/23-12-452 topimi 

MOTORNA KOLESA 

PRODAM 

SKUTER DAEUM. I. 00, 4.500 km. 
lepo ohranjen, cena 520 EUR (124.613 
SFT). « 040/469-500 7002011 

TOMOS APN 6S. I. 98. dobro ohra-
njen. cena 380 EUR (91.000 SIT). « 
0 4 1 / 8 3 1 - 5 6 9 700203S 

AVTOPELI IN OPREMA 

PRODAM 

ALU PLATIŠČA z novimi gumami 
205/55/15. 4 kom, « 051/306-069 

700)982 

ALUMINUASTA platišča 16" z guma-
mi 195/50R15. razmak med vijaki 5x6 
cm. « 0 4 0 / 6 5 1 - 2 0 1 /00201® 

DELE za Suzuki swift. I. 93, ugodno. 
«04/533-80-18 7002005 

LETNE pnevmatike, z litimi platišči za 
clio 185/55/15. « 040/507-964 

700I9S8 

SKORAJ nove letne pnevmatike 
185/65R14/86T, ugodno, « 04/59-
23-500 7001032 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 

KUPIM 

OSEBNO VOZILO, karambolirano ali v 
okvari, od I. 98. « 031/753-484 

700»7W 

POŠKODOVANO VOZILO tudi tolalka 
- ponujam največ, takojšen odkup, pre-
voz. 0 3 1 / 7 7 0 6 3 3 700J8M 

TEHNIKA 
PRODAM 

MONITOR za računalnik 37 cm za 8 
EUR (1.920 SIT) in miška gratis. « 
031/351-461 7002120 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

NOVO. mizarsko, delovno mizo. « 
04/531-80-88 7002114 

SKORAJ nov itali]anski, mizarski 
rezkar na stojalu za izdelavo polken. « 
04/533-14-23 /00204« 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 

PRODAM 

1 m3 suhih, hrastovih plohov, « 
04/51-46-398 7002054 

100 m2 novega opaža. 3x pobarvan, 
mahagoni, « 04/533-80-61 7001843 

2 00 KOM rabljenih betonskih plošč 
40x40 cm. deb. 4 cm, « 04/234-17-
17.041/662-997 700IM3 

4 m3 suhih smrekovih plohov. « 
031/764-624 7002100 

BETONSKE. banxne stebncke. veikost 
76x14x14 cm. « 031/772-154 7001MO 

BETONSKE kvadre 40x20x20, 50 
kosov, « 04/252-32-52 700t«>67 

DESKE smreke. 50 mm. zračno suhe. 
6 m3, « 041/608-210 7oot965 

HLODE črne jelše, suha mešana drva, 
hlevski gnoj. kravo s teletom. « 
031/554-900 7002095 

JESENOVE plohe. 3 in 5 cm. 2 m3 
lipove plohe 3 in 5 cm. cisterno 2500 
I, «041/681-202 700212« 

STAVBNO POHIŠTVO 

PRODAM 

NOTRANJA vrata 75/200, rabljena, 
«051/200-255 70020M 

NOVA vhodna vrata s podbojem 30% 
ceneje. « 04/23-10-020 700208® 

VRATNA krila hrast 200x75 cm 3 
kom. 1 kom s stek. In stropne garažne 
luči 4 kom, « 04/513-71-41 7002»» 

KURIVO 
PRODAM 

BUKOVA drva. cena 46 EUR (11.023 
Sm. « 041/818-239 7O02i» 

DRVA, mešana, suha 5 m3 in semen-
ski krompir frisa, « 04/25-22-610, 
041/229-159 7002008 

SUHA bukova drva, « 041/827-940 

SUHA, mešana drva. « 04/255-16-
16 7002007 

SUHA. bukova drva z dostavo. « 
031/864-145 7002052 

ZELO ugodno prodam lesne brikete za 
kurjavo - razprodaja zaloge. « 04/53-
31-648.040/88-74-25 7001704 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 

PRODAM 

KUHINJO z gospodinjskimi aparati. « 
031/686-922 7001«» 

KUHINJO Gorenje z aparati In dnevno 
sobo AIples, « 04/20-12-707 7002012 

N E O N S K E LUČI, dobro ohranjene. 
12 kom. « 04/512-44-81. pop.. 
041/547-305. dop. 70020M 

OHRANJENO spalnico In termoaku-
mulacijsko peč BKV, « 04/252-28-
7 6 700208FL 

S E D E Ž N O garnituro, umetno usnje, 
za simbolično ceno. « 031/473*718 

7001972 

SESTAVLJIVO sedežno garnituro, 
staro tri leta, sivo^odre t)arve. cena 
200 EUR (47.928 SIT). « 031/540-
327 7009103 

KUPIM 

STAREJŠO kredenco. 
812 

051/688-
7001902 

GOSPODINJSK I 
APARATI 

PRODAM 

CANDY, pralni stroj. 4 kg, ozek in 
sušilni stroj Gorenje. « 041/878~494 

7002001 

POMIVALNI stroj Gonenje. star 4 leta. 
cena 50 EUR (11.982 SIT), « 
040/899-534 7002027 

OGREVANJE, HLAJENJE 

PRODAM 

GORiLEC za CK za tekoča goriva 
znamke Tisen. lepo ohranjen, ugodno.« 
04/20-»5027.040/309-788 7oo2oeo 

O U N I GORILEC APl, malo rabljen ter 
gorsko in športno kolo, « 031/559-
4 4 6 7009009 

PRODAM 

KLAVIRSKO harmoniko Melodija 
Mengeš. 96 basov, « 040/852-872, 
zvečer 7oot9«7 

KUPIM 

CFB staro harmoniko do 1000 EUR 
(239.640 Sm. « 04/51-34-924 

7002101 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

GLISER KLIČEK 2 motorjem Tomos 
18 in prikolico, el. vžig. « 040/249-
8 6 7 7002061 

TURIZEM 
V BAŠK I na otoku Krku oddam 
dvosobni apartma v hiši z vrtom na zelo 
lepi lokaciji. « 031/666-380 7001882 

UMETNINE, 
NAKIT 
PRODAM 

SUKE. platno, okvirjene, razni motivi, 
zelo ugodno. « 04/252-13-74 7002121 

OBLAČILA 
PRODAM 

DEKL IŠKO obhajilno obleko in dve 
maturantski, rdečo in modro št. 40 in 
36. « 04/23-12-393 7002041 

OBLAČILA št. 44. nekaj zelo ohra-
njenih, za manjšo vsoto. « 04/531-
5 7 - 3 1 7001958 

OBLEKO za prvo obhajilo za deklico 
vel. 140 in za fanta, starost 8 let. « 
031/605-162 7002112 

OTROŠKA 
OPREMA 
PRODAM 

OTROŠKI tobogan, peskovnik želva in 
otroški stol za kolo. « 041/366-759. 
p o 16. uri 7001990 

VOZIČEK za dojenčka, stajico, lupini-
co, štorkljo, stolček za hranjenje, « 
0 4 1 / 9 0 3 - 4 1 8 7001963 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

ŠKOTSKE ovčarje, samčka in dve 
samički, stari 8 tednov, « 041/677-
6 9 5 7002119 

PRODAM PUŠPAN, « 04/25-11-083 
7002143 

SADIKE tise za živo mejo. « 04/25-
1 1 - 0 4 8 7002037 

SAD IKE pušpana za živo mejo. « 
04/20-46-626 7002040 

SADNE SADIKE stanh in novih sort, 
odprlo od 8. do 18. ure, « 01/36-43-
195, 041/558-448. 041/841-843 

7001804 

PODARIM 

6 MESECEV starega psička, nemški 
ovčar, haski In dve leti starega psa 
nemški ovčar. « 041/311-890 7oo<»64 

MAJHNO, mlado psičko. rjavo barve, 
podobna lisički, zelo prijazna. « 
0 4 / 5 9 5 - 6 3 - 4 0 700I970 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

KULTIVATOR Gorenje, šir. 18 cm. z 
valjem. Debeljak. Podbrezje 150, « 
051/601-795 7D0I9M 

MLfN za sadje, prešo za sadje. « 
04/25-61-227 7002094 

MOLZNI STROJ Virovitica. dobro 
ohranjen. « 041/919-476 7002007 

PAJEK Spider 350. « 040/951-707 
7002092 

PUHALNIK s teleskopom, dol. 8. 10. 
14. 20-30 m. obračalnik Kuhn 5m. 
odjemaJnik silaže Fela. zgrabljalnik 2.8 
m. sitoreznico Epte 900, stol za porezo-
vanje parkljev,« 041/982-291 

7001068 

ROTACIJSKO kosilnkjo SIP 165/2. « 
041/503-776 7001966 
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R O T A C I J S K O kosilnico R K 165. 9 
031/61S -45S . popoldan /ooi96» 

S A M O H O D N I obračalnik Potinger. S 
0 3 1 / 2 3 3 - 9 7 5 7QOio\7 

S A M O N A K L A D A L K O S I P 24 in 
trosilec s 4- pokončnimi valji. 9 
0 41/503 - 776 7O0tM7 

S E J A L N I C O za žito, trosilec gnoia in 
cisterno Creina. « 051/673 -752 

700>d4S 

S I L A Ž N O naiftiadalno 26. 3 0 . 3 5 in 4 0 
cm3. trosilec landem 8t. cisterno 
4 0 0 0 I. roto brano s sejalnico Ama-
zone 2.6 m. 4 vrstni okopainik za ko-
ruzo z dognojevanjem. 9 0 4 t / 2 7 5 -
1 7 0 7001687 

S N E Ž N O R O L B O za motoku itivator 
Gorenje, ol^rogli priključek. 9 
04/674-70-60. zvečer ?f)6tws 

K U P I M 

" Š R O T A R ' z robkalnikom koruze. 9 
04/57-21-786 7002075 

M O T O R i a puhalnik Grič. « 0 4/580 -
20-94 7002060 

S A O I L E C krompirja In trosilec gnoja, 
9 031/604-918 roožoia 

T R O S I L E C hlevskega gnoja, 
nakladalec hlevskega gnoja. 9 
0 4 / 5 3 0 ^ 1 - 2 9 7002J23 

Z A M E N J A M 

AL I P R O D A M mlin "šrotar" Pintar za 
brano z ježem, 9 0 31/837 -520 

rtdiud 

PRIDELKI 
P R O D A M 

8 S I L A Ž N I H bal, cena po dogovoru. 
«04/252-62-61 7002010 

B E U krompir za sajenje, 
3 4 9 

04/25 -25 -
700?t22 

D O B R O domače žganje, neskropljena 
jabolka, jabolčni kts. Sr. Dobrava 14. 
Kropa. 9 04/533-66-19 7Vi \m 

J A B O L K A različnih sort, Žejo 1. 9 
04/257-18-22 7002026 

K O R U Z O v znnju. 9 04/259-54-81 
7001047 

K R M N I krompir. « 041/558-711 
7001976 

KRMNI krompr. « 041/586662 /ooaoas 

K R O M P I R kifeljčar za sajenje, Sp. 
Bmik 3. • 04/25-28-221 m \ m 

K R O M P I R fijano. desire, primeren za 
sajenje ter krmni in jedilni, 9 
031/877 -703 7ooi»42 

K R O M P I R kHeičar, 9 0 51/349 - 068 
7001901 

K R O M P I R kifelčar za sajenje, 9 
031/225 -062 7002022 

K R O M P I R kalingtort, beli. lanski uvoz 
za saditev, 9 04/533-12-80 700206® 

K R O M P I R kifelčar in desire, primeren 
za sajenje, « 04/23-12-295 7002070 

K R O M P I R za sajenje sorte pšata in 
desire ter zelenje (bršljan) za izdelavo 
butaric, 9 04/20-41-522 7002102 

K R O M P I R desire, primeren za sajen-
je. 9 04/252-26-26 7002>27 

L E P O seno in otavo, razsuto, zajkljo za 
pleme, žensko kolo 10 prestav, 9 
04/255-14-87 7002003 

P R O D A M S E N O . 9 0 41/935 -596 
/001934 

R A Z S U T O s e n o in otavo ter bukova 
drva in butare, 9 04/256-11-32 

7002072 

S E M E N S K I krompir, sorte kresnik- kh 
flčar. 9 041/607 -050 7002043 

S E M E N S K I K R O M P I R kifelčar. ru-
meno kolerabo in suhe jabolčne krtilje. 
9 04/595-68-91 

/0020» 

S E N O v okolici Cerkelj, 9 0 31/828 -
9 5 4 700IW7 

S i L A Ž N E bale in seno v kockah, 9 
051/351-855 7001954 

ŽGANJE , domače iz tepk. 9 0 4/572 -
50-60 7002004 

K U P I M 

B A L I R A N O seno, cca 10 kom. 9 

051/272-010 700Ž003 

VZREJNE ŽIVALI 
P R O D A M 

B IKCA simentalca, starega 10 dni, 9 
040/607-451 7001M3 

B IKCA križanca, starega en teden, 9 
031/617-833 7002031 

B I KCA simentalca, starega 4 oiesece, 
« 0 4 / 2 5 2 - 2 8 - 1 6 70020«2 

B R E J O telico simentalko, 9 
041/984 -361 7001M1 

Č B B I K C A , starega teden dni, 9 
031/309 -853 7001959 

Č B B I K C A starega 10 dni, 9 
031/766 -840 7002147 

Č B T E U C O , 9 040/938-167 7001921 

D V A Č B bikca, stara 7 dni. 9 
041/357-944 7002115 

DVA B I K C A frizijca, stara sedem in de-
set dni, 9 031 /278 -928 7001030 

DVA B I K C A simentalca, težka 130 kg, 
« 0 4 1 / 8 7 4 - 9 1 5 7001993 

JAGNJETA . « 04/57-21-786 700i5S4 

J A G N J E T A za zakol ali meso. « 
04/255-11-71, 051/410-138 7002i24 

J A R K I C E , bete piščance za dopitanje. 
kravo brejo 9 mesecev^, Hraše 5. 9 
01/36-27-029 70020»3 

K O B I L O , možna menjava. « 
040/831 -218 7001953 

K R A V O simentalko, s prvim teletom. 
»04/580-20-33 7001954 

K R A V O simentalko. breja 7 mesecev. 
« 0 3 1 / 2 2 6 - 4 7 6 7002074 

P R A & I Č E . različno težke, možna 
dostava. « 041/724-144 7002i4a 

P R O D A M JAGNJETA . « 0 3 1 / 8 2 8 -
5 9 4 7002068 

R J A V E J A R K I C E v začetku nesnosti in 
pra i iče od 3 0 do 1 5 0 kg prodam, 
Stanonik, Log 9, Šk. Loka. « 04/51-
85 - 546 . 041/694 - 285 70021« 

T E L i C O simentalko. brejo 8 mesecev. 
« 0 4 1 / 8 4 0 - 7 2 4 7002057 

T E L I Č K O simentalko, staro 4 
mesece, težko približno 150 kg, 9 
041/461-907 700205S 

T E L I Č K O simentalko, staro en teden 
in večjo količino hlevskega gnoja. « 
031/474-211 7002128 

TRI telice simental<e. ekološka reja. stare 
10 mes.. 9 04/589-11-56 7002113 

K U P I M 

B I K C A simentalca. težkega okoli 150 
kg. « 04/596-44-67, 041/284 -272 

B I K C A simentalca. starega 7 dni, « 
041/271-294 7002021 

B I K C A ali teličko stn>entalca. starega 
do 14 dni, « 041/503 -623 7002097 

B I K C A mesne pasme, težkega nad 
130 kg. « 031 / 888 - 608 7oo2iie 

T E L I Č K O simentalko. staro en teden. 
« 0 4 1 / 9 0 1 - 8 8 8 7oot»4« 

V E Č B I K C E V simentalcev ali mesne 
pasme, starih do 14 dni. « 041/841-
6 3 2 7002145 

OSTALO 
P R O D A M 

B A L O N . 75 1, steklen, z zabojem, za 
prevoz vina, « 031/473-718 700i«7i 

HLEVSKJ G N O J , uležan, lanski, listna 
naštela, kvaliteten, m e ^ n , možnost 
dostave, « 0 4/23 - 26 - 426 , 
0 4 0 / 8 4 & ^ 6 0 7001929 

K L E T K O za 24 kokoši nesnic, cena 
2 5 E U R (5.991 SIT). « 0 4/59 - 45 -
0 4 3 7002051 

K O M P L E T kotel za žgan>ekuho. 801, « 
04/512-07-47.041 /552-390 70020S« 

O B N O V U E N kimpei. cena 9 0 EUR 
(21.567 SIT), « 04/25-11-1987001944 

P A V C E za B O S . zajce orjaški lisec, « 
0 4 0 / 9 4 3 - 6 9 0 700207« 

U L E Ž A N , hlevski gnoj, možna dosta-
va, « 031/676-235 70020i5 

K U P I M 

G U M I V O Z . močnejši ali gozdarsko 
prikolico. « 041 /293-776 700209» 

O M E T A L N I K čebel iz medenega satja, 
« 0 4 / 5 3 3 - 1 2 - 6 0 7002iia 

ZAPOSLITVE (m /ž) 
N U D I M 

D E K L E ali fant dobi delo v strežbi, v 
pfceriji Tonač v Kranju, Grmičeva 1. « 
041/799-411 700191& 

D E K L E ali fanta za pomoč v strežbi išče 
kavarru 4 mačke, plačilo dobro in red-
no. Križaj Robert s.p., Medvoška c. 1. 
M e d v o d e . « 040/166-348 7002117 

G O S T I L N A A S d.o.a.. Čopova 5, 
Ljubljana, zaposli natakarje v poletnem 
vrtu in v strežbi sladoleda, pogoj: ure-
jenost. Ponudbe:. « 01/425-88-22. 
Helena. Mateja 7002136 

G O S T I L N A A S , d.o.o., Čopova 5a, 
Ljubljana, zaposli kuharia. pomočnika 
kuharja. Pogoj: urejenost, zaželene 
predhodne izkušnje, niso pa pogoj. 
Ponudbe. « 01/425-88-22. Helena, 
Mateja 7002137 

KV NATAKAR dobi redno zaposlitev za 
Ala carte. Gostišče Bakhus, Ženavka 
12. Kranj. « 0 4 1 / 6 2 8 ^ 6 8 7ooieM 

NATAKAR ICO za deto v strežbi redno 
zaposlimo. Vklmar Janja s.p.. Begunj-
ska 6b. Lesce. « 041/606-155 

NATAKARJA aH natakarico redno za-
poslimo takoj, nedelje in prazniki pros-
to. Kratochwill. d.o.o.. Kolodvorska ul. 
14. Ljubljana, « 040/679 -065 7001751 

PLANINSKO DRUŠTVO KRANJ 
Koroška 27,4000 Kranj 

Iščemo oskrbniski par za naši postojanki: 
Dom na KališČu in Dom na Ledinah 
Delo v postojanki traja od 15. junija do 16. septembra. 
Za vsako od postojank vabimo k sodelovanju par. 
ki obvlada kuhanje in strežbo. 
Pisno prijavo z osebnimi podatki in opisom dosedanjih izkušenj 
pošljite na gornji naslov v 15 dneh. 

Zaposlimo 

avtomebanika ali vzdrževalca 
vozfl In voznih uedstsv. 

Popravilo In vzdrževanje tovornih 
vozil, strojev in delovne opreme. 
Podjetje ponuja stimulativno plačilo 
in dinamično ter fleksibilno delo. 
Možnost zaposlitve za nedoločen 
čas in napredovanje na delovnem 
mestu. Habjan transport d.o.o. 
Tel.: 041/483 310 

O S E B O za delo - pomoč v strežbi za-
poslimo takoj. Pizzerija Sraka, Mošnje 
41. Radovljica. 031/302-221. Bojan 

700 « » 3 

R E D N O zaposlimo natakarico ali dekle 
za strežbo, v gostišču Kvader. Eržen 
Andreja s.p.. Sp . Luša 16, Selca. 9 
04/51-41-499.041/751-139 rooisas 

R E D N O aii honorarno zaposlim natakar-
ja/ico in kuharja v dnevnem lokalu, 
Okrepčevalnica Kianc. Kianec 38, 
Komenda. » 041 /570-937 /ocKoer 

R E D N O Z A P O S LITEV dobi delavka ali 
delavec v Mlečni restavraciji za delo v 
strežbi. Pisne prošnje na: Monsun, 
d.o.o.. Mlakarjeva ul. 91 b. Šenčur. 9 
04/279-13-00 7002U1 

Z A P O S L I M O V O Z N I K A tovornega 
vozita, izp. C in E kategorije. Prošnje 
pošljite v 8 dneh na: Grobovšek trans-
port. d.o.o.. Mala ul. 10. Horjul. 9 
01/75-00-152, 041/788 -678 

7001275 

I Š Č E M O O S E B O z izkušnjami v direk-
tni prodaji. Dober prodajni program, 
delo dopoldan. Medical line. d.o.o.. 
Maistrova ul. 16. 1241 Kamnik. 9 
041/643 -220 

700tSS7 

P R I U Č I M O in zaposlimo zastopnike za 
trženje slovenskega proizvoda že poz-
nanim strankam. Fantom Intematronal. 
d.o.o.. Ul. M. Grevenbroich 13, Celje. 
9 0 80/23 - 99 7002042 

R E D N O ali honorarno (lahko tudi mlaj-
ši upokojenci) zaposlimo terenskega 
prodajalca za vpeljano prodajo obutve 
po Sloveniji, delo s kombijem. Marjan 
Fajfar s.p.. Sp. Bmik 36a. Cerklje. 9 
04/25-26 -250 

700t0td 

S T E K O M U N I K A T I V N I , stari vsaj 3 5 
let. imate čas in prevoz? V svoje vrste 
sprejmemo dva nova sodelavca/ki, 
Sprager Nataše s.p.. Ljubljanska ces-
ta 21. Kranj, 9 0 41/619 - 893 . 
041/402 -268 700202* 

Pro Commerce, d.o.o. 
Stritar jeva ul ica 5, 4 0 0 0 K r a n j 

objavlja naslednja prosta delovna mesta (m/ž): 

1. Komercialist • prodaja poslovne galanterije 
- redno delovno razmerje, izobrazba najmanj V. stopnje, 
vozniško dovoljenje kategorije B, zaželene izkušnje. 

2. Č i s t i l k a • pogodbeno delo 

3. Pomožni delavec - pogodbeno delo, mlajši 
. upokojenec, vozniško dovoljenje kategorije B 

Pisne prošnje s priloženimi dokazili pošljite na gornji 
naslov najkasneje do 23. 3. 2007. 

T A K O J zaposlimo prodajak^a v trgovini 
z gradbenim materialom za določen 
čas. kasneje lahko za nedoločen čas. 
Pogoji: trgovska ali komercialna šol. 
Begrad. d.o.o.. Prečna 24. Kranj. 9 
04/236-40 -30 rooieia 

V Ž I R O V N I C I takoj zaposlimo kuhar-
ja/ico s prakso. Vilko Žurga s.p., 
Žirovnica 86a. Žirovnica. 9 041/945 -
3 4 7 7001662 

2 A P 0 S U M dekle za delo v strežbi. 
Bistro Enka Kranj, Danilo Lipars.p., 
Lahovče 77. Cerklje. 9 041/618-417 

7001791 

Z A P O S L I M deKle za delo v strežbi, 
Ribnikar Janko s.p., Senično 8. Križe. 
« 0 3 1 / 3 6 0 - 4 7 6 7oojm« 

Z A P O S U M O natakana/ico In picope-
ka. Gostilna Logar, Hotemaže 3a. 
Preddvor. 9 041 / 3 6 9 ^ 5 1 7001722 

Z A P O S U M O kuharja/ico v Tičaijevem 
domu na Vršiču in kuharia/ico v Erjavčevi 
koči na Vršiču. Prijave sprejemamo do 
23.3 07 na: P t a n i r ^ društvo Jesenice. 
C. žetezaoevl, Jesentee 700172* 

Z A P O S L I M O prodajalca za delo na 
bencinskem senrisu. Vogoprom. 
d.o.o.. Brode 20, Škofja Loka. 9 
04/51-84-102 70018» 

Z A P O S U M O kuharja in pomočnika v 
kuhinji ter osebo za strežbo, plačilo po 
dogovoru, P O R T O - M trženje, d.o.o., 
Cankarjeva ul. 1. Kranj. « 041/621 -
6 8 5 7001024 

Z A P O S U M voznika v mednarodnem 
transportu, rel. Slovenija • Nemčija. 
Ivan Spik s.p., Racovnik 49. Žekszni-
ki. 9 031 /654-471 700i»82 

Z A P O S L I M O voznika C in E kat. za 
vožnjo po Evropi. Agro Mobil d.o.o.. 
Letališka ul. 37. Šenčur. 9 0 41/698 -
3 8 5 7001930 

TAKOJ zaposlimo štiri zastopnike, po-
leg osnovne plače možnost š e do-
datne letne stimulacije 5 . 6 0 0 E U R 
(1.341.984 SIT). P i sne prošnje: 
Posredništvo Zdene Brovč s.p., Vir-
maše 170. 4 2 2 0 Škofja Loka 

V K R A N J U priučimo in za{>osllmo tele-
fonista ali telefonistko, deto od pon. do 
pet. od 8. dO 16. ure. Fantom intema-
tional, d.o.o., Ul. M. Grevenbroich 13. 
Celje. 9 031/811-379 7ootBe4 

Z A T E R E N S K O prodajo komercialnih 
artiklov (zeliščno negovalni izdelki....) 
potrebujemo izkušene zastopnike. 
Možnost zaposlitve. StocKtot. d.o.o., Ul. 
M. Vadnova 19. Kranj. 9 040/681-042 

Z A P O S U M O ambfcloznega vodjo pro-
daje z izkušnjami, vztrajnostjo in vesel-
j a do dola v direktni pFo<^'i po Skveni-
ii, Jancomm, d.o.o., Retnje 54, Tržič. 9 
04/59-55-850. jancomm^siol.net 

Z A VEČJEGA, samostojnega podjetni-
ka iščenno samostojnega računovod-
jo/kinjo. Lastnoročno pisane vloge z 
navedbo dosedanjega dela, pošljite na 
naslov: Postavni biro, d.o.o.. Stritaijeva 
ulica 7. Kranj 7002038 

P O T R E B U J E M O dva delavca za po-
moč pri izolacijskih delih. Pojave spre-
jemamo na: Izolacija Kepic, Vopovlje 
5a. Cerklje na Gorenjskem. 9 04/25-
25-160. 041/614-138 

7001976 

T A K O J zaposlimo skladiščnika v 
skladišču z gradbenim materialom, Be-
grad Kranj d.o.o.. Prečna 24, Kranj. 9 
04/236 -40 -30 7002»36 

Z A P O S L I M moškega na vrtnariji. Pisne 
prošnje na naslcv: Kmet^ - vrtnariia. Sp. 
PirNce 42, Medvode 

7002t33 

Elektrotehnično podjetje išče ambiciozno, 
komunikativno osebo (m/ž) iz Ljubljane ali okolice, 

s šolo elektrotehnične smeri (elektronik), vozniški izpit 
kat B, delo na terenu komercialno-tehnične smeri. 
Deio poteka na območju Gorenjske in Notranjske. 

Zaželene izkušnje. 
Prošnje na naslov oz. po elektronski pošti: 

VEZAVE URMET DOMUS d. o. o., p.p. 104, 

5000 NOVA GORICA, tanja@vezave.sl 

Z A P O S U M O v r t n w za delo v vrtnariji 
in parkovni službi. Zaposlitev je z.a 
določen ča s z možnostjo podaljšanja. 
Pisne prošnje pošljite do 23. 3. 07 na 
naslov: F L O R A , d.o.o., Zg . Bitnje 
133. 4 2 0 9 Žabnica 700t9S>3 

M O N T E R J A vodovodnih in centralnih 
napeljav z izkušnjami zaposlim, Jure 
Pogačnik s.p., Špicarjeva 11, Radovlji-
ca. 9 031/692 -827 7002013 

V naš kolektiv zaradi povečane-
ga obsega dela vabimo: 
- elektrikaoa, 
- ključavničarja. 
- mehanika strojev in naprav. 

G I T A S , Kranj , d . o . o., 

Z g . B i tn je 1, 4 2 0 9 Ž a b n i c a , 

t e L : 0 4 / 2 3 1 - 5 6 - 9 0 . 

T A K O J zaposlim KV mizarja in N K 
delavca, Aleksander Stare, Zg. Bitnje 
186. Žabnica. 9 040/713 -030 

V R E D N O delovno razmerje vzamemo 
elektromehanike. energetike, strojnike 
za previjanje in popravilo, Elektra Orole 
d.o.o.. Dunajska 4 3 3 . Ljubljana - Čr-
n u č e 7001688 

Z A P O S L I M frizerko. Andreja Urbančič 
S.p., Dvorje 112. Cerklje. 9 0 3 1 / 3 2 2 -
0 9 0 700\73\ 

Z A P O S L I M kovinarja z znanjem pro-
gramiranja C N C stružnic. Pisne prošn-
je: Ropret, d. o. o.. Hotemaže 47a, 
4 2 0 5 Preddvor 7002044 

Z A P O S U M O šiviljo ali delavko, ki ima 
veselje do šivanja za polni delovni čas. 
Navtika tekstil, d.o.o.. Zabreznica 12a. 
Žirovnica. « 0 4 1 / 4 3 1 - 3 5 7 

700ie«8 

Z A P O S L I M O stavbnega kleparja -
krovca, lesarja in delavca za priučftev 
za dela na strehi. Spartak. d.o.o.. 
Sveteljeva 4. Šenčur 7ooi9n 

Z A P O S L I M O Irizerko. Lenart Pire 
s.p.. C. St. Žagarja 40. Kranj. 8 
04/235-73 -10 7002073 

I Š Č E M 

I Š Č E M D E L O . popravila kmetijskih 
sirojev. 9 031 /291 - 4 6 3 7001692 

O U O R O L O vam igra na zabavah, 
obletnicah, porokah domačo in 
zabavno glasbo. 9 041/224-907 

700200e 

I Š Č E M D E L O nega in pomoč na 
domu. na relaciji o d Radovljice do Je> 
senic, « 041 / 9 5 5 - 7 2 2 700J24& 

I Š Č E M D E L O . narodnozabavna glas-
ba. Irajtonarica+midi. 9 0 3 1 / 5 8 2 -
4 6 7 7001935 

O N E M A N B A N D išče delo na oblet-
nicah in d(\iglh prireditvah z zabavno in 
narodno glasbo. 9 031/442-424 

POSLOVNI STIKI 

KREDITI 
Do 7 let, r^ osebni dohodek ali 

pokojnino, do 50 % obremenitve. 
Kredrti na osnovi vozita, ter leasingr 

za vozila stara do io let 
MOŽNOST ODPLAČILA 

NA POLOŽNICE, PRIDEMO 
TUDI NA DOM! 

NUMERO UNO Robert Kukovec 
Mlinska ul 22, Manbor 
TeL: oz/z^z-^^S^ 

m o k 0 4 1 / 7 5 0 5 6 0 , 0 4 1 / 3 3 1 ^ 

STORITVE 
N U D I M 

ASFALTIRANJE tiaKo '̂anje d^rori^, dovoz, 
pot), parkirišč. poJag. robnikov, pralnih 
plošč. izd. betonskih in kamnitih škarp. 
Adrovic &Co, d.n.o.. Jek>®kcwa 10. Kanv 
niK « 01 /8394e-14.041 /680-751 

rooins 

A S T E R I K S S E N Č I L A Rozman Peter 
s.p.. Sen Ično 7. Križe, tel.; 5 9 - 5 5 -
170. 041/733-709 : žaluzije. roloji, ro-
lete, lamelne zavese, plise zavese, ko-
mamiki. markize. v^ww.asteriks.net 

7001634 

B A R V A N J E fasad In napusčev, ugod-
no in kvalitetno. Megamatrix. d.o.o.. 
Staretova 39 . Kranj. « 041/570-957 

7001661 

B E L J E N J E in glajenje notranjih 
površin, barvanje napuščev in fasad, 
dekorativni ometi in opleski. antiglivični 
premazi. Pavec Ivo s.p.. Podbrezje 
179. Naklo. 9 031/39-29-09 

7001 je3 

B Y T Y Q I IN OSTAL I . Gradbeništvo 
d.n.o.. Glavni trg 14. Kranj, izvaja vsa 
gradbena dela. novogradnje, adaptaci-
je. notranje omete, vse vrst fasad, 9 
04/202-81 -20 .041/760-614 7001«» 

B Y T Y Q I S K A L A d.n.o. Struževo 3a, 
Kranj, izvajamo deta od temeljev do 
strehe, notranje omete, fasade, 
adaptacije, kamnite škarpe. urejanje in 
tlakovanje dvorišč, z našim ali vašim 
materialom. 9 041/222-741 TOOUM 

B Y T Y Q I , O Č E IN S I N , d.n.o.. 
Struževo 3a. Kranj vam nudi v sa grad-
bena dela, notranji ometi, fasade, 
adaptacije, novogradnje, hitro in 
poceni., 9 041/593-492 70009w 

GRADBENIK REXHO djvo. Ad&gas 13. 
Cerklje, i z v ^ od t e m e ^ do strehe, no-
tranji ometi, vse vrste fasad, kamnite 
š k a ^ . adapjladje. urejanje in tlakovanje 
d«)fišč. 9 0 4 1 / 5 8 ^ 9 6 rootsžs 

I Z D E L A V A podstrešnih stanovanj, z 
lesenimi oblogami ali knauf. Planinsek 
k.d.. Tupaliče 11. Preddvor. 9 
0 3 1 / 2 0 6 - 7 2 4 700IE«2 

I ZVAJAMO sanacije dimnikov, nudimo 
dimne obloge, dimne kape. Novak & 
Co. d.n.o.. Ljubljanska 89. Domžale, 
« 0 4 1 / 8 9 8 - 1 0 2 7001681 

I ZVAJAMO gradbena dela od temeljev 
do strehe, adaptacije, notranje omete, 
fasade, tlakovanje dvohšč. betonske 
škarpe, Babič Miloš s.p.. Begunjska 
9. Lesce. 9 041 /622-946 /ooioje 

I ZVAJAMO V S A krovsko-kleparska in 
tesarska dela. Pooblaščeni krovec 
Gerard Bramac Tondach. Marko 
Svetelj s.p>. Grmičeva 31. Kranj. 9 
041/64-24-24 700i«27 

Ali potrebujete? 
•kovinske nadstreške 

•stopnice 
•balkonske ograje 

•drsna vrata 
•reklamne panoje 

•kovinske cevne palete 
• izdelke po naročilu 

Ključavničarska dela 
- kvalitetne storitve 

PokHčite nas in nam 
zaupajte Vaše skrbi. 

v ' ^ d r ž e v a n j e 

Prodaja: 

Tel.: 04 237 55 70,04 237 55 08 
Fax; + 386 4 237 55 64 
prodaja(g)iskra-vzd.si 

IZVAJAMO VSA GRADBENA DELA od 
temeljev do strehe, kvalitetno. Loanina. 
Gradbeništvo, d.o.o.. Gubčeva uL 7. Kran). 
9 041/257-328.040/178^71 ;ooiW) 

P R E N A V U A M O H I Š E In stanovanja v 
Kranju In okolici - rezervirajte svoj ter-
min. Megannatrix. d.o.o.. Staretova ul. 
39. Kranj, « 041/570-957 /ooieco 

RTV S E R V I S ŠInko Marto s.p., C. na 
Kianec 53, Kranj. pop. TV. video, malih 
gos. aparatov, 9 04/233-11-99 7oo«6» 

S L I K O P L E S K A R S T V O Bizant Dušan 
s.p.. Britol 9, 4 0 0 0 Kranj vam nudi 
kvalitetne in ugodne pleskarske 
storitve. « 041/514-547 700ie69 

T E S N J E N J E O K E N IN VRAT uvožena 
tesnila do 3 0 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. B E & MA . 
d.o.o.. Eksierjeva 6. Kamnik 01/83 -
15 -057,041/694-229 700i638 

VUOSA do.o.. Tomšičeva \i. 40. Kran^, iz-
vaja vsa gfa<ft}ena dela. adaptacije, vse 
vrste fasad, zur^anje ureditve in notranje 
omete. 9 031 /451-420 Toojaeo 

IŠČEM 

i SČEM VARSTVO za H-mesečnega deč-
ka za dalise obdobje od junia 2007 daiie. 
zaželeno Kranj, D n j k ? ^ . Orehek. 
Stražišc© z okofco. 9 0 4 0/29^785 

Z A P L E S K A N J E stanovanja iščem iz-
vajalca. vel. 2 0 0 m2. 7 vrat. 9 
041/315-635 7002140 

IZOBRAŽEVANJE 
N U D I M 

KAKOVOSTN I splošni In posk>vni tečaji: 
NE. AN. FFIA. največ 6 udeležencev itv 
drv. um. inšlnikcije. Ugodne cene! ŠVI-
CARSKA ŠOLA, Pot v Bitnje 16, Kranj, 
9 04/23-12-520. 041/440-793. 
www.»fcarska«ola.gajba.neta TOOSOSB 

mailto:tanja@vezave.sl


MALI OGLASI, ZAHVALE info@g-^s.si 2 3 

ZASEBNI STIKI 
S A M S K I MOŠK I . 46 let. zaposlen, 
manjše postave išče resno žensko. 9 
041/208-746 700)»88 

U S T A N A V U A M DEATH METAL sku-
pino. vsi resni interesenti naj se javijo na 
Boris Hribljan, Kovorska c.l3. 4290 
Tržič, thunder.celtic@tiotmail.com 

'̂ooises 

ŽENITNA POSREDOVALNICA ZAU-
PANJE 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 

IZGUBLJENO, 
NAJDENO 
NA RELACIJ I Preval - Ljubelj sem 
izgubil mobilni telefon. Prosim najdite-
lja naj pokliče. « 031/496-286. 
hvala 7001040 

RAZNO 
P R O D A M 

BOJLER, 80 I. EI.C., pomivalni stroj 
Končar. torzijsko os 750 K za prikolico 
za OS. avto. « 0 3 1 / 2 0 1 ^ 9 3 

7007071 

BUKOVA drva In goli za ostrešje ter 
smrekov«) bankine 8 cm. in purtte, S 
041/608-765 rooigeo 

CL IO 1.4 RT. motor za Golf II in za 
Opel corsa 1.4 I, gume z obroči za 
Opel vectra 4 kosi. « 041 /736-301 

ELEKTR IČN I , ročni skobljič Makita. 
šir. 17 cnn in prenosni računalnik Acer 
FM 2300. « 041 /350-365 rooJior 

HLADILNIK, pralni stroj, bojler za CK 
in zajce za nadaljnjo rejo. « 041/597« 
9 3 3 7002139 

L E S T V E vseh vrst In dolžin dobite. 
Zbilje 22. « 01 /36-11 -078 rooiMO 

O T R O Š K O KOLO Schvvinn gremlin, 
do 6 tet. kovinske cevi Fl 4 cm, dol 
145 cm in kov. omarice, « 040/352-
095 

7001936 

PTIČJO kletko, rumeno m sivo. lepo 
ohranjeno in PVC gajbtce. « 04/25-
11-978 70(»i» 

PUHALNIK Grič. zamrzovalno skrinjo, 
2 jogija 190x90 in 200x90. lepo 
ohranjena. « 04/259-15-05 

700204S 

GG 
naročnine 

04/201 42 41 
^po§ta: narocnine@g-glas.si 

www.gorenjskiglas.st 

SPOROČILO O SMRTI 

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec iz 
Sektorja za kakovost in zanesljivost 

FRANC VILFAN 
rojen 1937 

Od njega s m o se poslovili v sredo, 14. marca 2007, ob 17. uri na pokopališču v Zg. Bimjah. 
Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

KOLEKTIV SAVA 

SPOROČ ILO O SMRT I 

Umrla je upokojena delavka bolnišnice 

DANICA ŽIVULOVIČ 
Vestne sodelavke se bomo s spoštovanjem spominjali. 

Delavci BOLN IŠN ICE GOLN IK - K U N I Č N E G A ODDELKA 
Z A PLJUČNE BOLEZN I IN ALERGIJO 

IJiu^c stopajo v mk življenje 
in nas n^j Časa spremljajo. 
Mama bo z nami za v^no. 
kerosUya v naših srciK 

ZAHVALA 

V 73. letu se je po hudi bolezni od nas poslovila naša mama, 
tašča, stara mama in sestra 

IVANA JELOVČAN 
iz Javori) 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem, sodelavcem Avtomehanike, Kmetijsko goz-
darske zadruge in trgovine Gorenja vas, Terma iz Bodovelj in 
Gorenjske predilnice, LT Kodranka ter vsem, ki ste se v tako ve-
likem številu poslovili od nje. darovali za svete maše, za cerkev 
sv. Valentina na Jarčjem Brdu, z nami sočustvovali, poklonili 
cvetje in sveče. Hvala g. župniku Antonu Fajdigi za darovano 
sveto mašo, pevcem, predsednici DPŽ Blegoš Marjeti za skrbno 
izbrane poslovilne besede, pogrebni službi Navček, osebju ZD 
Gorenja vas in Onkološkega inštituta. Vsem imenovanim in 
neimenovanim izrekamo besede zahvale. Hvala vsem, ki ste jo 
imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: otroci Janez, Vida, Tomaž in Marjana z družinami 

O. ko bi vam mogel povedati, 
kako so nebeške poljane lepe 
in kako rajske ptice milo žgole. 
bi vam olajšal vaše žalostno srce 
in obrisal vaše bridke solze ... 

(J. Bitinc) 

ZAHVALA 

Tiho in spokojno nas je v 36. letu zapustil naš dragi 

METOD VOVK 
Ob boleči se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izraze so^ja. svete maše, cvetje in sveče ter 
spremstvo na njegovi zadnji poti. Posebno zahvalo izrekamo ge. 
dr. Bernardi Ferjan in dežurni ekipi ZD Bled. ki so se tmdili. da bi naše-
ga ata ohranili pri življenju. Lepa hvala ge. dr. Nuši Potočnik za dolgo-
letno zdravljenje in gospodu župniku Kavčiču za lepo opravljen 
cerkveni obred Hvala Alešu, Mariji, Tatjani in Anki za vso pomoč, 
pevcem iz Naklega. pogrebni službi Akris, praporščakom ter sosedom, 
ki so našega skrbnega ata položili k večnemu počitku. 

VS I NJEGOVI 
Na Češnjici, 8. marca 2007 

Nekaj je gotovo, čas teče. 
Nekaj je gotovo, vse drugo so laži: 
roža, ki je cvetela, umre za vedno. 

Edward Fitzgerald 

ZAHVALA 

V 93. letu starosti nas je zapustila draga mama, babica, prababica, 
teta in tašča 

JUSTINA LEBAR 
roj. Pavlin, iz Britofa pri Kranju 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem in 
znancem, ki ste jo pospremili na njeno zadnjo poL Hvala vsem za ustno 
in pisno izražena sožalja ter darovano cvetje, sveče in svete maše. Poseb-
na zahvala podjetju Navček, pevcem, ge. Angelci in obema župnikoma 
za lepo opravljen pogreb. H v ^ tudi osebju bolnišnice Golnik, dr. Pavli-
novi in Zvezi borcev Britof-Predoslje. Vsem še enkrat hvala. 

VS I NJENI 

ZAHVALA 

V 91. letu nas je zapustil naš dragi 

IOLREL AVBELJ 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodrukom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče, ki so se poklonili 
njegovemu spominu in ga pospremili na njegovo zadnjo pot. Hvala 
duhovniku g. Mitju Štimu iz Zlatega polja za lep pogrebni obred Zah-
valjujemo se osebju Splošne bolnišnice Jesenice in Bolnišnice Golnik za 
vso nego in skrb, pevcem Kranjskega kvinteta za zapete žalostinke in 
Pc^ebni službi Komunale Kranj za p c ^ b n o storitev. Posebna zahvala 
tudi n^ovalkam Pomoči na domu Doma upokojencev Kranj. 

Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

ŽALUJOČI VS I NJEGOVI 
Kranj. S. marca 2007 

O S M R T N I C A 

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojenec 

KRISTIJAN ŽVAN 
Od njega se bomo poslovili danes, v petek, 16. marca 2007, ob 15. uri na 

pokopališču v Cerkljah. Ohranili ga bomo v trajnem spominu. 

A E R O D R O M LJUBLJANA, d. d. 

Z A H V A L A 

Ob izgubi naše drage mame. babice in prababice 

MARIJE PEKLENIK ARSIČ 
1908 - 2007 

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za podarjeno 
cvetje in sveče ter pisno in ustno izrečene tolažilne besede. Zahvaljujemo se dr. Pavlinovi, 

patronažni sestri Mojci, Bolnišnici Golnik, dr. Svetina Šorli, dr. Dejakovi ter celotnemu 
medicinskemu osebju, negovalkam DU Kranj, pogrebnemu zavodu in pevcem. Posebna 

zahvala predsedniku ZB Kranj Tinetu Zaletelu za poslovilne besede ter Gardnemu 
oddelku SV za spremstvo na njeni zadnji poti. 

Žalujoča sinova Janez in Joža z družinama 

V S P O M I N 

V nedeljo, 12. marca 2007 , je minilo leto dni, odkar me je 
zapustila draga žena 

M I R A BRENČIČ 
roj. Šubic 

Vsem, ki obiskujete njen grob, prižigate sveče, se iskreno 
zahvaljujem. 

Mož Jože 

mailto:thunder.celtic@tiotmail.com
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.st
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A N K E T A 

Na lov za 
parkirno mesto 
S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj - Na kranjski občinski 
upravi načrtujejo izgradnjo 
garažne hiše ob Zdravstve-
nem domu Kranj. Kako hitro 
pa obiskovalci danes najde-
jo prosto parkirno mesto? 

Lado Bo$tan 

"Še vedno se zelo težko 
dobi prosto parkirno mesto, 
kljub izgradnji dodatnega 
parkirišča. Ko pripeljem 
otroka na fizioterapijo, v bli-
žini glavnega vhoda nimam 
kje parkirati." 

Janez Kalan: 

"Zelo žalostno je, da bolniki 
težko pridejo do prostega 
parkirnega mesta. Tudi če 
nekoga pripelješ, nimai kje 
parkirati. Ne vem pa, kam 
bodo postavili še garažno 
hišo." 

Milan PIpp: 

"Parkiranje je urejeno, res 
pa je, da se sem redkokdaj 
pripeljem. Na glavnem par-
kirišču sicer ni bilo prostega 
mesta, sem ga pa našel 
drugje. V tem času je parki-
ranje vsesplošni problem." 

Alenka Svetelj: 

" Imam otroka s posebnimi 
potrebami, in ker še ni star 
štiri leta, mi ne pripada av-
tomobilska oznaka za inva-
lidnost. Ker nimam kje par-
kirati, dobivam kazni za na-
pačno parkiranje." 

jože Kozjek: 

"Rekli so, da bodo to uredili 
z garažno hišo. Zdaj mo-
ram eno uro prej od doma, 
da najdem prosto mesto. 
Sicer mi ne preostane dru-
gega kot to, da parkiram 
tam, kjer ne bi smel." 

S pokalom k Županu 
Odet v slovesna oblačila, je blejski župan janež Fajfar za letošnje uspehe čestita! odbojkarjem 
Autocommercea, fantje pa so mu ponosno pokazali zmagovalni pokal evropskega pokala Top Teams. 

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

Bled - "Priznam, da naša 
občina nima veliko zaslug 
za vaše velike uspehe v zad-
njem času, tudi ne za zad-
njo zmago na finalnem tur-
nirju pokala Top Teams v 
Medeni, vseeno pa smo po-
nosni na vas, saj ste ime 
Bleda ponesli daleč okoli. V 
veliko čast in veselje m i je, 
da sem se lahko oblekel v 
slovesna oblačila in vas pri-
čakal tu na gradu, prav tako 
kot mi je v veselje, da boste 
tudi vi dodali kamenček k 
bogati zgodovini Bleda. Kar 
vam obljubim, je le to, da 
se bomo na Bledu potrudi-
li, da bo ob novem šport-
nem parku zrasla tudi pri-
merna dvorana in da boste 
imeli še boljše pogoje za 
delo," je poudaril župan Ja-
nez Fajfar, ko je v prečudo-
vitem pomladanskem vre-
menu minulo sredo nago-
voril letošnje slovenske od-
bojkarske pokalne zmago-
valce, zmagovalce Srednje-
evropske lige in zmagoval-
ce evropskega pokala Top 
Teams. 

"Kljub že nekaj prespa-
nim nočem kar ne moremo 
verjeti, kaj smo dosegli, ko 
smo sredi Modene v veli-
kem finalu premagali do-

mačo ekipo, ki spada v vrh 
svetovne odbojke in v kateri 
igrajo najbolj zveneča ime-
na v tem športu," je povedal 
Tine Umaut, mladi sloven-
ski odbojkarski up, ki je v 
tej sezoni še kako pomemb-
na okrepitev blejske ekipe. 

Fantje moštva Autoco-
mmercea sicer prihajajo iz 
vseh koncev Slovenije, v nji-
hovili vrstah pa je tudi Bra-
zilec Marcelo Baretto. "Res 
sem z Bleda oziroma Rečice 

le jaz, vendar pa nas druži 
veliko prijateljstvo in želja 
po dobrih rezultatih. Sem 
tudi edini v ekipi, ki redno 
hodim v službo, tako da se 
pač stoodstotno ne posve-
čam odbojki, in tudi to je 
vzrok, da imajo na igrišču 
prednost dnigi. Vseeno pa 
sem vesel, da sem član te 
ekipe in da nam je letos us-
pel pravi podvig: osvojiti kar 
tri pomembne naslove, že 
ta konec tedna pa začenja- ponosm smo na vas! I" 

Župan Janez Fajfer je na gradu nazdravil z blejskimi odbojkarji./foto Tmacjon 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo precej jasno. V soboto bo sprva še jasno, nato 
zmerno oblačno. Više bo zapihal zahodni in jugozahodni 
veter. V nedeljo bo bolj oblačno, a brez omembe vrednih 
padavin. Pihal bo jugozahodnik. 

Agenciji RS za oftolje , Urad 13 Mcteorlogijo 

PETEK I S O B O T A I NEDELjA 
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Sedem pobud, odločitev aprila 

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

mo boj še za naslov držav-
nih prvakov," je dejal Jure 
Lakota, ki se skupaj s prija-
telji iz moštva veseli doma-
čih in mednarodnih uspe-
hov. Da njihove zmage ce-
nijo tudi domačini na Ble-
du, pa ni poudaril le župan 
Fajfar, pač pa so v čast od-
bojkarjem na cesti pred Ble-
dom postavili transparent, 
kjer preprosto a zgovorno 
piše: "Blejski odbojkarji -

Radovljica - Konzorcij Cero, 
ki si prizade-va za skupno, 
gorenjsko reševanje proble-
matike odpadkov, je od ob-
čin, članic konzorcija prejel 
sedem pobud za odlaganje 
in predelavo odpadkov, med 
katerimi je nekaj starih in že 
dobro poznanih, nekatere pa 
so nove. Nova je tudi ponud-
ba Občine Komenda za me-
hansko biološko obdelavo 
dela gorenjskih odpadkov. 
Poslovni odbor konzorcija je 
na včerajšnji seji, na kateri 
pa ni bilo predstavnika mi-
nisbrstva za okolje in prostor, 

ugotovil, da je samo ena po-
nudba celovita, za vso Go-
renjsko, vse ostale pa zago-
tavljajo delne rešitve. Na 
podlagi ponudb ni pričako-
vati le enega centra za ravna-
nje z odpadki na Gorenj-
skem, možne pa so različne 
kombinacije. Strokovni kole-
gij konzorcija bo ocenil, ka-
tera pobuda oz. kombinacija 
pobud bi bila najustreznejša; 
poslovni odbor pa bo o tem 
odločil na seji ob koncu apri-
la. Za članstvo v konzorciju 
sta zaprosili občini Tržič in 
Komenda, ponudbo za vstop 
pa bodo poslali tudi občini 
Kamnik. 

B O H I N J S K A BISTRICA 

Skoraj pozabljena dediščina 

V Kulturnem domu Joža Ažmana je bilo predavanje o Kole-
su svete Katarine. Predaval je znanstveni svetnik Inštituta za 
arheologijo ZRC SAZU dr. Andrej Pleterski, ki je na podoben 
simbol kolesa svete Katre naletel pri izkopavanjih grobišča 
iz 6. do 7. stoletja našega štetja na blejski pristavi. Kot je de-
jal, mu je pomagal ta zgodovinski vozel razvozlati Bohinjec 
Joža Čop s Savice, ki se še živo spominja vodnega kolesa, ki 
so mu rekli kolo svete Katre. Nanj sta bila usmerjena dva 
potoka - Kremenca in Šemenca. Njuna vodnatost je bila 
odvisna od letnega časa. Kadar je kolo gnala Šemenca, se je 
obetal hladni, temen del leta. Kremenca pa je bila znak pri-
hoda svetlobe in toplote. Tudi pri rojstvu in smrti sta imela 
potoka vsak svojo vlogo. Šemenco so dajali piti umirajočim, 
v vodi Kremence pa so umivali novorojenčke. Skupaj poto-
ka predstavljata celoto, vesoljni vodotok, kolo svete Katre pa 
sončno kolo oziroma krog življenja. P. L 
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GLASBA 
Sanja pred mikrofon 

Ex missica Sanja Grohar 
bo v kratkem izdala nov 
singel z naslovom "Ni-
sem ista". Prejšnji teden 
so ga posneli v studiu 
Dua Platina, glasbo bo 
delal Tomi Valenko iz 
studia jama, besedilo pa 
je njeno delo. Aprila naj 
bi premierno nastopila na eni izmed večjih prireditev 
pri nas, za tem pa bo najverjetneje sledilo snemanje vi-
deospota. Vmes se že pripravlja na snemanje še enega 
singla, Izdani singel pa bo vseboval tudi grške melose. 
Sanja pa ni dejavna samo na pevskem področju, objav-
ljena je bila tudi v aprilski številki ameriškega Playboy-
ja. Najverjetneje pa bo to leto objavljena tudi v Special 
Editionu, kjer ji bo družbo delala še Nina Osenar. Sanja 
meni, da bi bilo zanimivo, če bi ji uspelo zmagati na 
Playmate of the Year, saj bi jo tako povabili v Ameriko 
na slikanje. A. B. 

Hatlak v Cerkljah 

V Cerkljah na Gorenjskem, natančneje v cerkvi Veleso-
vo, bo v nedeljo, 18. marca, ob 19. uri v sodelovanju z 
Art centrom Kranj solistični koncert harmonikarja Mar-
ka Hatlaka, sicer člana skupine Terra folk. Tokratni kon-
cert bo tudi zadnji pred njegovim odhodom na nadalje-
vanje podiplomskega študija v Nemčijo in svojevrstna 
obeležba njegovega 27. rojstnega dne. K. G. 

Veselo na Jožefovo 

Občina Cerklje, ŠD Krvavec, NK Velesovo in RK Cerklje 
organizirajo v nedeljo, i8. marca, ob i8. uri v Š D Cerk-
lje Veselo na (ožefovo. Zabavali vas bodo Nuša Deren-
da in Alf! Nipič, Ansambel Igor in Zlati zvoki, Radost iz 
Cerkelj, Veseli svatje. Ansambel Bratov Vojsk, Ansam-
bel Robija Zupana. Celotni dogodek bo povezoval Franc 
Pestotnik Podokničar. A. B. 

Zlatolaska 

V soboto, 24. marca 2007, ob 
19.55 bomo na prvem progra-
mu Televizije Slovenija lahko 
spremljali prvo v nizu šestih 
novih oddaj Zlatolaska, ki 
nas bodo popeljale nazaj v 
zlata 60. In 70. leta prejšnje-
ga stoletja, ki se na glasbe-
nem področju pokrivajo s 
slovensko popevko, v glas-
beno zakladnico pa bodo 
pokukali še nekoliko globlje, 
vse do leta 1945 v zlato dobo jazza. 
Avtorica in voditeljica oddaje Mojca Mavec (na sliki) bo 
z ekipo izbrskala zanimive zgodbe in posnetke Iz 
preteklosti, stare reklame, ljubezni, dogodke, avanture, 
fenomene, kultne izdelke nekega časa, osebnosti in 
seveda zimzelene melodije. Te bo v živo v studiu 1 Tele-
vizije Slovenija pod taktirko Lojzeta Krajnčana in Patri-
ka Crebla izvajal Big Band RTV Slovenija s posebnimi 
gosti in nekaj priznanih slovenskih glasbenikov, ki bodo 
predstavili svoje različice največjih slovenskih us-
pešnic. 
V prvi oddaji bodo med drugim nastopili Perpetuum 
jazzile, Billie's Private Parking in Anika Horvat, gledalci 
pa bodo lahko prisfuhnili največjim slovenskim us-
pešnicam, kot so Horuk v nove čase, Kupi si punčko iz 
cunj. Vozi me vlak v daljave. Maja z biseri, Malokdaj se 
srečava in številnim drugim. A. B. 
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RADIO SORA 

Gorenjski prijatelj 

Radio Sora d.o.o., 
Kapucinski trg 4,4220 Škofja Loka, 
tel.: 04/506 50 50, fax: 04/506 50 60, 

e-mail: info@radio-sora.si 

SAŠKA NAPOLNILA DVORANO 
Minulo soboto so na svoj račun prišli vsi gorenjski oboževalci Saše Lendero, saj je v dvorani na 
Zlatem polju priredila koncert s številnimi gosti. 

Nina Valant 

Po velikem in uspeš-
nem koncertu se je 
Saša Lendero odlo-
čila, da poizkusi 
tudi na Gorenj-

skem, kljub temu da so jo 
mnogi strašili, da je gorenj-
sko občinstvo bolj zadržano, 
se je sama želela prepričati 
in ugotovila, da temu ni tako. 

Svetlolasa Saška je na svoj 
koncert povabila tudi več 
glasbenih gostov. Mlado in 
staro občinstvo je tako plo-
skalo in se zabavalo, ko so 
nastopali mladi Štajerci 
4play, skupina Turbo An-
gels, Gorenjka Manca Špik 
in dalmatinski pevec Davor 
Bomo. Dva dueta pa je Saša 
zapela skupaj s svojim Mi-
hom, ki ji je seveda tudi po-
magal pri organizaciji kon-
certa. 

Sicer pa je Saška večji del 
koncerta poudarjala, da mo-
ramo biti ljudje strpni drug 
do drugega in da se ženske 
ne smemo ponižati in se mo-
ramo znati ceniti in tudi zato 
je dvakrat sapela svojo uspeš-
nico Ne grem na kolena, ki 
opisuje njeno grenko ljube-
zensko izkušnjo izpred ne-
kaj let. 

Saška je ponovno navdušila gorenjsko občinstvo / foio: rina oou 

Saška je na odru skupaj s 
svojo spremljevalno skupino 
zapela vse svoje hite in publi-
ka ji je pri tem pomagala s 
petjem in ploskanjem. 

Vse skupaj pa je povezoval 
voditelj Mark Žitnik, sicer 
tudi Sašin dober prijatelj, ki 
je bil navdušen nad tem, da 
se je šla Saša med koncer-
tom kar večkrat preobleči in 
je tako pokazala, da ima po-
leg dobrega glasu, tudi dober 
stas. Turbo Angels v zakulisju / Foto: rm. oovi 

DALMATINSKA KLAPA NAVDUŠILA 
Maja Bertoncelj 

M inulo soboto je 
ŠD Kondor 
Godešič urad-
no začelo s 
praznovanjem 

40-letnice delovanja. Za 
uvod so pripravili dalmatins-
ki večer in v goste povabili 
klapo Kumpanji s Korčule. 
Sestavlja jo devet pevcev, od 
tega dva igrata tudi na man-
dolino, trije pa na kitaro. 
Predstavili so se z razno-
likim programom: od dal-
matinskih do vedno popu-
larnih tujih zimzelenih pes-
mi. 

Začetki klape Kumpanji 
segajo v leto 1995 in doslej 
se lahko pohvahjo z uspeš-
nimi nastopi, koncerti in 
snemanji v številnih mestih, 
v televizijskih in radijskih 
oddajah, tako na Hrvaškem 
kot tudi v tujini. Preteklo 
leto so nastopili celo v 
Bmslju. Udeležujejo se do-

Klapo Kumpanji sestavlja devet izvrstnih pevcev. Pretekli teden so nastopili na Godešiču. 
/ folo: AItksjndef Iglijar 

mačih in mednarodnih fes-
tivalov, kjer so skupaj osvo-
jiU že več kot trideset na-
grad. Leta 1998 so bih po 
izbon: hrvaških radijskih in 
televizijskih postaj razgla-
šeni za skupino leta na 
Hrvaškem. Doslej so sodelo-

vali že s številnimi znanimi 
izvajalci in skladatelji, kot so 
Meri Cetinic, Tamburaški 
orkester HRT, Duško Tam-
bača, Mojmir Čačija, Rajmir 
Kraljevič, Kvartet Gorgonzo-
la, Hari Rončevič, Jasmin 
Stavros, Branko Stare, Seve-

rina in drugi. Trenutno 
pripravljajo že svojo četrto 
zgoščenko. Prva z naslovom 
Kumpanji je izšla leta 1996, 
druga I to smo mi je iz leta 
2004, zadnja izpred dveh let 
pa nosi naslov Blato u srcu 
mom. 

mailto:info@radio-sora.si


KU LTU RA 

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA 
UTRIP GORENJSKE' n 

v torek smo v Galeriji Mestne hiše odprli razstavo in podelili nagrade. 

D i n a K a v t f č 

Po velikem odzivu 
bralcev na foto na-
tečaj Gorenjskega 
glasa, ki smo ga 
pripravili v sodelo-

vanju s Fotografskim druš-
tvom Janez Puhar iz Kra-
nja, smo v torek dočakali 
odprtje razstave izbranih 
del. Za prijetno vzdušje so 
ob tem poskrbeli mladi 
glasbeniki, člani revijskega 
orkestra Gimnazije Kranj. 
Pod umetniškim vodstvom 
profesorja Primoža Zevni-
ka so nastopili: Eva Aljančič 
in Jurij Treven s saksofo-
nom ter Urša Rihtaršič pri 
harfi. 

Direktorica Gorenjskega 
muzeja Barbara Ravnik To-
man je v uvodnem nagovo-
ru izpostavila dobro sodelo-
vanje z Gorenjskim glasom 
in Fotografskim društvom 
Janez Puhar že v preteklosti. 
Direktorica Gorenjskega 
glasa Marija Volčjak pa je 
povedala, da je postavitev 
razstave šele prva med načr-
tovanimi prireditvami, ki 
bodo v letu praznovanja 60-
letnice izhajanja časopisa 
Gorenjski glas, še slekle. 

Nagrajenci (z leve): Igor Kavčič, Corazd Kavčič, Luka Dakskobler, Ambrož Perne, 
Darinka Mladenovič, Anže Vogelnik 

Zahvalila se je tudi predsed-
niku Fotografskega društva 
Vasji Doberletu za strokov-
no pomoč pri pripravi raz-
stave in ga imenovala kar 
"oče" projekta. Program je 
sklenil Vasja Doberlet, ki je 
podal strokoven komentar k 
razstavi ter podelil medalje 
in diplome prisotnim avtor-
jem fotografij. 

Na razstavi si do 9. aprila 
med 10. in 18. uro (razen ob 
ponedeljkih) brezplačno 
lahko ogledate 75 izbranih 
fotografij, ki predstavljajo 
življenjski utrip Gorenjske. 
Prvi otiskovalci, Id so si raz-

Vasja Doberlet, Marija Volčjak, Branko Grims 
in Barbara Ravnik Toman 

stavo že ogledali, so bili nad 
njo navdušeni ter pozitivno 
presenečeni nad kakovostjo 

in vsebino fotografij. Po nji-
hovih besedah je razstava 
vsekakor vredna ogleda. 

STARA KASARNA ODPIRA VRATA 
v Glasbeni šoli in Cornjesavskem muzeju na Jesenicah vabijo v torek, 20. marca, ob drugem 
rojstnem dnevu znova oživljene Kasarne na Stari Savi na zanimive prireditve. 

Kasarna na Stari 
Savi danes nedvo-
mno velja za ene-
ga jeseniških bise-
rov. Motiv za raz-

glednice. Stavba častitljive 
starosti je temeljito prenov-
ljena pred dvema letoma 
znova oživela, ko se je v njej 
naselila Glasbena šola, vanjo 
pa je Gomjesavski muzej 
kasneje umestil še etnološko 
zbirko. "Dopoldanski pro-
gram je namenjen učencem 
2. in 3. razreda osnovnih šol 
z Jesenic, Mojstrane, Kranj-
ske Gore in Žirovnice, pa 
tudi najtnlajšim iz vrtcev, ki 
se bodo spoznavali z vsem, 
kar počnemo v glasbeni 
šoli," je povedala ravnateljica 
Martina Valant, kolegica di-

rektorica muzeja Irena La-
čen Benedičič pa dodala: 
"Učenci nižjih razredov si 
bodo ogledali etnološko zbir-
ko z rekonstndccijo delavske-
ga stanovanja in o svojem 
obiskii oblikovali knjižico, iz-
delali pa bodo tudi rudarske 
lučke." V popoldanskem 
delu, ko bodo od 14. ure na-
prej potekali ogledi zbirke, 
bodo vsi obiskovalci deležni 
tudi prave delavske kave, 
skuhane v litrskem piskru 
na pravem "šporgetu" na 
drva. Ne barcafe, ampak pro-
ja. pa kava iz ječmena... Med 
13. in 14. uro bodo v glasbeni 
šoli potekale glasbene delav-
nice za vse vas, ki jili štejete 
od 6 do 99 let. Na sporedu 
bodo Orfova, baletna, tolkal-
na, trobilna in pevska delav-
nica, vodili pa jih bodo šolski 
glasbeni pedagogi. 

Praznovanje drugega rojst-
nega dne Kasarne na Stari 
Savi se bo zaključilo ob 17. 
uri z nastopom dijakov in 
študentov, ki so nekoč obis-
kovali jeseniško glasbeno 
šolo. Menda se jili trenutno 
naprej šola trinajst, tokrat pa 
se jih bo na koncertu pred-
stavilo šest: Jan Adamek (tro-

benta), Jernej Obržan (tuba), 
Neža Čeme (klarinet), Neža 
Torkar (harmonika), Sandra 
Štem (kitara) in Anida Glu-
hič (klavir). Tako jeseniški 
glasbeniki kot muzealci vabi-
jo vse z gonijesavskega kon-
ca in vse Gorenjske, da si z 
obiskom pri njih polepšate 
običajen marčevski torek. 

Glasbena šola Jesenice in Gomjesavski muzej vabita na 
rojstni dan v oživljeno staro Kasarno. 

Meščansko poroko iz 19. stoletja smo na Zavodu 
za turizem Kranj oživili predvsem zjato, 
da bi pripeljali poroke nazaj v Prešernovo mesto. 

Meščanska poroka na Kranjskem izvira še iz časa Ilirskih provinc, 
v Kranju se omenja-v letih med 1813 In 1814. In kako pravzaprav 
zgleda tovrstna poroka? Častna straža Kranjske garde pospremi 
nevesto, ženina in pllči do mestne hiše, ženin pa mora bili zelo 
pazljiv, ko se vmeša mitničar, ki od njega zahteva mitnino. "Če ne boi 
plačal trinajst goldinarjev, bom gardistom naročil, naj kočijo okrog 
obrnejo," ženinu pribije mitničar, poleg tega pa mu naloži še nekaj 
vprašanj, na katera skuša ženin čim bolj spretno odgovoriti. Nazad-
nje mitničar kočijo le spusti naprej, mladoporočenca in svate pred 
Mestno hišo pričaka meščanska družina, ki jih povabi v čudovito 
renesančno dvorano, kjer se odvija poročni obred. Po zaključenem 
obredu meščanska gospa in gospod mladoporočencema podata 
nekaj nasvetov za skupno srečno pot, v jeziku iz časa Prešerna 
V Zavodu z a t u r i z e m smo se odločili, da bomo v mesecu juniju, 
natančneje 16. junija, takšno poroko podarili paru, ki ga bede Izbrali 
bralci Gorenjskega glasa, ki Je tudi glavni medijski pokrovitelj tako 
Imenovane akcije D A , Z A 13 G O L D I N A R J E V . Nepozabni dogodek pa bo 
dejansko "nepozaben", saj so ga podpril številni pokrovttelP. Anton 
Pavlin Iz Naklega bo poskrbel z a prevoz para s kočijo, trgovina 
Verltas Iz Kranja bo nevesti posodila poročno obleko, ženina bodo 
oblekli v trgovini M O D N I S V E T v Kranju, z a čevlje bodo poskriiell v 
podjetju Alpina Ž I r l , poročne prstana z a mladoporočinca bodo 
Izdelali v z l a t a r s t v u Moborlč v Kranju, z a urejanje pričeska in 
Učenje bodo poskrbeli v Irtzerskem ateljeju Sliva na iMrnskOfem. 
poročni šopek bo nevesta dobila « cvetličarni Mak v Kranja, kjer bodo 
poskrbeli tudi z a okrasitev kočije, z a nepozabne totograflje oz. kar 
cel poročni album pa bodo poskrteii v loto Boni v Kranju. Svati na 
poroki se bodo posladkali s poročno torto, ki Jo bode naredili v Kra-
ljevem MIgnonu v Kranju, nazdravili pa bodo s šampanjcem, ki ga be 
podarilo podjetje Vipava. Na poročno kosilo se bosta mladoporočen-
ca odpravila v Vilo Belo pri Preddvoru. To pa še nI vse. V 
turistični agenciji Sindicom so se odločili, da mladoporočencema 
podarijo bon v vrednosti 500 E U R z a poročno potovanje. 
Torej, vsi pari, id se nameravate poročiti v tem letu, Izpolnite pri-
javnico in se potegujte z a brezplačno meščansko poroko z vsem. kar 
sodi zraven. Prijavnico boste našli v Gorenjskem glasu v petek, 16. 
marca In v t o r e k , 2 0 . marca 2 0 0 7 , v petek, 2 3 . marca pa v 
Jeseniških novicab ter na spletnih straneh vnnv.tourism-kranJ.sl In 
www.gorenJsklglas.sl. Prijavnico pošljite do 30. marca na naslov 
Zavod z a turizem. Glavni trg 2 , 4 0 0 0 Kranj aH po elektronski pošU na 
naslov karmen.zupan@tourism-kranJ.sl . Predstavitev parov bo 
objavljena v Gorenjskem glasu v torek, 6. aprila 2 0 0 7 . 

/'/^rrr/Mca 

Prijavnica naj vsebuje naslednje pod 
- ime In priimek ženina In neveste 
- naslov ženina In neveste 
• leto rojstva ženina In neveste 
• poklic ženina In neveste 
• telefonsko številko ženina ali nevesti 
- kratka predstavitev (hobljl. 

prežhdjenje prostega časa Itd.) 
• fotografijo ženina In neveste 
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TV SPORED 
PETEK 16.3. 

13.05 Zadnja priloinost 1 3 i 5 Cudaiko 1 4 J O 
Afriika pustolovifina 14.4S Novinar v modrem 
1 5 3 5 Jane Goldman 1 6 J 5 Viharne zgodbe 
17.15ReievanježivaE17.40Motoijil8.052ival-
sl(i vrt 19.00 Policija 1 9 J 5 Novinar v modrem 
20.15 2v3lsl(i vn 20.40 Viharne zgodbe 21.05 
Preizkušnja vzdržljivosti 2 1 . 3 5 Zloiin v Holly-
woodu 22.00 Prevaranti 2 2 i 0 Videonadzor 
23.15 Zapomiiki zdravniki 00.05 Policisti iz Las 
Vegasa 0035 Viharne zgodbe 

1 2 . 2 0 A h , ta ljubezen, 103. del 1 3 . 1 0 
Zaljubljena, 62. del 1 4 . 0 5 Usodna ljubezen, 
31.- 32. del 15.55 Za ljubezen doGlorie, 26.-
27. del 1 7 . 4 0 Poroka z milijonarjem, 96. del 
1 8 . 3 5 Maria Rosa iSfe ženo, 74. del 1 9 . 3 0 
Judeževa žena, 81. del 2 0 . 2 0 Naie skrivno 
življenje. 54. del 2 1 . 1 0 Usodna ljubezen, 32. 
del 2 2 . 0 5 Za ljubezen do Glorie, 27. del 
23.00 Sreča v ljubezni, 87. del 23.55 Mašče-
vanje ljubezni, 104. del 

SOBOTA 17.3. 

1 2 . 1 5 Drzni tatovi 12.40 Oh, U ljubezen 1 3 3 0 
Vrhame zgodbe 1 3 J 5 Policisti iz las Vegasa 
14.45 Kako postati agent FBI-ja 1 5 3 5 Polidja 
15.55 OebekKt 16.50 Udar strele 1 7 . 4 0 Pre-
varana smrt 18.05 Reievanje živali 1 8 3 0 Drzni 
tatovi 19.00 Motorji 1 9 i 5 Policisti iz Las Vegasa 
20.15Zadnja|ji8ožnost21.05SamevNewyotku 
22.00 V iskanju očela 22.50 Spopad v kletki 
23.15 Policistke 00.05 PoHdsli 

06.00 2iveti, 9. del 06.50 Za ljubezen do Glo-
rie, 23.-27. del 1 1 . 0 0 Naše skrivno življenje, 
9. del 1 1 . 5 0 Usodna ljubezen, 28. - 32. del 
1 6 . 0 0 To življenje, drama 1 8 . 0 0 Živeti, 10. 
del 1 9 . 0 0 V kuhinji z Angelom in Mario, 5. del 
20.00 Hočem biti zvezda!, 35. del 2 2 . 0 0 Živl-
jenje z Anito, 5. del 23.00 Nezvestoba, 5. del 
00.00 ljubezen naprodaj, 6. del 

NEDEUA 18.3. 

0 6 . 0 0 Katastrofe stoletja 1 0 . 1 0 Zapiski iz 
Tajpeja 1 0 . 3 5 Dirka 1 1 . 2 5 Preživeli 1 1 . 5 0 
Lov za rekordi 1 4 . 2 0 Katastrofe stoletja 
1 7 . 4 0 Reševanje živali 1 8 . 0 5 Katastrofe sto-
letja 1 9 . 0 0 Preživeli 1 9 . 2 5 Brodolom 1 9 . 5 0 
lov za rekordi 2 2 . 2 5 Zdravniške kartoteke 
2 3 . 1 5 Policistke 00.05 Policisti 00.30 Vojaki 
0 1 . 2 0 Na robu 0 2 . 1 0 lov za rekordi 

06.00 Živeti, I0.del06j0judeževažena, 77.-81. 
del 1 1 . 0 0 Naše skrivno življenje, 10. del 1 1 . 5 0 
Sreča v ljubezni, 83. - 87. del 16.00 lo žrvijenje, 
(tarna 18.00 Živeti 9. del 19,00 V kuhinji z An-
gekim in Mario, 6. del ZOM Hočem biti zvezdal, 
36. del 22.00 Zhdjenje z Anito, 6. del 23.00 
Nezvestoba, 6. del 00.00 Ljubezen naprodaj, 7 . 
del01.00Toiiv5enje,drama 

PONEDEUEK 19.3. 
• ReaOtvIV 

1 3 . 0 5 Zadnja priložnost 1 3 . 5 5 Čudaško 
1 4 J O Afriška pustolovščina 1 4 . 4 5 Novinar v 
modrem 1 5 3 5 Jane Goldman 1 6 . 2 5 Viharne 
zgodbe 1 7 . 1 5 Reševanje živali 1 7 . 4 0 Motor-
ji 1 8 . 0 5 Neverjetno 1 8 . 3 0 Policisti na Hava-
jih 1 9 . 0 0 Zamolčane zdravniške zgodbe 
1 9 . 5 0 Rojstvo 2 0 . 1 5 Kdo pa misliš, da si!? 
2 1 . 0 5 Prevaranti 22.00 Zdravniške kartoteke 
2 2 . 2 5 Težke odločitve 2 3 . 1 5 Neverjetno 
2 3 . 4 0 Obalna straža 0 0 . 0 5 Rojstvo 0 0 . 3 0 
Kdo pa misliš, da si!? 

12 J O Ah,l3 P e z e n , m del 13.10 Z a p j e n a , 
63.del 14.05 Usodna ljubezen, 3 1 -33. dell5 J 5 
Za ljubezen do Glorie, 27. • 28. del 1 7 . 4 0 Poroka z 
maijonarjem, 97. del 1 8 3 5 Maria Rosa išče ženo, 
75. del 1 9 3 0 Judeževa žena, 82. del 20 J O Naše 
skrivno življenje, 55. del 2 1 . 1 0 Usodna ljubezen, 
33. del 22.05 Za ljubezen do Gkine, 28. del 23.00 
Sreča v ljubezni, 88. del 2 3 i 5 Maščevanje 
ljubezni 105. del 

TOREK 20.3. 

13.55 (udaško T 4 J 0 Afriška pustotovšfina 
14.45 Novinar v modrem 1 5 3 5 Jane Goldman 
1 6 J 5 Viharne zgodbe 1 7 . 1 5 Reševanje živali 
17.40 Moloqi18.0SNeveij«no1SJOPoadsti na 
Havajih 19.00 Študenti medicine 1 9 J 5 Živalski 
vrt 1 9 3 0 Rojstvo 20.15 Kdo pa misliš, da si!? 
21.05Več kot b(zamo22.00ZdtavniSke kartoteke 
2 2 J 5 Divje: Narava 23.15 Neverjetno 23.40 
Pogosti 00.05 Rojstvo 0 0 3 0 Kdo pa misFiš, da si!? 
O l J O V e č kot bizarno 

1 2 J 0 Ah, ta ljubezen, lOS.del 13.10Zaljubljena, 
64. del 14.05 Usodna ljubezen, 33.-34. del 15 J 5 
Za ljubezen do Gknie, 28. -29. del 1 7 ^ Poroka z 
m i l ^ r j e m , 98. del 1 8 3 5 Maria Rosa gče ženo, 
76. del 1 9 3 0 Judeževa žena, a de) 20 J O Naše 
skrivno življenje, 56. del 2 1 . 1 0 Usodna ljubezen, 
34. del 22.05 Za P K z e n do Gkirie. 29. del 23.00 
Sreča v ljubezni, 89. del 2 3 3 5 Maščevanje 
ljubezni, 106. del 

SREDA 21.3. 

13.05 Zadnja priložnost 13.55 (udaško 1 4 J 0 
Afriška pustolovščina 1 4 . 4 5 Kovinar v modrem 
1 5 . 3 5 Jane Goldman 1 6 . 2 5 Viharne zgodbe 
1 6 , 5 0 Prevarana smrt 1 7 . 1 5 Reševanje živali 
1 7 . 4 0 Motorji 1 8 . 0 5 Neverjetno 1 8 3 0 
Policisti na Havajih 1 9 . 0 0 Klic 19.50 Rojstvo 
2 0 . 1 5 Kdo pa m i s K , da si!? 2 1 . 0 5 Same v New 
Vorku 2 2 . 0 0 Zdravniške kartoteke 22 J 5 Su-
perotroci 2 3 . 1 5 Neverjetno 2 3 . 4 0 Obalna 
straža 00.05 Rojstvo 00.30 Kdo pa misliš, da 
si!? 

12 J O Svetovni popotnik 1 3 . 1 0 Zaljubljena, 65. 
del 14.05 Usodna ljubezen. 34. - 35. del 15.55 
Za ljubezen do Glorie, 29. - 30. del 1 7 M Poroka 
Z milijonaijem, 99. del 1 8 3 5 Maria Rosa B(e 
žen«, 7 7 . del 1 9 . 3 0 Judeževa žena, 84. del 
2 0 J 0 Naše skrivno življenje, 57. del 2 1 . 1 0 
Usodna ljubezen, 35. del 22.05 Za ljubezen do 
Glorie, 30. del 2 3 . 0 0 Sreča v ljubezni, 90. del 
2 3 3 5 Maščevanje ljubezni 107. del 

ČETRTEK 22.3. 

1 2 4 0 Rojstvo 13.05 Zadnja pritožnost 1 3 3 5 Cu-
daškol4J0RPA14,45Novinarv modrem 1 5 3 5 
Jane Goldman 1 & J 5 Študenti medicine 16.50 
Prevarana smrt 1 7 . 1 5 Reševanje živali 1 7 . 4 0 Mo-
tor; 18.05 Neverjetno 1 8 3 0 Policisti na Havajih 
19.00 Pn>ti v r h u 1 9 3 0 2 0 . 1 5 Kdo pa mis-
liš, da si!? 2 1 J B Prevaranti 22.00 Smučarska se-
zona 22 J 5 Na robu 23.15 Neverjetno 23.40 
Obalna straža 00.05 Rojstvo0030 Kdo pa misK, 
dasi!? 

12 J O Svetovni popotnik 1 3 . 1 0 Zaljubljena, 66. 
del 14.05 Usodna ljubezen, 35. -36. del 1 5 3 5 Za 
ljubezen do Gtorie, 30.-31. del 1 7 . 4 0 Poroka z mil-
ijonaijem, 100. det 1 8 3 5 Maria Rosa iščeženo, 78. 
del 19.30 Judeževa žena, 85. del 20.20 Naše 
skrivno življenje, 58. del 2 1 . 1 0 Usodna ljubezen, 
36. del 22 J)5 Za ljubezen do Glorie, 31. del 23.00 
Sreča v ljubezni, 91. del 2 3 3 5 Maščevanje 
ljubezni, 108. del 

Pretekli teden se je županu 
Kranja, psihiatni in prilož-
nostnemu igralcnj, v mladosti 
pa skoraj rockovskemu klavia-
turistu skupine Apokalipsa, 
Damijanu Pemetu s pono-
som reklo približno takole: 
"Pa čeprav nismo kandidirali 
za evropsko kulturno prestol-
nico leta 2012, se nam dogaja-
jo mednarodno zanimive 
stvari ..." In zares so se. Za 
mednarodni ženski praznik 

plomskj študij končala v Paii-
zu, študij klasičnega kitajske-
ga slikarstva pa končala v Ku-
ala Lumpurju v Maleziji. Med 
letoma 1999 in 2002 je pri-
pravljala projekt Park skulp-
tur ob jezeru v Mostu na SočL 
In še in še zaniinivili stvari. V 
imenu mednarodnega dru-
štva SILA se je likovnicam za-
hvalila predsednica, simpatič-
na Francozinja Veronique 
Banzel, in predstavila njihovo 

Ravnik in Kranjčanki Bredi 
AmeSek, ki je pomagala pri 
organizaciji, nasmilial priha-
jajoči dan • nov mednarodno 
obarvan dogodek. 

V Mestni hiši na Glavnem 
trgu, v tako imenovani poroč-
ni dvorani, kjer na dolgo omiz-
je pogledujejo baročni portreti 
menda neznanega avtorja, se 
je "moral" zgoditi podpis "pro-
tokola" o sodelovanju med 
M O Kranj in hrvaško istrsko 

tržnikom, vibrafonostom Bo-
škom Petrovičem, voditeljem 
šole ter direktorjem vsakolet-
nega festivala v Grožnjanu 
)azz is Back, so si segU v roke 
in obljubili odlično sodelova-
nje. Seveda v korist najmlaj-
šiin nadobudniiTi glasbeni-
kom. Vmes je bilo veliko sme-
ha, pikrili pripomb "BiPi-ja" 
in le doprsna statua Franceta 
Prešerna, ki je pospremila 
"press" dogodek, si je mislila 

Veronlque Banzet 

dan žena je Gorenjski muzej 
v galeriji Prešernove hiše od-
piral nadvse imenitno likovno 
razstavo štirili slikark, članic 
slovenskega mednarodnega 
ženskega združenja SILA 
(Slovenian International La-
dies Assodalion). Odlično ča-
sovno načrtovano in še (xllič-
nejši obisk. Le Kranjčanki 
Klementini Golija, akademski 
slikarki, se je zgodil močnejši 
prehlad, slikarko Huiqin 
Wang, kitajsko Slovenko, pa 
je zadržala službena obvez-
nost Tako smo' ob zanimivi 
in ravno prav dolgi precLstavit-

vi kustosa razstave dr. Damir-
ja Globočnika spoznali avtori-
ci, Domžalčanko Vero Trste-
njak Jovičič ter Ljubljančanko 
Tamaro Burmicky. Obe sta 
okusili zanimivost in širino 
sveta. Vera Trstenjak je slikar-
stvo študirala na American 
Art school v New Vorku ter 
študij nadaljevala na ALL) v 
Ljubljani, tudi pri akademikih 
Stupici in Bemiku. Veliko je 
potovala, živela nekaj časa na 
Havajih, razstavljala in se po-
svečala poučevanju ter filmu. 

jean-Luis Mignot 

delovanje, predvsem so pre-
poznavne po vsakoletnem 
ljubljanskem Bazarju, ki se 
pri nas dogaja vse od leta 
1993, Uradno je razstavo na 
zelo sproščen ter humoren 
način odprl veleposlanik Kra-
ljevine Belgije, njegova eksce-
lenca Jean-Luis Mignot. In je 
dokazal, da mu gre naš težki 
jezik kar dobro. S prstom si je 
kazal stavek in pogledal iznad 
bralnih očal: "Ne. Hm, nič. 
Pika. Konec," se je popravil in 
začel znova. Pohvalil je umet-
nice in se veselil vseh delav-
nic, tudi likovne, ki se dogaja 
kar na njegovem domu. 
Vmes je zagodla preoblikova-
na glasibena banda Tantadruj, 
Nejč ob harmoniki, Dino s če-
lom, žensko noto pa sta doda-
li altistka Suzana Oroz in Pet-
ra Puhar Kejžar, obe dolgolet-
ni pevki APZ France Preše-
ren. Župan, ki se je spominjal 
zgodovine praznika in seda-
njega družbenega položaja 
žensk in njihovih pravic, pa se 
je damam zaltvalil z žareče m-
menimi tulipani. Šele letoš-
njega Valentina sem zares iz-

Damir, Barbara, Breda, Vera, Damijan in Tamara 

Občino Grožnjan. Nekaj, kar 
je bilo dogovorjeno že s prejš-
njim županom Mohorjem 
Bogatajem, ki je dobljeno na-
ivno izgubil (kazen mora biti 

svoje. Z veliko zanimanja je 
pogodbeno podpisovanje 
kvarteta pospremil tudi župan 
Trebnjega Alojz Kastelic, se 
navdušil ter povabil oba, Bo-

Boško Petrovič, Rino Duniš, Damijan Parne in Primož Crašič 

vzgojna, pravijo). Ker je pro-
jekt odličen in je bil Damijan 
Peme v mladosti skoraj glas-
benik, se ga seveda zaveda 
tudi kot župan. O tem ga nika-
kor ni bilo težko prepričati, 
bolj pa me zanima, koliko 
okostnjakov bo še zgrmelo iz 
katere od občinskih omar. Z 
županom Grožnjana, nadvse 

ška in Primoža, z njunima šo-
lama na nastop v trebanjsko 
občino. M i pa smo taisti večer 
doživeli še izjemen koncert 
"B.P.Tria" z gostom, 13-letnim 
vibrafonistom Vidom Jamni-
kom. "Vi nam Primoža Graši-
ča, mi vam Piranski zaliv," je 
bil duhovit Boško Petrovič. 
"Verjetno je to edina pogcxlba s 

P " 
Suzana Oroz in Petra Kejžar 

Podobno zanimivo je življe-
nje Tamare Burmicky. V 
zgodnjih šestdesetih je študi-
rala francoščino v Švid, študi-
rala arhitekturo v Caracasu v 
Venezueli in v Ljubljani, dodi-

vedel. kako ljubi da so žen-
skam tulipani. In rumeno bel 
šopek poslal kar prek "sms-a". 
Damijanu Pemetu se je blaže-
nemu med ženami ob direk-
torici muzeja Barbaru Toman 

SiPi s Francem 

simpatične, če že ne kar "sexi" 
vasice Rinom Dunišem, prija-
teljem Primoža Giaši&, glas-
benika in "šefa" festivalskega 
projekta jazz Kamp Kranj ter 
glasbeno legendo, odličnim 

Alojzij Kastelic 

Hrvaško, ki zares velja," pa je 
dcxlal Primož Grašič ter se ve-
selil boljših prihajajočih časov 
za jazz v mestu. Pa še pomlad 
gre v deželo. Uživajte konec 
tedna! 

http://www.kompas.si


HUMOR 
BRAT VSE V ID I , BRAT VSE VE 

SEDI SE LEPO, A MEHKO 
Dr. Robert Bivši Leskovar izbral stol Pilot, a je kmalu po izboru res odletel. Šoferja čakata na podpisnika. 

Iz februarskega arhiva Ve-
likega brata smo izbrskali fo-
tografijo, na kateri vidimo 
sedaj že nekdanjega dekana 
Fakultete za organizacijske 
vede dr. Roberta Leskovarja, 
kako preizkuša pisarniški 
stol spinalis, kakršne naj bi 
na fakulteti nabavili za profe-
sorski kader in sploh kader. 
Kot smo izvedeli, je bivši iz-
biral med razli6iimi modeli 
stolov, ki so ergonomsko iz-
jemno prilagodljivi človekovi 
hrbtenici, ki je vselej po-
končna, je pa zato na račun 
tega rit nekoliko bolj upoglji-
va, voljna in širokega razpo-
loženja. Menda je Leskovar 
izbiral med različnimi stoli, 
precej všeč so mu bili mode-
li: organizatix, eurospend, 
fovares, glumator in dejdna-
rex. Nikakor mu ni "sedel" 
stol odstopex. "Za stole spi-
nalis sem se odločil zato, ker 
jih priporoča stomatološka 
zbornica, priporočajo jih naj-
boljši rejci, so brez sladkorja 
in zagotavljajo popolno sede-
nje tudi v tistih dneh," je po-
vedal Leskovar in dodal, da 

je vesel tudi ugodne ponud-
be, ki jo je dosegel pri proda-
jalcu. Na koncu si je na pri-

govarjanje sodelavke, stro-
kovnjakinje za pohištvo, od-
ločil za najprestižnejši mo-

del spinalis pilot po ceni ne-
kaj več kot 1230 evrov. Glede 
na to, da je imel bivši na licu 
mesta s seboj le 240.000 ev-
rov, cena pa je bila vroča, se 
je takoj odloči za nakup 195 
stolov, ki naj bi jih v prihod-
nje uporabljali na FOV. 

Glede na to, da je nabavni 
za stole ta teden odstopil s 
svoje funkcije, je že danes 
na relaciji med fakulteto in 
podjetjem, ki prodaja spi-
nalise, prišlo do incidenta. 
Če ste slučajno na parkiriš-
ču ob FOV videli dva tovor-
njaka šleperja, naj vam po-
vemo, da sta to prevoznika 
za stole, ki se menda ne bo-
sta umaknila z dvorišča, do-
kler nekdo ne bo prevzel 
stolov. Podpisnika pa ni. 
Ker zadeva zna trajati ted-
ne, se je menda eden od šo-
ferjev že odločil za izobra-
ževalni program "v 30 dneh 
do diplome", ki so ga v želji 
po čim večji prilagodljivosti 
študentom na hitro razpisa-
li na fakulteti. Drugega šo-
ferja še prepričujejo. 
Mali Brat 

Ž IVLJENJE JE BORBA 

Petar Radovič: "Ti zdele 
povem Jonas, nobenega 
prdenja, pljuvanja, nobe-
ne pijače ... In sploh, da 
mi ne boš guncao afen. 
Da bom jaz se pol zago-
varjat hodu k Možinko-
tu." 

Jonas: "Krgh, krghhhh, 
spust kravato, rabim po-
moč ..." 

Petar Radovič: "Nobeno 
ljudstvo ali klic v sili ti ne 
bosta pomagala, če se 
boš zajebavo. Si razu-

Jonas: "Ja ..., 
priden bom." 

ne )a 

E N P L A N I Š K I 

J. iz ŠD Planica: "Ne tle naute 
skakal, dokler navte plačal. 
Jest ne grem nikam'r." 
J. iz Smučarske zveze Sloveni-
je: "Pa daj no, moj dragi J., ne 
bomo se zdaj prepirali. Na 
stare dobre čase, ko je bilo 
vsem fino." 
J. iz ŠD Planica: "Nam ni všeč, 
da nas nategujete, a veš." 
J. iz SZS: "Zdajle denarja 
trenutno ni, bomo že kaj pol 
zrihtal, ko vse zračunamo. 
Ampak meni se zdi, da denar 
ni edini razlog, da ne spustite 
na skakalnico.'" 
J. iz ŠD Planica: "Maš prov. 
Kure pa dnar. M i štrajkamo 
zato, da bi poleti odpadli, da 
ne bi naši skakalci še naprej 
sramote delal." 

ČETV EREC BREZ 

Jelko Kacin 

Predsednik LDS: "Nekateri 
naši kolegi so prejeli že drugi 
rumeni karton, kar, kot veste, 
pomeni odhod z igrišča." 

Zoran Jankovič 

Župan Ljubljane: "Tile Cra-
tel Gorenjci že ne bodo 
moje Ljubljane razkopavali, 

Dr. France Prešeren 

Slovenski pesnik: "Pa tak mir 
je bil od 8. februarja sem. Še 
dobro, da se Leto sloi/enske 
drame dogaja v Ljubljani." 

Naško Našič 

Predsedniški kandidat SDS: 
"V naši stranki smo se od-
ločili, da bom kandidiral jaz. 
Važno, da sem naš." 

G G I IZLETI 

kulturna dediščina Plečnik 
Kdaj: sobota, 24. marca 
Kje: Kranj, Kamnik, Ljubljana 
Program: ogled Plečnikovih arhitekturnih dosežkov v Kranju (arkad Prešer-
novega gledališča, vodnjaka ob RoženvenskI cerkvi in Bežkove vile), 
v Kamniku (kapela Božjega groba In cerkev sv. Benedikta v Stranjah) In 
Ljubljani (cerkev sv. Frančiška, Žale, Plečnikovi spomeniki v starem jedru 
Ljubljane, Plečnikova hiša na MIrju in cerkev sv. Mihaela v Črni vasi na Barju. 
Cena: 22 evrov (5.2 72,08 SrO 

Zgodovina Na obe Strani Sotle 
Kdaj: sobota, 31. marca 
Kje:Kumrovec-Olimje 
Program: Brežice - Kumrovec: ogled čudovito 
urejene etnološko-muzejske vasi s Titovo 
rojstno hišo - ogled samostana Ollmje s 
starodavno lekarno in čokoladnico ali kopanje 
- pogostitev na Jelenovem grebenu. 
Cena: 40 evrov (9.585,60 SIT) 

prestolnice Večni Rim i 
Kdaj: 29.3.-1.4. | 
Program: ogled najpomembnejših znamenitosti Rima: vatikanski muzeji, j 
cerkev sv. Petra, Forum Romanum .. Cena vključuje avtobusni prevoz, | 
vodenje In dve nočitvi z zajtrkom. Cena: 165 evrov (39.540 SfT) ' 

Prijave: Gorenjski glas: tel.: 04/201 42 41. Informacije, prijave in vplačila: 
Agencija Linda; tel.: 04/235 84 20 aH lnfo@lindail. Sedež si zagotovite s 
predplačilom. Riziko odpovedi: 4 % In DDV. Prijazno vabljeni. 

Naroiniki Gorenjskega glasa Imajo 10 % popusta. 

Gorenjski Glas 

V E L I K I K O N C E R T 

24. 3.2007, ob 19. uri 
ŠPORTNA DVORANA KOMEIVDA 

V Ž I V O B O D O N A S T O P / V L I : 
ans. VIHARNIK 
ATOMIK HARMONIK 
IGOR IN ZLATI ZVOKI 
ans. JAVOR 
ans. ČEPON 
HARMONIKARSKI ORKESTER 
TER PLESNA SKUPINA ŠTUPI 

BRIGITAŠULER 
OKROGU MUZIKANTJE 
ans. N A G E U 
Z A P E U l V K E 
ans. VRHOVC 
JOŽI KAUŠNIK 
ans. RADOST 

GOSTJA VEČERA ZMAGOVALKA EME ALENKA GOTAR 
Voditelj in humorist: F r a n c P e s t u t n i k - P o d o k n i č a r 

PO KO.VCEiriU PUi;S Z AXSAMBIX)\I VniARMK 
PRODAjrJA MESTA: 

[KAMNIK; TURISTIČNA A G E N C U A VERONIKA 
! VIOEOTEKA M E T U U 
; MENGEŠ: FOTO REPANŠEK 
[DOMŽALE. VELE D. D. ODDELEK TRAFIKA 
[KRIŽ: BIFE MEG I 
: KLANEC: OKREPČEVALNICA KLANO 

I MOSTE: TRGOVINA MARIJA 
I VRTNI CENTER GAŠPERLIN 
I BIFE POLONCA 
IUUBUIANA: TURISTIČNA AGENCIJA BENO TOURS 
I KRANJ: BISTRO ENKA, Na ior jeva 1 

0 1 / 8 3 9 - 6 3 - 5 0 
0 1 / 8 3 9 - 1 0 ^ 4 
0 1 / 7 2 3 - 7 4 - 9 2 
0 1 / 7 2 1 - 8 3 - 3 1 
0 1 / 8 3 4 - 1 0 - 6 2 
0 4 1 / 5 7 0 - 9 3 7 

0 1 / 8 3 4 - 3 5 - 8 7 

0 1 / 4 2 3 9 8 1 0 
0 4 / 2 3 8 - 2 8 - 2 8 

! INFORMACIJA IN PRODAJA VSTOPNIC NA TEL. 0 4 1 / 5 9 1 - 6 6 0 

GorenjskiCIas T k OOaNA 
KOIMCNOA G a ^ r l i n 



HUMOR, ZA KRATEK ČAS 
KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN 

17. marca 2007 
Sobota 
jerica, Jožica, Jernej 

Polovico dneva boste preživeli v razmišljanju, kaj vse bi 
bilo potrebno urediti. Drugi del dneva pa ugotavljali, da 
se vse da preložiti in da je še dovolj časa. 

i8. marca 2007 
Nedelja 
Ciril, Edo, Anžej 

Izbirali boste med različnimi možnostmi in se no koncu 
odločili za daljši izlet. Pustili se boste razvajati in boste 
brezskrbni, brez slabe vesti. 

19. marca 2007 ^ 
Ponedeljek 
Joža, Ljubo, Vlasta 

Mnenja, da je ta dan najbolj težaven v tednu, tudi zato, 
ker je pač luna in dolg kot ponedeljek, ne boste podprli, 
saj bo tokrat dan še prekratek. 

20. marca 2007 
Torek 
Klavdija, Davorina, Denis 

Ne glede, koliko se boste trudili, vam ne bo uspelo, da bi 
bili dobre volje. Razne obveznosti in odgovornosti se 
bodo zgrnile nad vas. 

21. marca 2007 
Sreda 
Benjamin, Nika, Snežna 

Pričakujte veliko razne komunikacije, a rta rezultate raz-
govorov bo treba le malo počakati. Najprej se seje in lele 
kasneje žanje. 

22. marca 2007 
Četrtek 
Lea, Katja, Vasja 

Namerno ne boste hoteli biti opazni, saj se ne boste pu-
stili motiti. Večkrat vam bo uspelo, a vedno ne. No za-
logi imejte pripravljene izgovore. 

23. marca 2007 
Petek 
Viktor, Oto, Ajda, Majda 

Sporočilo, ki ste ga zaman pričakovali, bo končno prispe-
lo. Po eni strani veselje, po drugi pa novo breme. Vse to 

je v ravnovesju. 

TISOČ UGANK 
ZA ODRASLE 

Franc Ankerst vam zastav-
lja novo uganko. Odgovor 
nam pošljite do torka pri-
hodnji teden na S M S pod 
šifro uganka, pripišite reši-
tev ime in priimek na 
številko 031/69-n-n, ali 
po pošti na Gorenjski 
glas, Zoisova 1, 4000 
Kranj, s pripisom "Tisoč 
ugank za odrasle". 

Kdo takšna je mati: 
za malčke skrbi, 
ko malčki so zlati 

že ona veni? 

Izžrebali in nagradili 
bomo dva pravilna odgo-
vora (enega, ki ga bomo 
prejeli preko S M S in dru-
gega, ki ga bomo prejeli 
po pošti). Nagrado boste 
prejeli po pošti. Pravilna 
rešitev zadnje objavljene 
uganke se glasi: jezik. To-
krat med prejetimi odgo-
vori nismo zasledili pra-
vega. 

S) 
/a 
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TANJA ODGOVARJA iN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ 

" D r u ž i n a " 

Draga Tanja, prosim, da tudi 
za mene pogledate malo v 
prihodnost. Najbolj me skrbi 
za mojo družino in starše, soj 
mi to v življenju največ pome-
ni. Hvala in lep pozdrav. 

Kot vidim, ste zelo materin-
ski in imate radi urejen 
dom. To je vrlina, a zaradi 
te lastnosti večkrat pozab-
ljate na sebe. Težave, ki so 
se vam že pred časom 
sprožile, so se zgodile v 
prvi vrsti zato, ker sami sebi 
niste posvečali čisto nič 
časa. Otroci vas ne bodo 
imeli nič manj radi, če bo-
ste kdaj pa kdaj odsotni za-
radi druženja s prijatelji. 
Kar pa se tiče partnerja, je 
zadnji čas, da se vsaj malo 
postavite po robu. Na neki 

način ste ga scrkljali in ved-
no misli, da ima prav le on. 
Čeprav ste res sami krivi za 
določene stvari, ne pomeni, 
da mora pri tem ostati. 
Vedno je čas za spremem-
be in za doživeti kaj lepega, 
nikoli ni prepozno. Po-
membno je samo to, da se 
še vedno spoštujeta in ima-
ta rada. To pa je edino, kar 
res šteje. Starša sta res že v 
letih, a kot vidim, se kar do-
bro držita. Operacija, ki jo 
je imela mama pred nekaj 
meseci, je bila zelo uspeš-
na. Redno naj jemlje zdravi-
la in vse bo vredu. Revma je 
huda nadloga, v veliki meri 
odvisna od vremena, a na 
žalost tukaj ni pomoči. Več-
krat jo spomnite, da se 
giba, kolikor je v njeni moči, 
že sam sprehod ji bo dobro 

del. Oče ni človek, ki bi to-
žil, čeprav se zadnje čase 
ne počuti najbolje. Hujšega 
ni. Je pa velikokrat jezen 
sam na sebe, ko kdaj kaj ne 
zmore in pozabi, da ni več 
mlad. Lepo vas pozdrav-
ljam. 

" L jubezen 2 0 0 7 " 

Zelo me zanima, kdaj se mi 
bo izpolnila želja na čustve-
nem področju, ki jo imarr že 
dolgo časa. Kaj lahko priča-
kujem v zvezi s šolo? Hvala 
za vašo pomoč. 

Ja, ljubezen je že kar dve leti 
v zraku, a priznaj, da nisi 
naredila še čisto nič, da bi 
se ti začelo dogajati. Fantu 
si tudi ti zelo všeč, a kot vi-

dim, ni čisto nič pogumen. 
Morala boš biti bolj direk-
tna in odločna. Načrt imaš 
dober, le izpeljati ga še mo-
raš. Nikar se ne boj zavrnit-
ve, saj je ta nemogoča. Prav 
kmalu se boš sprehajala z 
roko v roki in boš ljubljena, 
boš videla. In ne pozabi, da 
ni čisto nič narobe, če ti na-
rediš prvi korak. Malo manj 
poslušaj nasvete prijateljev, 
saj si edino sama tista, ki 
najbolje veš, česa si želiš. 
Glede šole se boš morala 
malo bolj potruditi, saj dru-
ge izbire tako ali tako nimaš 
več. Prehitro si zadovoljna 
in to se ti kasneje vidi pri sa-
mem znanju. Dobro veš, da 
ti učenje ne dela težav, am-
pak je lenoba tista, ki te za-
vira. Poboljšaj se, pridna 
bodi in lepo se imej. 

HOROSKOP 
TANJA in MARICA 

Oven (21.3. - 214.) 
Sto in sto načinov je, kako lahko osrečimo sebe ali 
pa nekoga drugega. Vedno iščete srečo daleč od 
sebe, čeprav jo imate na dosegu roke. Prebudili bo-
ste v sebi željo in potem imate do cilja le še en ko-
rak. 

Bik (224. - 20.5.) 
Kljub raznim bremenom boste imeli dovolj energije, 
da boste za vse našli pravo rešitev. Tudi sam čas bo 
pokazal svoje, in mirne duše se boste lahko sprosti-
li in čakali, da tudi drugi opravijo svoje delo. 

[dvojčka (21.5. - 21.6.) 
Občutek izčrpanosti vas bo opozoril, da ste pretira-
vali in da je skrajni čas, da se umirite in malo izpre-
žete. Prepirom v družinskem krogu se boste spretno 
izogibali in to brez nasvetov in pozitivnega vmeša-
vanja. Presenetile vas bodo novice v krogu prijate-
ljev. 

Rak (22.6. - 22.7.) 
Nemir in razne manjše krize so vam zadnje čase 
kradle spanec. V tem tednu se vam bo marsikaj zjas-
nilo in prišli boste do določenih resnic. Postavili bo-
ste meje sebi in drugim in si s tem polepšali marsi-
kateri dan. 

Lev (23.7. - 23.8.) 
Skrbelo vas bo finančno stanje, saj ste v zadnjem 
času preveč zapravljali. Pred vami so pozitivne spre-
membe, a kljub temu vas bo obremenjevalo tisoč-
različnih misli. Ostanite zvesti svojim sanjam. 

Devica (24.8. - 23.9.) 
Končno vam bo uspelo, da se otresete skrbi, ki so 
vas dolgo časa pritiskale k tlom, in vam črpale še zad-
njo zalogo skrite energije. Nepričakovano in v zad-
njem trenutku vam bo priskočil na pomoč nekdo, ki 
vam je prej znanec kot prijatelj. 

Tehtnica {24.9. - 23.10.) 
Veliko boste izgubili in veliko pridobili. Odvisno bo 
samo od vas, iz katerega zornega kota boste gleda-
li. Okoli nas je vedno vse v ravnovesju, pa naj bo to 
v materialnem ali nematerialnem smislu. 

Škorpijon (24.10. • 22.11.) 
Pred vami je kar nekaj dogodivščin in ne bo vam 
dolgčas. Razpoloženje bo na višku, in tudi drugi, če-
prav čemerni se bodo nalezli vaše dobre volje. Obe-
ta se vam avantura, vse drugo bo odvisno samo od 
vas. 

Strelec (23.11. - 21.12.) 
Preveč ste se odmaknili od okolja in ljudi nasploh. 
Res, da ste bili zadnje čase prevečkrat prizadeti, ven-
dar vseh ljudi ne smete metati v isti koš. V tednu, ki 
prihaja, boste pri čustvih naredili zelo velik korak. 

Kozorog (22.12. - 20.1.) 
Premagali boste vsa svoja načela, ki so vam bila v 
glavnem le v škodo, ne pa v osebno korist. Sreča v 
ljubezni vam bo dala samozavesti, s tem pa se vam 
marsikaj spremeni na bolje. Vedno več časa boste 
posvetili sebi. 

Vodnar (21.1. -19.2.) 
Tu in tam bi se lainko malo bolj posvetili sami sebi 
in ne le drugim. Alarm, ki ga boste slišali, ne bo brez 
razloga, in dolgo se ne boste mogli več delati, da ga 
ne slišite. Čim prej ukrepajte! 

Ribi (20.2. - 20.3.) 
Obeta se vam obdobje osebne sreče. Na poslovnem 
področju se pripravite na dobre spremembe, ki vam 
lahko zelo spremenijo življenje. Čustveno se nikar 
toliko ne obremenjujte, saj ne bo tako tragično, kot 
bo sprva videti. 



NAGRADNA KRIŽANKA 
AKCIJA LESs 
OD 12. 3. 2007 DO ODPRODAJE ZALOG 

l.LAMINAT 
LAMINATAC3/31 KLIK OREH, ČEŠNJA 
CENA: 8,30 EUR/M 
15,66 % NORA CENA: 7,00 EUR/M' (1.67748 Srr/M') 

2. GOTOVI PARKETI 

PARKET GOTOVI PANELNl HARO HRAST, 
BUKEV NATURREL LAK 600 X i8o X12 

NORA CENA: 16,65 EUR/M» (3.990,00 Srr/M') 

PARKET GOTOVI PANELNl HARO OREH NATURREL 
LAK 600 X i8o X12 
NORA CENA: 21,99 EUR/M' (5.269,68 SIT/M') 

PARKET GOTOVI PANELNl HARO HRAST TREND 
ETTAT II. LAK 2200 X i8o X 13,5 

NORA CENA: 21,99 EUR/M' (5̂ 69,68 SIT/M') 
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Za reševalce križanke smo pripravili šest lepih nagrad: 

1. nagrada - bon za nakup v vrednosti 41,73 EUR (10.000 SIT) 
2. nagrada - bon za nakup v vrednosti 29,21 EUR (7.000 SIT) 
3. nagrada - bon za nakup v vrednosti 20,78 EUR (5.000 SIT) 
4., 5. in 6. nagrado podeljuje Gorenjski glas. 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz Crk z oJtevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke) poSljite na dopisnicah 
do srede, 28. marca 2007, na Gorenjski glas, Zoisova 1, 4001 
Kranj, p. p. 124. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik 
Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Zoisovi 1. 

Nagrajenci nagradne križanke AVTOHISA AHČIN 
Geslo nagradne križanke AVTOHIŠA A H Č I N se glasi: NOVI O U T U N D E R IDEALEN PROS-
TOR ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE. In kdo so prejemniki nagrad? 
1. nagrado - darilni paket Mitsubishi v vrednosti 65 EUR prejme Franci Šarabon, Preska 24, 
4290 Tržič; 2. nagrado - darilni paket Mitsubishi v vrednosti 40 EUR prejme Pavel Homar, 

Zevnikova 73, 4000 Kranj; 3, nagrado - darilni paket Mitsubishi v vrednosti 20 EUR prejme 
Klavdija Roblek, Mlaška cesta 79, 4000 Kranj. 
Nagrade Gorenjskega glasa prejmejo: Gabrijela jakopič, Sp. Gorje i22a, 4247 Zg. Gorje; 
Bojana Lebal, Ješetova ulica 4, 4000 Kranj in Marta Zdjelar, Zadraga 6, 4208 Duplje. 
Nagrajencem iskreno čestitamo! 



DRUŽABNA KRONIKA 

VZIVOINODBLIZU 
Prvi marčevski pogovorni večer v Ostrigi je minil v znamenju Rajka Hrvatiča, enega izmed vidnejših 
slovenskih poslovnežev. Pogovor z njim si je ogledalo veliko študentov, pa tudi mladih deklet, ki jih 
zanima lepotno tekmovanje Haw/aian Tropic. 

Polona M. Baldasin 

Znani primorski po-
slovnež Rajko Hr-
vatič, ki ima rad 
lepe ženske, dobre 
avtomobile, oboga-

tel pa je med drugim tudi z ig-
ralništvom, je v Ostrigo privabil 
zavidljivo število radoveiiežev. 
V sproščenem in zabavnem 
pogovoru z obilico zdravega 
humorja in spogledovanja je 
brez dlake na jeziku odgovarjal 
na vprašanja o svojem uspehu, 
bogastvu, ženskah, prijateljih 
in sovražnikih. Na tapeti se je 
znašlo kar precej znanih Slo-
vencev in Slovenk, nekajkrat pa 
je z zvitim obračanjem vpra-

šanj v hudo zadrego spravil 
tudi voditelja Nejca. Rajko 
meni, da še zdaleč ni med naj-
bogatejšimi Slovenci, je pa 
eden redkih, ki svojca premo-
ženja in načina življenja ne 
skriva, zato ima velikokrat teža-
ve z obrekovanjem in nevošdji-
vostjo, ki jo je po njegovem v 
Sloveniji izrazito preveč. Tudi 
do večine medijev ima pose-
ben odnos, saj jim je, ne glede 
na napihovanje zgodb in obja-
vo neresničnih tračev, vseeno 
vedno na razpolago. Kakšen je 
njegov recept za uspeh? 2ivi s 
filozofijo, da se s poštenim de-
lom in iskrenostjo daleč pride. 
Kaj pa ženske? Upa, da bo kdaj 
našel pravo, se v prihodnosti 
ustalil in si ustvaril driažino. 

Ne glede na bogastvo in slo-
ves žigola, ki se ga drži, je Raj-
ko Hrvatič dokazal, da je v 
osnovi preprost, skromen člo-
vek, ki goji veliko strast do boril-
nih veščin in fitnesa ter izkori-
sti vsak trenutek svojega življe-
nja, kar se da polno in koristno. 

Sicer pa so si prejšnji mesec 
obiskovalci Ostrige lahko ogle-
dali tudi dva potopisna preda-
vanja, se med drugim veselili 
na dijaškem žuru in prisluhni-
li mladima dj-jema na Ostrigi-
nalu. Po Siriji in Turčiji sta se 
sprehajala Ptujčana Nuša Ur-
banfič in Marko Korošec, ZDA 
pa sta za štiri mesece obiskali 
Ločanka Vanja Zakotnik in 
Kianjčanka Pobna Stare, ki sta 
del potovanja delali tudi v zaba-

viščnem parku in tako videli, 
kako je živeti ameriški sen 
malo drugače. Na dijaškem 
žuru je eldpa DJ-jev Alternativ-
na zadruga zabavala mlajšo ge-
neracijo, ti pa so se lahko po-
merili tudi v turnirju ročnega 
nogometa. V tokratnem Ostri-
ginalu, večeru mladih upov, 
ki vadijo v tako imenovanem 
Kotlu (Ostrigini kleti), pa so 
se predstavili VJ Anže Harej 
ter Dj-ja Tadej Abina in Si-
mon Jesenko, ki sta predsta-
vila elektro house sete z vlož-
ki lastne glasbene produkcije. 
Fanta sta skupaj že nastopila 
v nekaj slovenskih diskote-
kah, pravita pa, da se je elek-
tro house v Sloveniji dobro 
prijel. 

Rajko je med pogovorom Nejcu omenil tudi to, da je prav on 
v Slovenijo pripeljal igro Pikado, ki jo v Ostrigi pogosto 
Igrajo. / FOLO; POIO™ M. SAMASM 

Z Rajkom Hrvatlčem sta v Škofjo Loko prišla prijatelja 
Primož in Beograjčanka Jasna. Takoj po pogovoru so odpo-
tovali v Beograd. /Folo:Pol«niM Bildisin 

Nuša in Marko sta opis popotovanja po Siriji in Turčiji po-
pestrila z arabsko lutnjo. / '<•«> poi«"« m Baid.sm 

V ročnem nogometu sta na tokrat slavila Jernej Završnik in 
Enej Kuplenik iz Škofje Loke. / fo»: poi«"« m Baid>»n 

Prvič na dijaškem žuru sta za ekipo DJ-jev Alternativna 
zadruga glasbo vrtela Aljoša-Aljo in TIne-Michk Hafner. 
/ Foto. Polona M. Baldaiin 

Dj-tandem Simon Jesenko in Tadej Abina že ustvarjata last-
no produkcijo elektro housa pod skupnim imenom DJS 
Un i t y . / Foto; Polona M. Baldasin 

'̂RTIIVSO GLOBUS 
Abramovič spet samski 

Ruski naftni mogotec in lastnik angle-
škega nogometnega kluba Chelsea Ro-
man Abramovič se je ločil od druge 
žene Irine, s katero inriata pet otrok. Nje-
gov predstavnik je povedal, sta se razšla 
sporazumno, hitro sta se dogovorila 
tudi o delitvi imetja in skrbništvu nad 

otroki. Najbogatejši Rus, čigar premoženje revija Forbes 
ocenjuje na dobrih 14 milijard evrov, se je uvrstil na 16. 
mesto seznama najbogatejših Zemljanov. 

Zaskrbljeni očka 

Igralec Johnn/ Depp je prekinil snema-
nje novega filma Svveene/ Todd in se bo 
pred kamere vrnil šele, ko bo njegova 
hči ozdravela. Kaj je narobe s sedemlet-
no Lily-Rose, še ni znano, bila naj bi 
hudo bolna in je v eni od britanskih bol-
nišnic že od februarja. Zaskrbljeni igra-

lec in njegova življenjska sopotnica Vanessa Paradis sta 
ob deklici dan in noč, filmske delavce pa so že obvestili, 
da bodo v parih dneh brez službe. 

Tori ima fantka 

Tori Spelling je v torek v Los Angelesu ro-
dila prvega otroka, ki sta ga s soprogom 
Deanom McDermottom poimenovala 
Liam Aaron. Kot kaže, je veseli družinski 
dogodek pripomogel, da sta se z mamo 
Candy pobotali, saj sta se po smrti Toriji-
nega očeta Aarona Speilinga zaradi za-

puščine hudo sprli. Sicer pa na ameriške male ekrane pri-
haja resničnostni šov z naslovom Tori&Dean: Inn Love. 

Shiloh v prvem filmu 

Devetmesečna Shiloh, hči Angeline Jo-
lle in Brada Pitta, je že dobila svojo prvo 
filmsko vlogo. V filmu The Curious Čase 
of Benjamin Button, v katerem igra 
Brad, bo nastopila v vlogi mlade Cate 
Blanchett. Vlogo naj bi dobila po na-
ključju, saj sta bili enoletni dvojčici, ki so 

ju sprva najeli, preveč nejevoljni, nakar se je Brad spom-
nil na svojo Shiloh. Po naravi je mirna in vesela, tudi 
pred kamerami se je ves čas smejala. 

Jasna Lovrenčič je v Kranjski Cori tekmovala na izboru 
za Snežno kraljico 2007 in tako lovila sončne žarke 
precej stran od rodnega kraja, saj prihaja iz Ajdovščine. 
/ Foto; JanH Pipan 


