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V Planici spet najboljši letalci sveta 
v Planici je bilo že na včerajšnjem uradnem treningu okrog devet tisoč 
gledalcev. Videli smo 39 poletov prek 200 metrov. 
M A J A B E R T O N C E L J 

Planica • Planica te dni gosti 
najboljše letalce na svetu. 
Včerajšnji uradni trening je 
minil v znamenju številnih 
poletov prek dvesto metrov 
in žal tudi dveh padcev. V 
bolnišnico na Jesenice so 
morali odpeljati naša mlada 
skakalca Jerneja Košnjeka in 
Primoža Rogliča. Najdaljša 
poleta (221,51" m) sta 
uspela Avstrijcu Martinu 
Kochu: "Oba poleta še nista 
bila povsem popolna. Letal-
nica je pri vas vedno dobro 
pripravljena. Doslej v poletih 

še nikoli nisem zmagal in 
zmaga je moj cilj tukaj v Pla-
nici." Izmed Slovencev je 
najdaljši polet uspel Kranjča-
nu Robertu Kranjcu, ki je v 
prvi seriji pristal pri 218,5 
metra. "Se enkrat več je treba 
pohvaliti planiške delavce, 
saj je letalnica odlično pri-
pravljena. Razmere so bile 
danes v redu, malce je bilo 
vzgomjika, a nič posebnega. 
O ciljih ne bi govoril, po-
membno je, da v poletih uži-
vam. Kar se rekorda tiče, pa 
menim, da ga ne bo, če bo ži-
rija tako zahtevna kot da-
nes," je povedal Kranjec, nav-

dušen nad tem, da se je pod 
letalnico zbralo okrog devet 
tisoč gledalcev, večinoma 
mladih. S Planico se po števi-
lu gledalcev lahko primerjajo 
le še poljske Zakopane. 

Danes se bodo ob 9.30 za-
čele kvalifikacije, v katerih bo 
nastopilo deset Slovencev, 
začetek prve serije bo ob 15. 
uri. Jutri bo poskusna serija 
ob 9. uri in prva serija ob 
10.15, ^ nedeljo pa bo po-
skusna serija ob 10. uri, prva 
serija, v kateri bo nastopila 
najlx)ljša trideseterica v sve-
tovnem pokalu in štirje Slo-
venci, pa ob 11.15. Včeraj je bilo v Planici največ mladih gledalcev, ki so uživali v dolgih poletih. / Foto: c,„zd navtii 

NLBO 

Podružnica Gorenjska in Kamnik, 
Koroška cesta 2, Kranj, 
T: (04) 287 41 60, F: (04) 287 41 61 

92. 
G L A S O V A P R E J A 

Pokrajina Gorenjska 
Gorenjska je ž e od nekdaj e n a najbolj prepoznavnih 
slovenskih pokrajin, vendar ni imela zmera j temu 
primernega ( samo)upravnega statusa. 
Zdaj , ko ga po skoraj pol stoletja spet dobiva, 
s e bomo o v s e m , kar nam prinašajo pokrajine, 
pogovorili tudi na Glasovi preji. Naša gos ta bosta 
dr. Ivan Žagar , minister za lokalno s a m o u p r a v o 
in regionalno politiko, in Janez Benčina, predsednik 
Regionalnega razvojnega sveta Gorenjske. 
Z njima se bo pogovarjal publicist Miha Naglič. 

Preja bo 29 . marca 2 0 0 7 ob 1 9 . uri 
na Dvoru Jezeršek na Zgorn jem Brniku. 

Vl judno vabljeni! Pros imo za potrditev udeležbe po 
telefonu 0 4 / 2 0 1 4 2 0 0 . 

Sava kupuje Abanko 
ŠTEFAN ŽARGI 

Kranj - V preteklih dneh so 
se v medijih pojavile novice o 
tem, da kianjsto Sava kupu-
je skoraj tretjinski delež tret-
je največje slovenske banke 
Abanke. Od skupine last-
nikov Abanke na čelu z idrij-
skim FMR naj bi Sava kupila 
24-odstotni delež, pre-
ostanek pa od drugih družb -
vlagateljev. Posel pa še ni 
sklenjen, saj mora Sava za 
pridobitev več kot kvalifici-
ranega 20-odstotnega deleža 
pridobiti dovoljenje sveta 
Banke Slovenije in soglasje 
nadzornega sveta Abanke. O 

V nedeljo uro naprej 
V n e d e l j o , 25. m a r c a , s e bo 

z a č e l o o b d o b j e p o l e t n e g a 

m e r j e n j a č a s a , z a t o b o o b 

d v e h p o n o č i t r e b a u r n e 

k a z a l c e p r e m a k n i t i z a e n o 

uro n a p r e j . N o č b o k r a j š a , 

dan pa dal jš i . 

dovoljenju za kvalificiram 
delež je neuradno svet 
Banke Slovenije odločaj v 
sredo, vendar odločitev osta-
ja skrivnost. Sava vsekakor 
izpolnjuje merila, saj je ne 
nazadnje 41,2-odstotna last-
nica Gorenjske banke. Logič-
na so tudi ugibanja o tem, da 
bi vstop v lastništvo Abanke-
lahko pomenil začetek 
združevanja te banke z 
Gorenjsko banko, pri čemer 
bi po večini kazalnikov -
delež v kapitalu bi se povzpel 
na četrtino, to postala druga 
največja banka v državi. V 
Savi o tem za sedaj ne dajejo 
izjav. 

Vsem materam 
čestitamo 

za materinski dan, 
25. marec. 

Gorenjski glas 
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Premalo otroških 
zdravnikov 
v škofjeloškem zdravstvenem domu. 
kjer za male paciente iz Škofje Loke 
in obeh dolin običajno skrbi pet pedi-
atrov, so na lepem ostali brez dveh. 
Problem rešujejo s pomočjo treh 
upokojenih zdravnic. 

K R O N I K A 

Taksist ima luknje 
v spominu 
Na okrožnem sodišču v Kranju so v 
torek začeli soditi Romanu Veiikonji 
za umor, poskus umora in povzroči-
tev dveh lahkih poškodb 10. novem-
bra lani na jesenicah. Obtoženec se 
ne spominja, kako je streljal na četve-
rico in kaj se je kasneje dogajalo. ^ 

R A Z G L E D I 

Planica • skuštrana 
kraljica 
čeprav o Planici že vrsto let doma in 
v svetu govorimo kol o simbolu smu-
čarskih skokov in četudi si lasti skoraj 
vse rekorde, jo še vedno zmorejo ure-
diti in polepšati zgolj enkrat na leto. 
Letos so jo praznično počesali za ta 
konec tedna. 

E K O N O M I J A 

Hidria kupila 
del Iskraemeca 
Nadzorni svet Iskraemeca je v torek 
dal soglasje za odprodajo programa 
lamel idrijski družbi Hidria, ki bo 
prevzela tudi 95 delavcev. V Iskrae-
mecu naj bi letos število zaposlenih 
zmanjšali za 170, v to pa niso vSteti 
delavci, ki bodo prešli k Hidrii. 

V R E M E 

Danes in jutri bo delno jasno, 
občasno pretdmi oblačno. 
V neddjo bo pretdm oblačno, 
občasno bodo manjše 
kryevne padavine. 

^ - 4 / 1 1 "C 
jutri: pretežno oblačno 
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POLITIKA danica.zavrl@g-glas.si 

Občine na rešetu 
računskega sodišča 
URŠA PETERNEL 

Kranjska Gora - V Kranjski 
Gori je minuli ponedeljek po-
tekal regijski posvet Račun-
skega sodišča Republike Slo-
venije z gorenjskimi župani 
o problematiki razpolaganja 
z javnimi financami v lokal-
nih skupnostih. Od osemnaj-
stih povabljenih so se ga ude-
ležili le trije gorenjski župani, 
in sicer Kranjske Gore, Ra-
dovljice in Cerkelj. Drugi žu-
pani so na posvet poslali svo-
je piedstavnike, ki skrbijo za 
občinske finance. Kot je po-
vedal predsednik računskega 
sodišča Igor Šoltes, so s po-
svetom želeli predvsem opo-
zoriti na nepravilnosti in ne-
smotrnosti pri porabi javnih 
financ, ki se dogajajo v obči-
nah. Da v občinah ne pozna-

jo zakonodaje oziroma si jo 
razlagajo po svoje, dokazuje-
jo tudi dosedanje revizije. 
Lani je namreč računsko so-
dišče opravilo revizijo v dvaj-
setih slovenskih občinah, pri 
tem pa niti ena ni dobila po-
zitivnega mnenja; polovica je 
dobila negativno mnenje, 
polovica pa mnenje s pridrž-
kom. Mnenje s pridržkom je 
dobila tudi edina lani revidi-
rana gorenjska občina Kranj-
ska Gora. Kot je dejal kranj-
skogorski župan Jure Žerjav, 
so na posvetu predsedniku 
računskega sodišča razgrnili 
nekaj problemov, s katerimi 
se soočajo v občinah, ter pOj 
slali apel vladi, da sprejme 
usklajeno zakonodajo. Mno-
ge od 210 slovenskih občin si 
namreč zakonodajo razlagajo 
po svoje. 

KRAN) 

Praznujejo materinski dan 
ženska zveza pri stranki NSi je ob tednu družine (19. do 25. 
marca) poudarila pomen družine kot osnovne celice uspeš-
ne družbe in nosilke medgeneracijske solidarnosti. Tradici-
onalno so materinski dan praznovali včeraj, ko so delili zlo-
ženke o ugodnostih za družine. Jutri, 24. marca, ob 12. uri 
pa bo kranjski odbor SDS materinski dan proslavil na Mais-
trovem trgu v Kranju. Materam bodo delili vrtnice. D. Ž. 

urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

i Knjigo prejme IVA ŠILAR iz Tržiča. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Zvesti Gorenjskemu glasu 
Stane Mulej z Bleda je na Gorenjski glas naročen od leta 
1973, ko sta se z ženo preselila v hišo na Bledu. Najbolj ga 
zanimajo gospodarske novice, kaj se dogaja v naših krajih in 
kaj se bo zgradilo. Jezi ga, ker Bled še vedno nima obvoznice. 

Stane Mulej z vnukinjo Tino 

Zdaj, ko je v pokoju, rad rešuje križanke, rešitve tudi pošilja, 
čeprav je bil izžreban le enkrat. Poklicno pot je od leta T968 
preživel kot obrtnik. Ustanovil je uspešno podjetje El-Tec 
Mulej, v katerem je bila zaposlena tudi njegova žena, danes 
pa ga vodita sin in hčerka. Rad se pohvali, da Ima pet vnu-
kov, s katerimi se dobro razume. Pove, da zelo rad bere, 
predvsem zgodovinske romane. Oba z ženo uživata v skrbi 
za vrt in rože in sta za zunanjo ureditev hiše prejela že tri 
priznanja. Tudi po njuni zaslugi je Valvazorjeva ulica leta 
2005 dobila naziv "najlepša ulica na Bledu". D. K. 

Nove lastovke med poslanci SD 
v ponedeljek so poslanka in trije poslanci LDS zapustili stranko in poslansko skupino, v sredo pa so 
Darja Lavtižar Bebler, Milan M. CvikI, Marko Pavliha in Anton Rop vstopili v poslansko skupino SD. 

DANICA ZAVRI ŽJLEBIR 

Ljubljana - Ko so v ponede-
ljek Darja Lavtižar Bebler, 
Milan M. Cvikl, Marko Pavli-
ha in Anton Rop napovedali 
odhod iz LDS, je predsednik 
stranke Jelko Kacin za jav-
nost dejal: "Njihovo odločitev 
obžalujemo, jo pa spoštuje-
mo. saj gre za osebno preso-
jo. Poslanska skupina LDS 
sedaj šteje manj članov, zato 
bo njihovo delo v prihodnje 
še bolj naporno. Intenzivno 
moramo delovati, da javnosti 
dokažemo, da LDS kot stran-
ka še vedno v celoti izpolnju-
je opozicijsko poslanstvo 
nadzora oblasti." Napovedu-
je tudi, da bodo skupaj s po-
slanci, ki so odšli, skušali ob-
likovati prepričljivo alternati-
vo sedanji oblasti. 

V sredo je bil predsednik 
državnega zbora France 
Cukjati uradno obveščen, da 
so v poslansko skupino SD 
vstopili omenjeni štirje novi 
člani. V stranko pa se niso 
včlanili, je na sprejemu, ki ga 
je ob vstopu četverice priredil 
v Grand hotelu Union, dejal 
predsednik S D Borut Pahor. 
Okrepitve poslanske skupine 
se veseli, a ne toliko zaradi 
kvantitete (poslanska skupi-

S štirimi novim! poslanci je poslanska skupina SD sedaj 
najmočnejša opozicijska skupina v parlamentu, /foio:rim ooki 

na SD je sedaj s 14 člani naj-
močnejša opozicijska skupi-
na v parlamentu), pač pa 
zato, ker je pridobila zrele 
politične osebnosti z izkuš-
njami, znanjem in ambicija-
mi. V SD se veselijo liberal-
nih pogledov na razvoj Slove-
nije, ki jih novinci prinašajo 
v poslansko skupino, prav 
tako se ne bojijo razlik v raz-
mišljanju, saj bodo po bese-
dah Boruta Pahorja skupaj 
lahko pripravili dober pro-
gram razvoja Slovenije, ki bo 
alternativa sedanji oblasti in 
s katerim želijo nastopiti na 

volitvah 2008. Da po priho-
du štirih novih l j u i niso le 
največja opozicijska poslan-
ska skupina v parlamentu, 
pač pa tudi najresnejša alter-
nativa sedanji politični obla-
sti, je dejal tudi vodja poslan-
ske skupine S D Miran Potrč. 
O svojih odločitvah za po-
slansko skupino S D pa so 
spregovorili tudi novi člani. 
Marko Pavliha je pristop k 
novi poslanski skupini pove-
zal s prvim pomladnim 
dnem. češ ena lastovka še ne 
prinese pomladi, štirinajst 
pa jo že lahko. Gorenjska po-

slanka Darja Lavtižar Bebler 
je dejala, da ob odhodu iz 
LDS zanjo ni bilo dvoma, s 
kom bo sodelovala naprej. 
"Poslansko skupino SD sem 
spoznala kot sposobno, od-
govorno in prodomo in v taki 
želim sodelovati," je dejala 
Beblerjeva, ki svoje delovanje 
vidi na področju prava in člo-
vekovih pravic. O tem, kako 
se bodo na njen odhod iz 
LDS odzvali volivci, pa je za 
Gorenjski glas povedala: 
"Verjamem, da so me volivci 
na Gorenjskem, kjer sem 
doma in kjer sem vselej kan-
didirala, volili tudi zato, ker 
sem to jaz in ne le zato, ker 
sem bila v LDS. Ti volivci 
bodo tudi razumeli, zakaj 
sem izstopila in zakaj želim 
nadaljevati delo v drugi po-
slanski skupini." 

Zanimiv pa je odziv po-
slanske skupine NSi na pre-
stop štirih poslancev, češ da 
gre za prevaro volivcev LDS, 
ki so še pred dobrima dvema 
letoma zaupali in verjeli svo-
jim kandidatom, programom 
in obljubam. LDS po njiho-
vem mnenju z izstopi plaču-
je svoj moralni dolg iz leta 
1996, ko je na nemoralen na-
čin, tudi s prestopom, prevze-
la dolgoletno vladavino. 

BOHINJSKA BELA 

Odbor za obrambo na Bohinjski Beli 
Danes so na obisku v vojašnici na Bohinjski Beli člani parla-
mentarnega odbora za obrambo, ki ga vodi poslanec LDS An-
ton Anderlič. Odboru bodo predstavili 132. gorski bataljon 
Slovenske vojske, prostovoljno pogodbeno rezervo in gorsko 
šolo. Vojaki bodo prikazali tudi plezanje v steni. D. Ž. 

LJUBLJANA 

Verski zakon gre v ustavno presojo 
Državni svet je ta teden sprejel odločitev, da zakon o verski 
svobodi pošlje v presojo ustavnemu sodišču. Po mnenju 
večine svetnikov krši enakopravnost verskih skupnosti in 
načelno ločenost Cerkve od države. Ustavnemu sodišču 
predlaga, da zakon razveljavi. D. Ž. 

Sodelujte v donosih depozitne naložbe s 
100 % zajamčene glavnice! Vplačila samo 
do 23. 4. 2007! 
Donosi depozitne naložbe so vezani na gibanje cen delnic, obveznic, nepremičnin, 
surovin in valut na svetovnih finančnih trgih, zajamčeno pa je izplačilo 100 % 
glavnice. Pologe v vrednosti 1.000 EUR in več ter z ročnostjo 7 let lahko vplačate 
do 23. 4. 2007! 

www.abanka.si I info@abanka.si I Abafon 080 1 360 A B A N K A 
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Premalo otroških zdravnikov 
v škofjeloškem zdravstvenem domu, kjer za male paciente iz Škofje Loke in obeh doiin v običajnih 
razmerah skrbi pet pediatrov, so na lepem ostali brez dveh. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Škofja Loka - V času, ko so 
viroze pustošile tudi v otro-
ških vrstah in je bila v čakal-
nicah velika gneča, je starše 
vznejevoljila še novica, da v 
Zdravstvenem domu Škofja 
Loka namesto prej petih de-
lajo samo še tri pediatrinje. 
Na problem nas je opozorila 
bralka, ki je z otrokom želela 
k izbrani pediatrinji, ta pa 
žal ne dela več v škofjelo-
škem zdravstvenem domu. 
Gre za trenutno težavo, Id je 
nastopila zaradi nenadnega 
odhoda ene od pediatrinj v 
službo v Ljubljano in druge 
na porodniški dopust, ven-
dar jo že rešujejo, nam je po-
vedal direktor Osnovnega 
2dravstva Gorenjske Jože 
Veternik, potrdila pa tudi 
nova direktorica škofleloške-
ga zdravstvenega doma Sabi-
na Dietner. Zdravnikov v 
Sloveniji primanjkuje, speci-
alizacij na področju pediatri-
je je malo. Službo lahko do-
bijo kjerkoli, in če želijo iz 

Pediatrinja Vera Sarf Džindžinovič z enim od svojih malih 
pacientov. / FOM: Coiud Kavflt 

ene ustanove oditi drugam, 
jih pač ne morejo zadržati, 
komentira Vetemik odhod 
ene od otroških zdravnic. 

Za male paciente v Skofli 
Loki in obeh dolinah sicer 

običajno skrbi pet pediatrov, 
trenumo odsotnost dveh pa 
rešujejo s pomočjo treh upo-
kojenih kolegic, pravi vodja 
otroškega zdravstva na Lo-
škem Vera Šarf Džindžino-

vič. Tako okrepljena ekipa 
lahko ustrezno skrbi za bol-
ne otroke in "pokrije" tudi 
preventivo, pravi otroška 
zdravnica. Drži pa, da mladi 
starši, ki si za svojega otroka 
želijo stalnega pediatra, 
zdravnic, ki v ambulantah 
pomagajo le začasno, ne mo-
rejo vpisati kot pooblaščenih 
pediatrinj za svoje otroke. 

"Po poteku odpovednega 
roka kolegice, ki je odšla v 
službo drugam, smo objavili 
razpis za novega pediatra. 
Ker teh v Sloveniji manjka, 
nam lep čas ni uspelo dobiti 
nikogar, obrnila sem se tudi 
na zdravniško zbornico in 
sedaj se nam je vendarle ja-
vil pediater, ki bo sprejel 
delo pri nas. Toda teče mu 
še odpovedni rok pri prejš-
njem delodajalcu, tako da 
bomo morali nanj počakati 
do maja," je povedala Vera 
Sarf Džindžinovič. To je do-
bra novica za starše, ki seda-
nje stanje še kar potrpežljivo 
prenašajo in se pritožujejo 
manj, kot bi pričakovali. 

Za naložbe se bodo tudi zadolžili 
Proračun občine Škofja Loka za leto 2007 bo vreden 25 milijonov evrov, 60 odstotkov ga bo 
namenjenega naložbam. Za loško obvoznico bodo letos namenil i 1,25 milijona evrov. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

$kofja Loka - Občinski svet v 
Ško^i Loki je končal prvo ob-
ravnavo proračunov za leti 
2007 in 2008 , o katerih je 
razpravljal ločeno. Letošnji 
proračun bo "težak" šest mi-
lijard tolarjev ali 25 milijonov 
evrov in v njem bodo investi-
cije predstavljale 60 odstot-
kov vseh sredstev. Največji 
investicijski zalogaj bo ko-
munala (poleg loške obvoz-
nice tudi preskrba z vodo ter 
kanalizacije in čistilne napra-

ve), občina se bo morala za-
dolžiti, vsega pa ne bo zmo-
gla brez evropskih in držav-
nih sredstev. Loška obvozni-
ca bo stala 1,1 milijarde tolar-
jev, letos pa ji bodo namenili 
}oo milijonov. Družbene in-
vesticije bodo terjale nadalj-
njo 1,1 milijarde tolarjev. 

Za telovadnici na Trati in 
pri šoli Jela Janežiča je pred-
videnih 550 milijonov, od 
tega i 6 o milijonov iz držav-
ne blagajne, Sokolski dom 
370 milijonov in Škofjeloški 
grad 180 milijonov. Tokrat 

so svetniki za lažjo primerlji-
vost s prejšnjimi leti govorili 
še o tolarjih, v prihodnjih ob-
ravnavah pa bodo že v evrih. 
Komunalna infrastruktura, 
ki je eden od ključnih projek-
tov za prihodnjih pet let, bo 
terjala toliko denarja kot v 
prejšnjih letih vse naložbe 
skupaj. Tu bodo kandidirali 
za evropska sredstva, poleg 
tega bodo prodali nekaj ob-
činskega premoženja (deni-
mo počitniški dom v Stru-
njanu, ki je last vseh štirih 
občin, prodaja nekaterih 

zemljišč, ki jih občina ne po-
trebuje zase), treba pa se bo 
tudi zadolžiti. 

Svetniki so pritrjevali raz-
vojno naravnanemu proraču-
nu, vsak od njih je prispeval 
kak dodaten predlog, kam bi 
bilo še treba nujno usmeriti 
občinski denar, iz opozicije 
pa je bilo slišati očitek, ker ni 
bila povabljena k podpisu 
razvojnega dogovora. Ena 
večjih potreb, ki ni zajeta v 
obravnavana proračuna, je 
tudi loška knjižnica, ki pa lx) 
na vrsti šele čez dve leti. 

Pospešili so popis nepremičnin 
Popisujejo že več kot polovico stavb, popisana pa je že skoraj tretjina. Spet so se pojavile zlorabe. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Ljubljana - Iz Geodetske 
uprave Slovenije so sporočili, 
da je do i6 . marca bilo v po-
pisovanje predanih skoraj 
946 tisoč stavb ali 54 odstot-
kov vseh, ki so vključene v 
popis nepremičnin, in da je 
563 tisoč stavb, kar je 32 od-
stotkov, že popisanih. Po 
uvedbi ukrepov za pospeši-
tev popisa nepremičnin na 
terenu je odstotek v popis 

predanih stavb in delov stavb 
začel naraščati. Še vedno pa 
obstajajo najbolj kritična ob-
močja, kjer bo treba za po-
spešitev popisa nepremičnin 
vključiti še dodatne popiso-
valce, med njimi je tudi ob-
močje Kranja. Da bi popis 
pospešili, na Geodetski upra-
vi Republike Slovenije v mar-
cu intenzivno izobražujejo 
nove popisovalce. Od 1. do 
16 . marca je izobraževanje 
uspešno zaključilo 437 novih 

popisovalcev, Id bodo popis 
nepremičnin opravljali po 
različnih krajih v Sloveniji. 
Geodetska uprava Republike 
Slovenije vabi zainteresirane 
kandidate, ki bi se želeli ak-
tivno vključiti v popis nepre-
mičnin kot popisovalci, da se 
prijavijo, obrazec za prijavo 
in dodatne informacije so na 
spletnih straneh. Lastnike 
nepremičnin uprava znova 
poziva, da se na popis pripra-
vijo pravočasno. 

Iz geodetske uprave pa so 
tudi sporočili, da so prejeli in-
formacijo, da določeni posa-
mezniki izkoriščajo popis ne-
premičnin v druge namene 
ter se nelegalno in brez poob-
lastila, tj. brez identifikacij-
skih izkaznic, predstavljajo 
kot lažni popisovalci nepre-
mičnin. Geodetska uprava 
poziva vse udeležence popisa 
nepremičnin, naj bodo pozor-
ni na identifikacijsko izkazni-
co popisovalca nepremičnin. 

V Mengšu odprli hotel 
v sklopu nekdanjega športnega centra Fit Top 
je zaživel prvi športni wellness hotel v Sloveniji. 

JASNA PAIADIN 

Mengeš - Zahtevne in celovi-
te prenove Fit Topa, ki zad-
nja leta zaradi številnih me-
njav lastnikov ni užival večje-
ga ugleda, se je že sredi lan-
skega leta lotil podjetnik Mi-
loš Junkar, objekt pa je letos 
že na široko odprl vrata. Iz-
jemna pridobitev predvsem 
za mengeški turizem zajema 
prenovljeno dvorano z igrišči 
za tenis in badminton, po ka-
teri je lokacija po Sloveniji 
znana že zadnjih osemnajst 
let, ter številne novosti, .ki ob-
jekt na 4500 kv. metrih - po-
imenovali so ga Harmonija -
uvršča v turistični center s 
celovito ponudbo. Mengšani 
se bodo najbolj razveselili 
dvanajstih sob s tridesetimi 
ležišči, saj v mengeški občini 
doslej niso mogli prenočiti 
turistov in obiskovalcev. Po-
nudba obsega tudi restavra-
cijo, turistično agencijo Peli-
kan, ki se je preselila iz Kra-

nja, večnamensko dvorano 
za skupinsko vadbo in well-
ness center na 600 kv. me-
trih, ki obsega več savn, lepo-
tilni salon, solarij, masaže in 
priljubljeni hamam. "Vsa 
notranjost je zasnovana po 
načelih starodavne kitajske 
umetnosti in znanosti feng 
šui. To je prvi center v Slove-
niji, zgrajen po takšni meto-
di," je povedal lastnik, ki je v 
sanacijo objekta, v katerem 
je zaposlenih osemnajst lju-
di, vložil skoraj dva milijona 
evrov. V Harmoniji pričaku-
jejo predvsem goste srednje-
ga in višjega razreda, pred-
vsem pa športnike, ki jim je 
ponudba pisana na kožo. Po-
leg pokritih športnih p)ovršin 
so igrišča za odbojko tudi 
pred objektom, v neposredni 
bližini je trim steza na Goba-
vico, lastnik pa se z menge-
škim županom Francem Je-
ričem že dogovarja za pove-
zavo z bližnjim športnim 
parkom. 

VODICE 

V Vodicah se bojijo Lidla 

Kamniška cesta v Vodicah, ki jo je pred nekaj leti DARS te-
meljito prenovil, že propada. "Ta cesta je sramota za inve-
stitorja, nadzornike del in za izvajalca," je ogorčen župan 
Brane Podboršek, ki ne razume, kako lahko cestišče, pod ka-
terega je bila napeljana kanalizacija, in vsi betonski robniki 
v tako kratkem času začnejo propadati, odgovorni pa o tem 
nočejo slišati niti besede. Težava pa bo verjetno še hujša, 
saj se konec meseca v komendski poslovni coni le nekaj ki-
lometrov stran odpira logistični center podjetja LidI, od ko-
der bodo težki tovornjaki na avtocesto in z nje vozili prav po 
Kamniški cesti skozi center Vodic. J. P. 
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Odgovorili sodišču 
PETRA L o m i č 

Bohinjska Bistrica - V pone-
deljek je bila v občini Bohinj 
prva izredna seja občinskega 
sveta. Najpomembnejša toč-
ka dnevnega reda je bil odgo-
vor na pobudo za oceno 
ustavnosti nekaterih določb 
zakona o spodbujanju razvo-
ja turizma in odloka o turi-
stični taksi v občini Bohinj. 
To je v imenu 53 lastnikov 
počitniških hišic in počitni-
ških Stanovanj v občini Bo-
hinj ustavnemu sodišču 
prejšnji mesec podala odvet-
niška pisarna Čeferin. Obči-
na Bohinj pa je imela do 20. 
marca rok za oddajo odgovo-
ra nanjo ustavnemu sodišču. 

V odgovoru je občinski 
svet navedbe v pobudi de-
mantiral kot neutemeljene, 
za kar so v odgovoru podali 
tudi vrsto argumentov. Eden 
takšnih je, da občina Bohinj 
izpolnjuje vse tri v zakonu 
navedene kriterije, da je tu-
ristična občina oziroma turi-
stično območje. Tako ima 
na leto v povprečju več kot 
sto tisoč nočitev, več kot 
1.500 ležišč v nastanitvenih 
objektih in več kot dvesto 
počitniških hišic in stano-
vanj. 

V razpravi na seji je župan 
Franc Kramar seznanil člane 
sveta, da ustavno sodišče iz-
vajanja odloka o turistični 
taksi v Občini Bohinj ni za-
držalo in da je občina že po-
slala odločbe zavezancem za 
plačilo za letošnje leto. Ome-
nil pa je tudi, da ima ustavno 
sodišče poleg zavrnitve po-
bude še dve možnosti: da 
spodbijane člene zakona in 
odloka odpravi, ali da jih raz-
veljavi. Slednje bi imelo za 
občino finančne posledice, 
saj bi morala vrniti že plača-
no takso vsem zavezancem. 
Teh je kar sedemsto in velika 
večina je takso plačala. Obči-
na je lani z njo zbrala približ-
no 17 milijonov tolarjev. 

Skrb zbuja to, da vlada ne 
nasprotuje stališču pobudni-
kov o spornosti zaračunava-
nja turistične takse v obliki 
letnega pavšalnega zneska. 
Zaradi takšnega stališča Vla-
de je svetnik Dušan Vučko 
predlagal, naj se župan Kra-
mar poveže z ostalimi turi-
stičnimi občinami, ki so uve-
dle takso, in naj skupaj Mi-
nistrstvo za gospodarstvo in 
vlado pozovejo, naj upošte-
vata tudi stališče občin in ne 
samo pobudnikov, ki so med 
zavezanci v veliki manjšini. 

PODMUBEIJ 

Nastop šolarjev 
Podružnična šola Podljubelj pripravlja v sodelovanju z Os-
novno šolo Tržič in KS Podljubelj prireditev z naslovom To 
smo mi, ki bo jutri, 24. marca, ob 17. uri v vaški dvorani. 
Učenci se bodo ob pomoči učiteljic predstavili z govorjeno 
besedo in pesmijo v zboru. Sledili bodo glasbeni nastopi za 
mamice, prireditev pa bodo zaokrožili s plesom. S. S. 
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Zima zamahnila z repom 
v ponedeljek popoldne in ponoči je na Gorenjskem zapadlo od 30 do 70 centimetrov snega. 
Padavine so razveselile predvsem žičničarje, v slabo voljo pa najbolj spravile cestarje in vzdrževalce 
električnega omrežja. 

URŠA PETERNEL, SIMON 

Š u B i c , CvF fo ZAPLOTNIK 

Kranj - Po podatkih Elektra 
Gorenjske je zaradi težkega 
južnega snega, pod katerim 
se je lomilo drevje, prišlo 
do izpada 73 transformator-
skih postaj na območju 
zgornjesavske doline, Me-
žakle, Komne, Begunj in 
pri daljnovodu Mlaka-Tr-
žič, dobava električne ener-
gije pa je bila motena tudi 
proti Jezerskemu. Približ-
no sto delavcev je napake 
odpravilo že v torek do 13. 
ure, je pojasnila Renata 
Križnar iz Elektra Gorenj-
ske. V prometu večjih nev-
šečnosti ni bilo, razen več-
kilometrskega zastoja pri 
podvinskem klancu, ki ga 
je v ponedeljek popoldne 
povzročil zdrs tovornega 
vozila. "Zaradi dolge kolo-
ne vozil na avtocesti nismo 
mogli normalno čistiti t. i. 
Kacinovega klanca, na dru-
gih državnih cestah pa so 
nam še največ preglavic 
povzročala podrta drevesa," 
je pojasnil Damjan Pestot-
nik, vodja zimske službe v 
Cestnem podjetju Kranj. 

Zadnja pošiljka snega je 
razveselila žičničarje, saj jim 
bo podaljšala smučarsko se-
zono. V Kranjski Gori, kjer 
so prejšnjo nedeljo že ustavi-
li smučarske naprave, so 
tako v sredo smučišče znova 
odprii. Kot je povedala Klav-
dija Gomboc iz RTC Žičnice 
Kranjska Gora, obratujejo 
vlečnice Mojca 1, Mojca 2, 
štirisedežnica Dolenčev Rut 
in štirisedežnica Vitranc 1, 
cene smučarskih vozovnic 

pa so znižane. Čeprav je bil 
sneg predvsem v nižjih pre-
delih južen in težak, v go-
renjskih gozdovih ni povzro-
čil večje škode, na Pokljuki 
pa so po besedah vodje blej-
skega zavoda za gozdove An-
dreja Avseneka morali preki-
niti spravilo lesa po januar-
skem snegolomu, ki je na 
blejskem gozdnogospodar-
skem območju podrl ali po-
škodoval 51 tisoč kubičnih 
metrov drevja. "Ker je bilo 

sadje že obrezano, sneg ni 
lomi! dreves, bojimo pa se 
ohladitve in pozebe," je po-
vedala Tatjana Zupan, vodja 
sadovnjaka Resje pri Podvi-
nu. Bolj poredko se zgodi, da 
pade sneg, ko je krompir že 
v zemlji. Letos se je zgodilo 
prav to, to pa po besedah 
Marije Kaian iz gorenjske 
kmetijske svetovalne službe 
ne bo usodno, če se živo sre-
bro le ne bo preveč spustilo 
pod ničlo. 

VeČina podprla proračun 
Po kritiki tržiškega proračuna je Pavel Rupar zapustil sejo. Za odlok so 
dvignili roke tudi svetniki iz vrst opozicije. 

STOJ AN SAJE 

Tržič • "Finančno stanje Ob-
čine Tržič ni zavidljivo, zato 
moramo varčevati. Vseeno s 
proračunom za leto 2007 
ohranjamo razvoj," je ugoto-
vil župan Borut Sajovic na 
seji občinskega sveta v sre-
do. Omenil je, da so uvedli 
pomoč staršem ob rojstvu 
otroka. Več denarja so na-
menili gasilstvu, civilni za-
ščiti, krajevnim skupno-
stim, domači kulturi in po-
sodobitvi skakalnice v Sebe-
njah. Pomagali bodo pri 
gradnji koče na Zelenici in 
nakupu reševalnega vozila 

za zdravstveni dom. Nada-
ljevali bodo gradnjo mestne 
obvoznice, končali dela na 
Cankarjevi cesti proti Slapu, 
dogradili pločnik v Snako-
vem in uredili še kaj na ce-
stah. Obnovili bodo kultur-
no dvorano v mestu, v Bi-
strici pa bodo septembra 
vseljivi prizidki k osnovni 
šoh. Slednje bo z ureditvijo 
prometa največja letošnja 
investicija. Odplačali bodo 
dolgove; v Komunalnem 
podjetju Tržič jih je prek 
540 tisoč evrov, v Cesmem 
podjetju Kranj okrog 835 ti-
soč evrov, vseh skupaj pa 
prek 3,14 milijona evrov. Ob 

tem jih bremenijo obresti za 
dolgoročni kredit. 

Poudarjanje dolga iz prete-
klosti je kritiziral Pave! Ru-
par. Omenil je nadaljevanje 
projektov z denarjem, ki ga 
je pridobilo prejšnje občin-
sko vodstvo. Obenem je 
spraševal, kje so projekti iz 
predvolilnih obljub sedanje-
ga župana. Ko mu je slednji 
zaradi prekoračenep časa za 
razpravo vzel besedo, je kma-
lu zapustil sejo. Stališče svet-
nikov SDS je pojasnil Drago 
Ficko; amandmajev niso 
dali, ker nočejo sodelovati pri 
takem financiranju občine. 
Po razpravah o pičlem de-

narju za kulturo, šport, kra-
jevne skupnosti in posodo-
bitve cest je prevladalo spo-
znanje, da so sredstva omeje-
na. Čeprav načrtujejo blizu 
13,3 milijona evrov prihod-
kov, to ne pokrije 14,2 milijo-
na evrov odhodkov. Občinski 
svet je potrdil zadolžitev ob-
čine do 834.585 evrov za ob-
novo OŠ Bistrica in gradnjo 
vodovoda ter kanalizacije. 
Amandma občinske uprave 
je dodelil 245.411 evrov za 
nakup zemljišč za centralno 
6stilno napravo, Vinko Per-
ne je predlagal povečanje 
sredstev za obnovo sakralne 
in kulturne dediščine na 
33.383 evrov, Franci Praprot-
nik pa dodelitev pet tisoč ev-
rov Lokalni akcijski skupini 
za delo z odvisniki. Tak pro 
račun so potrdili z večino gla-
sov, soglasno pa so sprejeli 
tudi sklep o ustanovitvi sku-
pine za reševanje problemov 
z drogami v Tržiču. 

KRAN) 

Izredni občni zbor 
Društvo za ohranjanje neokrnjene gorske narave - Mountain 
Wilderness Slovenije vabi vse člane na izredni občni zbor, ki 
bo 26. marca ob 18. uri na Filozofski fakulteti, Oddelku za 
geografijo, predavalnici 232, na Aškerčevi 2 v Ljubljani. Na 
zboru decembra lani niso sprejeli letošnjega načrta dela in iz-
volili novega vodstva. Čim prej morajo storiti oboje, na izred-
nem zboru pa bodo sprejeli tudi poročilo nadzornega odbo-
ra društva za leto 2006. Od novega vodstva društva pričaku-
jejo obsežnejši program, v katerem bodo morda zamisli za 
drugačno delovanje društva v prihodnje. S. S. 

LEŠE 

Delo in zabava 
Krajevna skupnost Leše je od 17. marca čistejša. Takrat se je 
zbralo približno 30 domačinov, ki so ves dan pobirali od-
padke ob vpadnici v Leše in Paloviče, delu ceste Begunje-
Tržič, potoku Lešanščica od Hudega grabna proti Lešam in 
Peračici ter na hribu nad Palovičami. Z vsem, kar ne sodi v 
naravo, so napolnili tri zabojnike, akcijo so sklenili s pikni-
kom. Še bolj zabavno bo v Lešah jutri ob i8. uri, ko bo v kul-
turnem domu druženje v počastitev materinskega dne. Mla-
dinsko gledališče Tržič bo uprizorilo igro Ona in On, po 
predstavi pa bo zabava z ansamblom Obvezna smer. S. S. 
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Še višji proračun kot lani 
v občini Cerklje na Gorenjskem v letu 2007 načrtujejo kar 8,2 milijona tolarjev, največ doslej. 
Največja naložba bo gradnja doma starostnikov. 

S lMO« SuBic 

Cerklje - Čeprav pri pripravi 
osnutka proračuna Občine 
Cerklje na Gorenjskem za 
leto 2007 ni bilo predvideno, 
da bo višji od lanskega, ki je 
bil rekorden, se je to vseeno 
zgodilo. Kot je na marčevski 
seji občinskega sveta pojas-
nila občinska finančnica 
Dragica Jerič, so znatna do-
datna sredstva v proračun 
kapnila zaradi novega zako-

na o financiranju občin. Le-
tos bodo tako v Cerkljah 
imeli kar 8,z milijona evrov 
odhodkov, kar bodo pokrili s 
6,6 milijona evrov prihod-
kov in 1,6 milijona evrov 
proračunskih presežkov iz 
preteklih let. 

Največja letošnja naložba 
bo dom starostnikov Taber, 
za kar je predvidenih 658 ti-
soč evrov. Med večje letošnje 
investicije sodijo še vodovod 
Ambrož-Škrjančevo-Stiška 

PREDDVOR 

Ob materinskem dnevu večer ljudskih pesmi 

Pevski zbor Storžič iz Bašlja bo ob drugi obletnici pripravil 
jutri, v soboto, ob pol osmih zvečer v preddvorski dvorani 
večer ljudskih pesmi z naslovom Al' me boš kaj rada imela. 
Zbor šteje osemnajst pevk in pevcev, ki pod vodstvom Wi-
mice Roblek prepevajo ljudskih pesmi, med njimi tudi 
priljubljeno Storžič je naše kraljestvo. Na prireditvi, ki jo ob 
materinskem dnevu posvečajo mamam in ženam, bodo po-
leg zbora nastopili še nekateri drugi. Mladi iz Bašlja bodo 
zapeli in zaigrali, Joža Markun, po domače Bizjakov z 
Zgornje Bele, bo povedal marsikaj zanimivega iz bašeljske 
preteklosti, s svatovsko burko pa se bodo predstavili glas-
beniki iz folklorne skupine Iskraemeco. C. Z. 

vas (354 tisoč evrov), dokonč-
na ureditev kulturne dvora-
ne (177 tisoč evrov), obnova 
Petrovčeve hiše (250 tisoč 
evrov) ter ureditvi športno 
rekreacijskega centra Vele-
sovo (210 tisoč evrov) in šol-
skega igrišča v Cerkljah (288 
tisoč evrov). Za investicije v 
občinske ceste je namenje-
nih 487 tisoč evrov, pri grad-
nji rondoja na Spodnjem Br-
niku bo občina letos sodelo-
vala s 346 tisoč evri, za kana-

lizacijo Zgornji Bmik-Cerk-
Ije zahod bo letos plačala 529 
tisoč evrov, za gradnjo pre-
ostalega kanalizacijskega 
omrežja pa je namenjenih 
še približno 700 tisoč evrov. 

Župan Franc Čebulj se na-
deja, da bodo približno 800 
tisoč evrov pridobili iz struk-
turnih skladov, okoljskih da-
jatev, regionalnih razvojnih 
sredstev in drugih javnih 
razpisov različnih ministr-
stev. 

ŠKOFJA LOKA 

Akcija čiščenja okolja tudi v Škofji Loki 

Tudi v občini Škofja Loka se pridružujejo spomladanski 
akciji čiščenja in urejanja okolja. Če bo lepo vreme, bo 
akcija jutri, 24. marca, v primeru slabega vremena pa pri-
hodnjo soboto, 30. marca, od 8. do 13. ure. V akciji bodo 
zbirali biološke in druge odpadke, organizatorji pa poudar-
jajo, da ta akcija ni namenjena odvozu kosovnih odpadkov, 
saj v občini Škofja Loka vsako gospodinjstvo letno dobi 
dva kartončka za brezplačen odvoz kosovnih odpadkov. 
Prostovoljci bodo zjutraj med 8. in 9. uro na sedežih kra-
jevnih skupnosti dobili potrebne pripomočke. Odpadke 
bodo lahko odlagali na običajnih zbirnih mestih v krajevnih 
skupnostih. D. Ž. 

Star avto 
želijo zamenjati 
Tržiški gasilci že več let varčujejo za novo 
orodno vozilo. Dobili naj bi ga leta 2008, ko 
bodo praznovali i25-letnico. 

STOJAN S A J E 

Tržič - Dolgo tradicijo gasil-
stva v Tržiču nadaljuje 
okrog 60 članov. Med nji-
mi so tudi taki, ki so zvesti 
P G D Tržič več desetletij. 
Na občnem zboru je prejel 
Rajko Kališnik značko za 
60 let dela. Franc Jakopin 
je član 40 let, Pavel Femc 
in Jože Požun sta člana 30 
let, Igor Krajač 20 let, ao let 
pa Marko Mirt, Gregor Gol-
majer in Dušan Zlodej. 
Prisotnim je izročil prizna-
nja predsednik Ado Kavčič, 
ki je posebej pohvalil uspe-
he mladih. 

-Kot je povedal mentor 
Peter Kos, so imeli dve 
ekipi na tekmi v orientaciji 
v Lomu; 3. mesto je omogo-
čilo najmlajšim udeležbo 
na regijskem tekmovanju. 
Mlajši pionirji so bili uspeš-
ni tudi na občinskem kvizu. 

Poveljnik Marjan Toporiš 
je ocenil, da je spodbudna 
zlasti vključitev deklet med 
sedmimi novimi člani. 
Odrasli so prebili več kot 
1370 ur na vajah, preven-
tivnem delu, prevozih vode 
in akcijah. Našteli so deset 
požarov. Srečno se jo kon-
čalo gašenje ob koncu leta, 
ko so rešili starejšo prebi-
valko. 

Ob dveh vlomih v gasilski 
dom so lani imeli precej 
skrbi z dotrajanimi vozili. 
Gasilsko vozilo s cisterno je 
staro že 34 let, zato j im 
je Gasilska zveza Tržič 
odobrila zamenjavo avta. 
Tako velika naložba je za 
malo društvo prevelik zalo-
gaj, je ugotovil Gabrijel 
Hladnik. Zato je zbrane 
razveselil župan Borut Sa-
jovic, ki je napovedal mož-
nost nakupa novega avta 
prihodnje leto. 

Uresničite svoje želje in ideje! 

STANOVANJSKI KREDIT POTROŠNIŠKI KREDIT 
• Ponujamo vam kredite T »Tih in švicaiskih 

frankih po obrestnih merah sestavljenih iz 
referenčne obrestne mere in fiksnega 
obrestnega pribilka. 

• Obrestna mera se bo spreminjala glede na 
spremembo EURIBOR-a in LIBOR-a vsalcih 
šest mesecev. 

• Obrestni pribitek znaša od 2,15 % do 3,40 % in 
je odvisen od vrste kredita, oblike zavarovanja 
in ročnosti kredita. 

• Maksimahia odplačilna doba za kredite v evrih 
je 20 let, za komitente banke, ki so mlajši od 35 
let, pa tudi do 30 let. Za kredite v švicarskih 
frankih je maksimalna odlplačilna doba IS let. 

• Kredit lahko pridobite tudi na podlagi 
varčevai\ia. Pogoj je najmanj dveletno 
varčevanje, minimalni znesek privarčevanih 
sredstev pa je 2.000,00 EUR. 

• Zavarovanje kreditov je mogoče pri 
zavarovalnici, s poroki, z zastavo sredstev ali 
pa zastavo nepremičnin. 

• Kredit dobile delno tudi v gotovini. 
Kreditojemalci, ki zavarujejo kredit z zastavo 
nepremičnine in najamejo kiedit za gradnjo 
stanovanjskih hiš ali prenovo stanovanj in 
stanovanjskili hiš. lahko do 70% kredita 
koristijo v gotovini. 

' Poniyama vam kredite v domači valuti z 
nominalno fiksno obrestno mero. ki se v času 
odplačevanja ne spremii\ja. 

' Ponujamo vam kredite v evrih in švicarskih 
frankih po obrestnih merah sestavljenih iz 
referenčne obrestne mere (ki se bo 
spreminjala glede na spremembo EURIBOR-
a oz. LIBOR-a vsakih šest mesecev) in 
fiksnega obrestnega pribitka. 

' Obrestni pribitek za kredite v evrih znaša od 
3,00 % letno do 4,15 % in je odvisen od vrste 
kredita, oblike zavarovanja in ročnosti 
kredita. 

' Maksiji)alnaodplačihiadabajeS4mcBecev. 
' Zavarovanje kreditov je mogoče pri 

zavarovalnici, s pioroki. z zastavo sredstev ali 
pa zastavo nepremični n. 

http://www.Bbkr.si 

Gorenjska'^ Banka 
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Dva obraza zime 
Zgolj v enem tednu je vreme pokazalo dva 
popolnoma različna obraza. 

MAJA BERTONCELI 

Zbilje, Medvode - Zanimivo 
primerjavo vam predstavlja-
mo iz občine Medvode. Med 
našim obiskom pretekli ko-
nec tedna se je ob Zbiljskem 

'jezeru v lepem vremenu kar 
trlo obiskovalcev. Sezono so 
odprli tudi že v čolnarni. 
"Obiskovalci se zanimajo za 
vožnjo po jezeru, lahko smo 
kar zadovoljni, sploh ker lani 
v marcu nismo prodali niti 
ene ure vožnje s čolnom. 
Temperatura jezera je za ta 
čas kar visoka," je takrat po-
vedal Uroš Košir, gospodar 
Turističnega društva Zbilje. 
ki upa, da bo letošnja sezona 
za čolnarno kaj boljša. Lani 

rrl.."^ f •-T!''.' f v .r->,,TH-., 

SO od veslanja obiskovalce 
odvrnile alge, ki so bile na je-
zeru večji del poletja. 

Zanimanja za veslanje po 
sneženju v začetku tedna tre-
nutno seveda ni, se pa lahko 
le nekaj kilometrov od Zbilj 
podate na rekreacijo na teka-
ških smučeh. V Športno re-
kreacijskem centru v Preski 
so v torek z novim teptalcem 
naredili progo tako za klasič-
no kot za prosto tehniko, kar 
so izkoristilni številni sloven-
ski smučarsko tekaški klubi, 
ki so v Medvode prišli na tre-
ning. V SD ŠRC Preska pra-
vijo, da bodo v primeru ugod-
nih vremenskih razmer v ne-
deljo organizirali sprintersko 
tekmo za slovenski pokal. 

Muzej bo popestril ponudbo 
Žiri ne slovijo kot turistični kraj. N imajo ne gradu, ne morja, ne otoka, ne casinoja. Kaj lahko 
ponudijo turistu? 

BOŠHAN BOGATAJ 

Žiri - Retorično vprašanje, ki 
ga je zastavil Miha Naglič 
kot voditelj delavnice na 
temo Izkoriščanja razpolož-
ljivih potencialov za obliko-
vanje turistične ponudbe 2i-
rov, je ostalo neodgovorjeno. 
Žirovcd so ponosni na tradi-
cijo 6pkarstva, čevljarstva, 
na slikarje, na utrdbe, ki pri-
vabljajo obiskovalce, ter na 
organizacijo številnih od-
mevnih prireditev, vendar 
nekaj manjka. 

Za uvod je Milan Piko 
predstavil ponudbo koroških 
Zilj, t. i. Pot koroške kultur-
ne dediščine: "Lotili smo se 
kulturnega turizma, pred-
vsem o koroških Slovencih. 
Prihodnost vidimo v turiz-
mu, vendar ne v eni občini, 
ampak v regionalnem in 
medregijskem sodelovanju. 
Ponudba je tako pestrejša, 
privabimo pa tudi Slovence." 
Zilje in Žiri povezuje slavni 
Anton Jobst. 

Morebitnim turistom v Ži-
reh lahko danes ponudijo iz-
letniško obarvano ponudbo, 
ki se je turisti v večjem števi-
lu udeležijo ob bolj odmev-
nih prireditvah. Investitorja, 

"V Žireh manjka predvsem dobro obveščanje. Že s tem bi pridobili večje število 
obiskovalcev," so menili nekateri udeleženci delavnice o turizmu. /fou:PoiommuihBirdasin 

ki bi zgradil hotel, bi težje 
našli, čeprav prostorske 
možnosti obstajajo, trenut-
no pa so v občini trije ponud-
niki prenočišč. Ti lahko 
sprejmejo za avtobus obisko-
valcev. Na delavnici smo lah-
ko slišali še, da je premalo 
sodelovanja med društvi, 
predvsem pa šepa obvešča-
nje tako domačinov kot tudi 
medijev, ki bi lahko pritegni-

li turiste. Na delavnici se je 
pokazalo tudi nezadovoljstvo 
z delom Lokalne turistične 
organizacije Blegoš, ki sicer 
skrbi za vse štiri občine na 
Škofjeloškem. Do nezado-
voljstva prihaja predvsem 
zato, ker ne društva ne po-
nudniki turizma ne občine 
ne vedo dobro, katere razvoj-
ne projekte bi LTO zanje lah-
ko izvajal. 

V Žireh bodo z namenom 
razvoja in povezovanja sil na 
področju turizma in kulture 
ustanovili javni zavod. Ta bo 
v prihodnje skrbel tudi za 
obveščanje in koordiniranje 
prireditev, na skrbi pa naj bi 
imel tudi upravljanje Stare 
šole - Muzeja Žiri, v katerem 
bo tudi pestra turistična po-
nudba s poudarkom na utrd-
bah Rupnikove linije. 

članica skupine Cf UniCfedit GrOUp 

Vezava iz čiste preračunljivosti! 
Novi, strukturirani depozit vam ponuja možnost precej višje obrestne mere, kot jo imajo običajni depoziti. 
Le-ta je namreč navzgor neomejena, saj je vezana na rast vrednosti delnic izbranih podjetij evropskega 
neprenničninskega sektorja. Čas vezave; do 14. aprila 2008. Minimalni znesek vezave: 1000 evrov. 

BanlvVVustria 
Creditanstalt Informacije: 080 88 00 
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Pregnal jih je sneg 
Naša nogometna reprezentanca, ki se bo v kvalifikacijski tekmi jutri v Skadru pomerila z 
reprezentanco Albanije, je namesto na Gorenjskem minule dni trenirala na Primorskem. 

VILMA STANOVNIK 

Brdo pri Kranju - Večina varo-
vancev trenerja Matjaža Keka 
se je v ponedeljek zbrala v tra-
dicionalni pripravljalni bazi na 
Brdu pri Kranju, po obilnem 
ponedeljkovem sneženju pa se 
je vodstvo naše članske nogo-
metne reprezentance odločilo, 
da odpotujejo na Primorsko. V 
Dekanih in Kopru so nato tre-
nirali do včeraj, ko so se vrnili 
na Gorenjsko, že danes pa od-
hajajo proti Albaniji, v Skader, 
kjer se bo srečanje z domačo 
Albanijo začelo jutri ob 17. uri. 

Naša reprezentanca na pot 
odhaja v podobni postavi, kot 
je zaigrala na februarski prija-
teljski tekmi v £)omžalah proti 
ekipi Estonije, le Zlatka Dediča 
je na prvotnem seznamu za-
menjal Luka Žinko iz eldpe 
Domžal, Zaradi poškodbe v 
ekipi ne bo tudi Gorana Suka-
la, zato je selektor Matjaž Kek 
vpoklical še Milenka Ačimovi-
ča. Med tednom je bil vprašljiv 

tudi nastop Milivoja Novakovi-
ča in Bojana Jokiča. Jokič je na-
mreč v torek na treningu dobil 
poškodbo trebušne mišice, 
vendar sta bili njegovo in No-
vakovičevo zdravstveno stanje 
včeraj že precej boljši. "Res 
sem na treningu dobil močan 
udarec, vendar bolečine sedaj 
več ne čutim in sem v redu. 
Vsi skupaj se zavedamo, da 
nas v Albaniji čaka težka tek-
ma, vendar pa si želimo uspe-
ha in zato bomo morali biti 
agresivni," je povedal Kranjčan 
v reprezentančnem dresu Bo-
jan Jokid 

"Pred nami je povsem dru-
gačen izziv, kot je bil na tekmi 
z Estonijo, čeprav je bih tudi ta 
tekma zelo dobrodošla. Sedaj 
pa nas čaka boj za točke in za-
vedamo se, da bodo tekmeci 
čisto drugačni. Doma so Al-
banci zagotovo zelo močni, 
vendar pa se jih zagotovo da 
premagati. Za to pa bo seveda 
potrebna hrabrost in samoza-
upanje. Filozofiranja ne bo," je 

SLOVE. 

Kranjčan Bojan jokič pred jutrišnjo tekmo ne čuti več 
bolečin. /FomiiiuDoki 

pred jutrišnjo tekmo z Albani-
jo prepričan selektor Matjaž 
Kek, ki naj bi s seboj na pot 

vzel vseh 20 nogometašev, 
šele pred tekmo f « se bo odlo-
čil za šestnajsterico. 

SMUČARSKI TEKi 

STOCKHOLM 

Petra prepričljiva zmagovalka 
Najboljša slovenska smučarska tekačica Petra Majdič je v 

Stockholmu na Švedskem v sprintu dobesedno pometla s 
konkurenco. "Zmage sem vesela, predvsem sem vesela, da 
mi konkurentke praktično niso zmogle slediti," je bila nav-
dušena po večerni sredini preizkušnji. Na njej je nastopila 
tudi Katja Višnar in se uvrstila ng 33. mesto. Petra je sedaj na 
tretjem mestu v skupnem seštevku svetovnega pokala. V. S. 

BOKS 

SLOVENSKA BISTRICA 

Nejc in Andreja znova blestela 

Minulo soboto so v Slovenski Bistrici pripravili 14. medna-
rodno boksarsko revijo, na kateri sta se izkazala tudi člana 
kranjskega boksarskega kluba Casino Nebotičnik Jernej 
Krumpestar in Andreja Bešter. Tako je med kadeti v kate-
goriji do 63 kilogramov Nejc v lepi borbi z rezultatom 2 : o 
premagal Mariborčana Luka Dečka, med članicami v kate-
goriji do 63 kilogramov pa so gledalci občudovali trd dvoboj 
Andreje Bešter in Anje Kolarič (Ring Ptuj). Kranjska boksar-
ka je rja koncu zasluženo slavila z 2 : o. V. S. 

SQUASH 

SPODNJA BESNICA 

Jene bo igral 24 ur 
Za Tomaža Jenka • Jeneta je znano, da je ljubitelj športnih 
doživetij, saj pozimi smuča In deska na snegu (bil je eden 
prvih slovenskih tekmovalcev v deskanju), poleti smuča in des-
ka na vodi, vozi dovvnhill ter uživa v vožnji z motorjem. Poleg 
tega pa prek celega leta ogreva žogico na igriščih za squ3sh in 
je trenutno tretjeuvrščeni na slovenski lestvici. Ta konec tedna 
pa ga čaka nov izziv, saj bo kar 24 ur Igral squash z različnimi 
nasprotniki. To je prvo tako tekmovanje v Sloveniji, vse skupaj 
pa se bo začelo danes ob 20. uri v rekreacijskem centru Vogu 
v Spodnji Besnici pri Kranju. Jene bo na igrišču do jutri, in sicer 
po principu 45 minut Igre in 15 minut počitka. V. S. 

ŠPORTNO PLEZANJE 

BIRMINCHAM 

Natalija Cros za las ob kolajno 
v Blrminghamu se je končalo evropsko prvenstvo v bal-
vanskem plezanju. Slovenska reprezentanca se je tekme 
udeležila s štirimi predstavniki In se domov vrnila z odličnim 
rezultatom Škofjeločanke Natalije Cros, ki je osvojila četrto 
mesto. Tako je naša reprezentantka pokazala, da poleg vrhun-
skih dosežkov v težavnosti enako dobro obvlada tudi balvan-
sko plezanje. V lanski sezoni je namreč stala na zmagovalnih 
stopničkah svetovnega balvanskega pokala v Moskvi. V Birm-
Inghamu je dobro je nastopila tudi Katja Vidmar, ki je končala 
na 13. mestu, medtem ko se Blažu Rantu in Roku Klančniku v 
moški konkurenci ni uspelo uvrstiti v polfinale. Osvojila sta 29. 
oziroma 31. mesto. Nova evropska prvaka sta postala Franco-
zinja Juliette Danion in Avstrijec David Lama. T. Č . 

ŠAH 

L)UBL)ANA 

Tretji mesti za gorenjski ekipi 
MŠŠ in ŠZS sta organizirala odprto ekipno srednješolsko pr-
venstvo Slovenije. Med dijakinjami so postale državne 
prvakinje šahistke iz Gimnazije Bežigrad Ljubljana, na 
odlično tretje mesto pa se je uvrstila Gimnazija Škofja Loka, 
za katero sta nastopali Jerneja Debeljak In Anja Dolenc. Med 
dijaki je bila med favoriti Gimnazija Jesenice, ki pa je zaradi 
slabšega rezultata državnega prvaka do i5 let Anela 
Hasanagiča, ki je igral na prvi deski. In Maje Mllovanovič 
zasedla še vedno zelo dobro 3. mesto. Odlično sta Igrala na 
drugI deski Alen Hasanagič In letošnja državna prvakinja do 
i8 let Miša Hrenič na tretji deski. Zmagala je ekipa Prve 
Gimnazije Maribor. Več si lahko ogledate na spletni strani: 
http://vAvw.sah-zveza.sl/rez/0703/si07sse/. O. O. 

ODBOJKA 
Astec Triglav : Autocommerce 

V soboto, 24. marca 2007, ob 18. url, bo v športni dvorani 
Planina v Kranju druga tekma četrtfinala končnice prve 
državne odbojkarske lige. Odbojkarji domačega Astec 
Triglava se bodo pomerili z ekipo Autocommerca. 

VABILA, PRIREDITVE 

Rokometni spored - V i. A ligi za ženske bo ekipa Škofje 
Loke KSI že danes gostovala pri ekipi Europrodukta Brežice. 
V 1. B ligi za moške bo Termo Jutri, v soboto, z začetkom ob 
18. uri v domači dvorani na Podnu gostil ekipo Krškega. Tek-
ma je še posebno pomembna za uvrstitev Ločanov v prvo 
ligo, zato so navijači tokrat še posebno vabljeni! V 1. B ligi 
za ženske bo ekipa Save Kranj jutri gostovala pri Sežani. V 
2. Ilgl za moške bo v končnici za 1. do 8. mesto ekipa Alple-
sa Železnikov jutri ob 19. uri gostila Grčo Kočevje, ekipa 
Kranja pa odhaja v Črnomelj. V končnici za 9. do 15. mesto 
bo ekipa Radovljice danes ob 20. url gostila Dravo Ptuj, 
ekipa Duplje Tržič pa se bo jutri ob ig. url v domači dvorani 
pomerila z ekipo Arconta Radgone. V. S. 
Odbojkarski spored - Na sporedu so povratne tekme četrtfi-
nala v moški konkurenci. V športni dvorani Planina Kranj se 
bosta jutri ob 18. url pomerila Astec Triglav in Autoco-
mmerce, v športni dvorani Kamnik pa ob 19. url Calcit Kam-
nik in Prevent gradnje IGM. Ženske bodo odigrale prve 
tekme polfmala, para pa sta HIT Nova Gorica : Sloving Vital 
in Nova KBM Branik : TPV Novo mesto. Moški v 2. DOL 
imajo pred nadaljevanjem v finalni ligi prost vikend, pri žen-
skah pa se bodo Igralke ŽOK Partizan Šk. Loka ob 17. uri v 
OŠ Šk. Loka Mesto pomerile s Prevaljami. V 3. DOL igrajo 
doma - Kamnik 11 : TOM Mokronog (Stari ZD Kamnik ob 
15.00), UKO Kropa : Astec Triglav II (OŠ Lipnica ob 16.00); 
ženske - Bled : Piran (OŠ Bled ob 16.00). B. M. 
4. turnir gorenjske kadetske šahovske lige - Jutri, v soboto 
bo v organizaciji ŠD Tržič Jedro potekal 4. turnir gorenjske 
kadetske lige. Tekmovanje bo v Paviljonu Ferda Mayerja v 
Tržiču, tik ob glavni pošti. Informacije Janez Petrovič, GSM 
041/406-369, aH e-naslov: ga.nota@siol.net. O. O. 

DOMei 
BektromotoiB in gospodinjski aparati, d. d. 
OtOd 21,4228 Železniki. Slovenija 
hltp://www.domel.com 
inlo®do(neLcoiii 

Domel je v izvoz usmerjeno podjetje z 900 zaposlenimi. Pod našim okril-
jem deluje tudi podjetje Tehtnica Iz Železnikov. Naša glavna dejavnost 
je sesalni program, vzporedno pa še program za avtomobilsko industri-
jo. prezračevalno tetiniko, laboratorijski in tehtalnl program. 

K sodelovanju vabimo sodelavce (m/ž) za delovna mesta: 

1. SAMOSTOJN I KONSTRUKTER 

2. PROJEKTANT ELEKTROMOTORJEV 

3. SAMOSTOJN I RAZISKOVALEC 

Z Izobrazbo (za k posameznemu itelovnefflu mestu najmani): 
L Univerzitetni diplomirani inženir strojništva 
2. Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike 

(močnostna-sistemska siner) za projektiranje motorjev 
3. Univerzitetni diplomirani inženir fizike 

Splošne zahteve: 
• aktivno znanje angleškega in/ali nemškega jezika, 
• uporabniška računalniška znanja v okolju Wlndows, 
• samostojnost, kreativnost, samoiniciativnost, 
• sposobnosti za delo v timu 
• zaželene so Izkušnje iz projektnega vodenja 

Opis del odroma dodatne zahteve; 
Pod točko 1: 
• opis del: konstruiranje elektromotorjev in puhal 
• prednost pri Izbiri imajo kandidati, ki obvladajo programsko opremo 

ProENGINEER 
• zaželeno poznavanje delovanja elektromotorjev in turbo strojev 
Pod točko 2.: 
• opis del: projektiranje elektromotorjev, optimiranje magnetnih 

sistemov, urejanje tehničnih map 
• prednost pri izbiri Imajo kandidati, ki Imajo Izkušnje s projektiranjem 

elektromotorjev 
• zaželeno poznavanje varnostnih standardov In delovanja 

električnih strojev 
Pod točko 3.: 
• opis del: raziskave na področju sistemov gorivnih celic, sistemski 

inženiring, uvajanje novih tehnologij, analiza obratovanja 
• prednost pri izbiri imajo kandidati, ki imajo poznavanje tehnologije 

gorivnih celic 
• zaželeno poznavanje varnostnih standardov 
• vključitev v projektno skupino z možnostjo podiplomskega študija 

Bodoči sodelavci lahko pričakujejo dinamično in ustvarjalno 
okolje z možnostjo napredovanja in osebnega razvoja, 
stimulativne nagrajevale. 

Vašo pisno prijavo z življenjepisom pričakujemo v 15 dneh od objave 
na naslov: OOMEL, Elektromotorji In gospodinjski aparati, d. d.. Otoki 
21.4228 Železniki 
ga. Meta Habjan 
Tel.: 04/51 17 140, fax: 04/51 17 122 
E-pošta: melahabjan@domel.com 

http://vAvw.sah-zveza.sl/rez/0703/si07sse/
mailto:ga.nota@siol.net
http://www.domel.com
mailto:melahabjan@domel.com
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KRIMINAL 

KRANJ 

Tatova pobegnila v gozd 

V ponedeljek ponoči sta neznana storilca v Lazah z dvorišča 
podjetja odpeljala odklenjeno vozilo Fiat Fiorino ter se z 
njim odpeljala do trgovine s kopalniškim materialom v 
Tavčarjevi ulici, v katero sta vlomila in iz nje odnesla dpnar 
ter vodovodni in drug gradbeni material. Blago sta nato 
naložila v kombinirano vozilo Renault Master, ki je stal pred 
trgovino. Ključe od vozila sta našia v trgovini, zato sta vozi-
lo zlahka spravila v pogon, eden od storilcev pa se je z njim 
odpeljal v gozd v bližini Hrastja, kjer sta ukradeno robo pre-
ložila v Fiat Fiorino. To vozilo je nato opazila patrulja polici-
je in zapeljala za njim, vendar sta neznana storilca vozilo us-
tavila in pobegnila v gozd. Policisti so vozili in blago vrnili 
oškodovancem, zoper neznana storilca pa na tožilstvo po-
dali kazensko ovadbo. S. S. 

NESREČE 

BOHINJSKA BISTRICA 

Izsilil prednost pred kolesarjem 

V križišču Triglavske in Jelovške ceste v Bohinjski Bistrici sta 
v sredo ob 9.30 trčila voznik osebnega vozila in kolesar, ki je 
bil pri tem hudo ranjen. 54-letnl voznik osebnega avtomobi-
la Iz Radovljice je vozil po Triglavski cesti v smeri proti Vod-
nem parku, kjer je nameraval v križišču zaviti levo na Tri-
glavsko cesto. Pri tem je spregledal 70-letnega kolesarja, ki 
je v tem trenutku pripeljal nasproti po prednostni Jelovški 
cesti. Voznik je tako pred kolesarjem v križišču izsilil pred-
nost in trčil vanj. Kolesar je po trku padel po tleh in se pri 
tem hudo poškodoval, zato so ga z reševalnim vozilom 
odpeljali na o:>krbo v jeseniško bolnišnico. S. Š. 

5 
R E P U B L I K A S L O V E N U A 

MINISTRSTVO ZA O K O U E IN PROSTOR 

Dunajska cesta 48. 1000 Ljubljana. Slovenija 
Telefon: 01/47 87 400 • telefaks: 01/47 87 422 

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in 3. točke tretjega odstavka 
34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 
8/03 - popr. in 58/03 - ZZK-1) minister za okolje in prostor sprejme 

S K L E P 

o javni razgrnitvi Predloga sprememb 
in dopolnitev lokacijskega načrta 

za avtocesto na odseku Podtabor-Naklo 
za izpostavo avtocestne baze Hrušica 

I. 
Minister za okolje in prostor odreja javno razgrnitev: 
1. Predtoga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za avtoce-
sto na odseku Podtabor-Naklo za izpostavo avtocestne baze Hn;ši-
ca. ki ga je pod številko projekta UD/395-63/06 februarja 2007 iz-
delal Domplan, d. d., Kranj (v nadaljnjem besedilu: predlog spre-
memb in copolnitev lokacijskega načrta); 
2. povzetka za javnost ter 
3. strokovnih podlag, na katerih teneljijo rešitve predloga spre-
memb in dopolnite« lokacijsketja načrta 

II. 
Gradivo iz prejšnje točke bo od 30. manDa 2007 do 16. aprila 2007 
javno razg-njeno: 
- na Ministrstvu za okolje In prostor, Dlrektoratu za prostor, Dunajska 

21, Ljubljana in 
- v prostorih Občirte Naklo, Glavna cesta 24, Naklo. 
Javna obravnava bo potekala 11. aprila 2007 2 začetkom ob 16.00 
uri v prostorih Občine Naklo, Glavna cesta 24, Naklo. 

III. 
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko k razgrnjenemu predfcgu 
sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta dajo pipomtie in pred-
toge vsi zanterasirani organi, organizacije in posamezniki. Priporrbe 
in predlogi se lahko do 16. aprila 2007 dajo pisno na krajih javne 
razgrnitve Kot zapis v knjgo pripomb in predlogov, ustno na sami jav-
ni obravnai/i. ali se pošljejo na elektronski naslov gp.mop@govsi. pri 
čemer se v njbriki "zadeva" navede kjučni izraz "AC baza". 
O pripombah in predlogih, danih med javno razgmitvijo, odloči ori-
pravljavec predloga sprememb in dopolnitev tokaci.skega načrta po 
predhodnem mnenju pobudnika izdelave predloga sprememb in do-
polnitev lo<acijskega načrta. 

IV. 
Ta sklep se objavi na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor 
lwww.moo.Qov.si/si/drzavni lokacijski načrti/obvestila za iav-
nost) ter na krajevno običajen način v časopisu Gorenjski glas in na 
spletnih straneh Občine Naklo (www.naklo.si). 

Taksist ima luknje v spominu 
Roman Velikonja, ki je obtožen umora, poskusa umora in povzročitve dveh lahkih ran, se ne 
spominja, kako je streljal na četverico Jeseničanov in kaj se je kasneje dogajalo. 

SIMON ŠUBIC 

Kranj - Na okrožnem sodiš-
ču v Kranju so v torek začeli 
soditi 49-letnemu Romanu 
Velikonji, ki je obtožen, da je 
10. novembra lani na Jeseni-
cah vzel življenje 28-letne-
m u E lv inu Hadžiču, skušal 
umorit i njegovega šest let 
mlajšega brata Džcralda 
Hadžida ter 22-letnemu Sa-
mi r ju Terziču in 46-letne-
m u Miranu Kovačeviču pov-
zročil lahke rane na s t e g ^ . 
Jeseniški taksist je na četve-
rico Jeseničanov streljal v go-
.stin.skem lokalu Caffe Inn. 
ki ga je imel v na jemu nekaj 
dni, in sicer "s pištolo kalibra 
najmanj šest mil imetrov", 
piSe v obtožnici, ki jo zastopa 
okrožni državni tožilec Ja-
nez Palovšnik. 

Sodišče se očitno boji za 
varnost obtoženega Veliko-
nje, saj so ga na sojenje pri-
peljali oblečenega v nepre-
bojni jopič, njegov prihod 
pa je v okolici sodne stavbe v 
Kranju spremljalo tudi več 
policistov. "Resnično mi je 
žal. Ves čas pripora razmiš-
ljam samo o tem, kaj se je 
zgodilo. Ponoči ne spim, še 
vedno pa imam spominske 
luknje," je Velikonja začel 
brati svoj zagovor pred pet-

članskim sodnim senatom, 
ki ga vodi sodnica Andreja 
Ravnikar. Spominja se, da je 
usodnega popoldneva v lo-
kalu pristopil k bratoma 
Hadžič, ker je slišal, da ga 
iščeta. Eden od bratov ga je 
takoi začel žaliti, zato se je 
čutil ponižanega, je dejal. 
"Tedaj se je zgodilo najhuj-
še: eden od Hadžiccv me je 
udaril po obrazu, pri dru-
gem pa sem v roki videl ne-
kaj svetlečega. Prepričan 
sem bil, da je nož. Zbi l i so 
me na tla, me začeli pretepa-
ti in brcati po celem telesu. 
Tedaj sem se na smrt pre-
strašil, pomislil sem, da me 
lahko ubijejo, saj sta Hadži-
ča na Jesenicah znana kot 
nasilneža. Več se ne sponu-
njam, saj se m i je pred očmi 
stemnilo," se je zagovarjal 
Velikonja. Povedal je še, da 
je pištolo kupil leta 1991, pri. 
sebi pa jo je imel zaradi last-
ne varnosti in ne da bi na-
meraval koga ustreliti. 

Pred senatom bi moral 
prvi pričati Džerald Hadžk:', 
ki pa je pojasnil, da zaradi 
streljanja hodi na terapijo k 
psihiatrinji in je še vedno 
prestrašen. Prav zato m u je 
tudi bilo neugodno ob nav-
zočnosti Velikonje. Tožilec 
je meni l , da je dovolj, če 

V jeklarni eksplodirala peč 
SIMON ŠUBIC 

Jesenice - V jeseniškem Ac-
roniju je v sredo prišlo do 
nove nezgode. V obratu Je-
klama je ob 23.15 eksplodira-
la elektro obtočna peč. Pr i 
tem je bilo ranjenih sedem 
delavcev. Po prvih ocenah je 
eksplozija po'/zročila za pri-
bližno sto tisoč evrov gmotne 
škode, še enkrat toliko škode 
pa bo podjetje utrpelo zaradi 
izpada proizvodnje. 

Kot poroča policija, so de-
lavci nočne izmene v obratu 
Jeklama pripravili novo 
zmes za izdelavo tekočega je-
kla. Postopek so izvajali v 
elektro obločni peči s kapaci-
teto 85 ton taline. Ko je bila 
talina oziroma t. i. "sarža" 
pripravljena in tudi uporab-

ljena za nadaljnji postopek, 
je v peči ostalo okoli sedem 
ton taline, kar pa je običajno 
pri tem postopku. Delavci so 
tedaj opazili, ker je prišlo do 
izlitja vode, ki je namenjena 
ohlajevanju peči in je po ce-
veh speljana okoli celotne 
peči. Med postavljanjem peči 
v prvomi, stoječi položaj je 
nekaj vode steklo tudi v peč, 
kjer jo je prekrila talina, kar 
je povzročilo eksplozijo. Sko-
zd odprtino so iz peči izletele 
poškodovane ognjevame 
opeke, delci taline in nastala 
para. Leteči deld so poškodo-
vali sedem delavcev. Vse so 
odpeljali v bolnišnico na |e-
senicah, kjer so jih oskrbeli. 
Vs i so utrpeh lahke rane. Kri-
minalisti so tujo krivdo iz-
ključili. 

WWW.CORENjSK ICLAS .S I 

OVSENIK inženiring d. o. o. 
Jezerska c. 108/c 
4000 Kranj 

Iščemo delavca (m/ž) za delo v 
lesni stroki, priporočeno: delovne 
Izkušnje in poklic mizar ali mizar -
mojster. 
Iščemo delavca (m/ž) z dobrim 
'obvladovanjem* računalnika, 
torej za dek> z računalnikom -
priprava dela (dotjro znanje: vwjrd, 
exc8l, auto cad...), ter nadzorcm 
nad proizvodnjo dela! 
Dtfo nudimo takoj! 

j 

Romana Velikonjo so pripeljali iz pripora v Ljubljani. 

preberejo njegovo izjavo v 
preiskavi, čemur pa je na-
sprotoval obtoženčev zago-
vornik Dušan Csipoe, ker 
da je mlajši Hadžič ključna 
obremeni lna priča, zato 
mora ponovno podati svojo 
izpoved. Senat bo sedaj pri-
dobil mnen je psihiatrinje, 
ali je Džerald sposoben pri-
čati. 

Je pa svoje videnje usod-
nega dogodka sodnemu se-
natu razkril Samir Terzič, ki 
od Velikonje terja tudi 
11.500 evrov odškodnine. 
Povedal je, da je Velikonja 
pri šanku kar naenkrat sko-
čil na starejšega Hadžiča, ki 
se je zato začel braniti. Kas-
neje je prišlo do prerivanja. 

tedaj pa je Velikonja začel 
streljati. Za njimi je streljal 
tudi, ko so stekli iz lokala, je 
dejal Terzič, ki ga je krogla 
ranila v desno stegno. 

V levo stegno pa je bil 
ustreljen M i r an Kovačič, 
medtem ko je skušal udele-
žence prerivanja razdružiti. 
Kot je razložil senatu, skuša 
dogodek, ki je vplival tudi na 
njegovo psihično stanje, saj 
v vsakem neznancu vidi po-
tencialnega sovražnika, č im 
prej izbrisati iz spomina. 
"Roman me ni nalašč ustre-
lil, saj sploh ne vem, če je 
koga nalašč ustrelil," je dejal 
senatu. A l i je kdo izsiljeval 
najemnike lokala, n i vedel 
povedati. 

Drugega alpinista niso našli 
SIMON ŠUBIC 

Mangart - Dvajsetletnega 
Davorina Likarja iz Otaleža, 
mlajšega od dveh alpinistov, 
ki sta v nedeljo v težkih vre-
menskih razmerah ostala 
ujeta na Manganu, gorski re-
ševalci še vedno niso našli. 
Njegovega prijatelja. 26-let-
nega Jurija Uršiča iz Jazen, 
so našli mrtvega v torek po-
poldne, nekaj metrov od na 
vrhu postavljenega križa. 

Včeraj dopoldne so s heli-
kopterjem na vrh Mangarta 
znova pripeljali dva vodnika 
reševalca z lavinskima pso-
ma in reševalca zdravnika, 
vendar so našli le opremo 
obeh alpinistov, ne pa tudi 
pogrešanega Likarja. "Pre-
gledali so vse območje, ki se 

ga je dalo, to pa je zaradi me-
ter visokega snega le zgornja 
kupola Mangarta. Ker se ne 
ve, kje bi pogrešani alpinist 
lahko bil, bomo iskanje na-
daljevali, ko bo to varno. Ker 
za konec tedna spel napove-
dujejo snežne padavine, se 
ne ve, kdaj bo to možno," je 
včeraj povedal predsednik 
Gorske reševalne zveze Slo-
venije Miro P<^čar. 

Alpinista sta se na Man-
gart odpravila v nedeljo zju-
traj, istega dne popoldne pa 
sta sporočila, da sta ostala 
ujeta tik pod vrhom in da ne 
moreta sestopiti. V ponede-
ljek so reševalci prvič skušali 
priti do njiju, a so se morali 
zaradi nevarnosti plazov in 
nemogočih vremenskih raz-
mer obrniti. 

K R i n i N A L 

M E D V O D E 

Domnevnega vlomilca kmalu prijeli 

v noči na torek je nekdo v Medvodah skušal vlomiti v 
poslovne prostore podjetja, a ga je pri tem zalotil 
uslužbenec, zato je vlomilec raje pobegnil praznih rok. 
Nekaj minut kasneje so policisti na Kalanovi ulici v Medvo-
dah prijeli 17-lRtnega domačina. Domnevnega vlomilca 
bodo kazensko ovadili. S . Š. 

http://www.moo.Qov.si/si/drzavni
http://www.naklo.si
http://WWW.CORENjSKICLAS.SI
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Niti 
Smučarska 

zveza Slovenije, 
niti lokalna 

skupnost, niti 
država si ne 

moremo 
privoščiti, da bi 

odpovedali 
finale SP v 

smučarskih 
skokih, saj bi to 

pomenilo, da 
tekme 

izgubimo za 
vselej. 

Razgledi 
)RENJSKEGA GLASA ^ ^ ^ ^ PRILOGA GORENJSKEGA 

Kljub temu da o Planid doma in v svetu že vrsto let govorimo kot simbolu smučarskih skokov in kljub dejstvoi, da 
ima velikanka v lasti tako rekoč vse rekorde, jo še vedno uspemo urediti in polepšati zgolj enkrat na leto. 

anica - sKustrana Kra ica • • 

VILMA STANTOVNIK 

Malokdo ve, da se zgodovi-
na smučarskih skokov v Slo-
veniji uradno ni začela v Pla-
nid, pač pa v Bohinju, kjer je 
leta 1921 Jože Pogačar skočil 
rekordnih devet metrov. Le 
nekaj let kasneje je prvo ska-
kalnico dobila tudi Planica, 
prva mednarodna tekma v 
Planid pa je bUa med 23. in 
26. marcem leta 1934. 

Z rekordi do slave 

Že takrat, ko se je merilo 
zgolj 14 skakalcev, je njihovo 
junaštvo v dolino pod Ponca-
mi prišlo občudovat kar štiri 
tisoč gledalcev, ki so bili na 
koncu navdušeni nad novim 
svetovnim rekordom, saj je 
Birger Ruud skočil za takrat 
neverjetnih 92 metrov. S 
tem je slava Planice prvič šla 
po vsem svetu in se nadalje-
vala tudi potem, ko je prav v 
Planid Avstrijec Sepp Bradi 
kot prvi človek marca leta 

1936 skočil čez sto (101,5) 
metrov. FIS, ki je že prej 
močno omejevala razvoj sko-
kov, je vplivala na to, da raz-
voj ni šel hitreje naprej, če-
prav je Bloudek na skakalni-
ci naredil še nekaj izboljšav 
in skoki daljši od sto metrov 
niso bili več izjema. Marca 
leta 1947 so v Planici prvič 
po vojni pripravili teden po-
letov, ko je Rudi Finžgar sko-
čil 102 metra. Leto kasneje je 
Švicar Tschanen postavil re-
kord 120 metrov in ta je ve-
ljal celih 21 let. 

Planico sta nato po dalja-
vah in rekordih prehitela 
Obersdorfin Kulm, planiški 
organizatorji, ki so nato pri-
rejali tekmo vsake tri leta, pa 
so ves čas razmišljali o novi 
letalnici, ki bi Planid vrnila 
nekdanjo slavo. Brata Lado 
in Janez Gorlšek sta prevze-
la Bloudkovo konstruktor-
sko dediščino, po zahtevni 
gradnji pa so marca leta 
1969 pripravili prvo tekmo-
vanje na novi velikanki. V 

treh dneh si ga je ogledalo 
kar devetdeset tisoč gledal-
cev, ki so videli kar pet re-
kordnih poletov, najdlje pa 
je skočil Manfred Wolf, 165 
metrov. Uspela prireditev je 
prepričala odgovorne v vr-
stah FIS, da so Planici dode-
lili prvo svetovno prvenstvo v 
poletih, ki je bilo pri nas leta 
1972. Razvoj v Planici je šel 
vztrajno naprej, Planico so 
zaznamovale rekordne 
znamke in leta 1987 je 
Poljak Pjotr Fijas svetovni 
rekord pomaknil na 194 me-
trov. Le še vprašanje časa je 
bilo, kdaj bodo najboljši po-
leteli tudi čez 200 metrov. 
To se je zgodilo marca 1994, 
ko je Planica že četrtič gosti-
la svetovno prvenstvo. Ta-
krat je Finec Toni Nieminen 
kot prvi preletel dvestotico in 
pristal pri 203 metrih, naj-
dlje pa je skočil Norvežan 
Espen Bredesen, ki je pristal 
pri 209 metrih. Poleti čez 
dvesto metrov nato niso bili 
več izjema, ampak pravilo 

planiških prireditev, pred le-
tošnjo finalno prireditvijo 
svetovnega pokala pa ima re-
kord Norvežan Bjom Einar 
Romoren, ki je leta 2005 pri-
stal pri 239 metrih. 

Ni prireditve brez 
zapletov 

Vsi ti podatki, vsi ti rekor-
di, so razlog, da je Planica 
dobila naziv "kraljica", da ji 
njenega sijaja leta in leta niso 
mogli vzeti nikjer na svetu. 
Je pa zato svojo svečano po-
dobo začela izgubljati doma, 
saj zadnja leta ne mine nobe-
na prireditev brez zapletov. 
Potem ko je lansko pomlad 
kazalo, da so se nesoglasja 
med krovno slovensko smu-
čarsko organizadjo in plani-
škimi organizatorji umirili 
in so družno pripravljeni na 
sodelovanje, se je letos pozi-
mi spet zapletlo. Vodilni pri 
Športnem društvu Planica so 
opozarjali, da so bili izigrani 
in da je zaradi dolgov ogro-

Svetovni rekorder Bjdrn Einar Romfiren je rekordno znamko 239 metrov v Planici preletel pred dvema letoma. 1 fo® o<>«idKav«.« 

Žen celo obstoj njihovega 
društva, da je velik del njiho-
vega premoženja zarubljene-
ga in da je nova prireditev 
ogrožena. Pri Smučarski 
zvezi Slovenije so njihove tr-
ditve zavračali in opozarjali. 
"Niti mi, niti lokalna skup-
nost, niti država si ne more-
mo privoščiti, da bi odpove-
dali finale SP v smučarskih 
skokih, saj bi to p>omenilo, da 
tekme izgubimo za vselej," 
je v eni od decembrskih izjav 
za javnost sporočil predsed-
nik SZS Stane Valant. Toda s 
tem sporov ni bilo konec, saj 
je Davčna uprava konec fe-
bruarja zarubila nepremični-
ne v Planid, ker pa se pri Š D 
Planica še vedno niso strinja-
li z odnosom na reladji Pla-
nica - SZS, so natanko dva 
tedna (9. marca) pred tekmo-
vanjem najeli varnostnike, ki 
so preprečili dela na skakal-
nid. To je vse odgovorne le 
prepričalo, da so se usedli za 
skupno mizo in se dogovori-
li ter javnosti sporočili: Plani-
ca bo! 

Upanje na boljše čase 

Kaj natanko in kako bo v 
Planici do leta 2010, ko naj 
bi pripravili novo svetovno 
prvenstvo, je danes še težko 
pisati. Nekaj upanja na bolj-
še čase, kar ob uspeli prire-
ditvi pomeni tudi to, da bi 
Planico sami in tujci z vese-
ljem obiskovali vse leto in ne 
zgolj ob tekmi, daje blizu sto 
milijonov evrov vreden pro-
jekt Nordijskega centra Pla-
nica, ki je končno uvrščen 
med prednostne državne 
razvojne projekte za obdobje 
2007-2023, po njem pa naj 
bi obnovili vse planiške ska-
kalnice, poskrbeli za osvetli-
tev in jih prekrili s plastično 
maso, ob njih pa uredili tudi 
tekaške steze in stadion. 
Uredili naj bi tudi atletski 
stadion, sprehajalne poti, go-
stinski lokal in še marsikaj, 
kar bi Planici prinašalo slavo 
vse leto. Do takrat pa jo 
bomo - očitno z veliko muko 
- praznično počesali le enkrat 
na leto. 
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Komaj so se učitelji in starši navadili na vse spremembe, ki jih je prinesla devetletna osnovna šola, že se napove-
duje sveženj novih; tudi v srednji šoli. O tem, ali te spremembe pomenijo korak naprej h kakovostnejši šoli ali le 
še en pretres več, se tudi v stroki krešejo mnenja. 

Nivo ski DoukoreDust i l i šo lam 
D R . M I L A N Z V E R , M I N I S T E R Z A Š O L S T V O I N Š P O R T 

"Nismo se še 
čisto odločili, 

ali bomo 
ukinili splošni 

učni uspeh. 
Dejstvo je, da 

ima učenec 
raznovrstne 
sposobnosti, 

ki jih je treba' 
razvijati in 

ceniti, gledati 
na učenca 

individualno." 

SUZANA P. KOVAČIČ 

CUj prenove mature je pove-
čati prehodnost m e d gimna-
zijo in srednjo strokovno 
šolo ter naprej na terciarno 
izobraževanje. Pomisleki so. 
da boste s tem znižali merila 
znanja v gimnazijskemu 
programu. Kako to komenti-
rate? 

"Ne vem, zakaj bi jih zni-
žali, kvečjemu bi zvišali stan-
darde znanja strokovnih šol. 
Standardi znanj so določeni 
s programom tako gimnazij 
kot tudi strokovnih šol. Če bi 
bila ena matura, b i morala 
biti na dveh nivojih." 

Z a k a j se vam zdi smiselna 
vnovična uvedba sprejemnih 
izpitov v srednjih šolah? 

"Ne vem, od kod vam ta 
domneva. Na Ministrstvu za 
šolstvo in šport ne govorimo 
o vpeljavi sprejemnih izpi-
tov, ampak le o tem, da naj 
fakulteta, ki ima omejitev 
vpisa, določi pogoje za bodo-
če študente. Nesmiselno bi 

bilo, da bi fakulteta ponovila 
sprejemni izpit, ki bi bil enak 
maturi. Ona najbolje ve, 
kakšne študente bi potrebo-
vala." 

Učenci v devetletld v zadnji 
triadi lahko izbirajo med dve-
ma oziroma tremi izbirnimi 
predmeti. Učenci tako izbe-
rejo tiste predmete, ki se jim 
zdijo zanimivi, ki jih motivi-
rajo ... Zakaj želite skrčiti šte-
vilo izbirnih predmetov? 

"Predlog še vedno vsebuje 
dve uri izbirnih predmetov, 
tako da bo učenec, ki je v 
povprečju sedaj izbral 2,4 
ure izbirnih predmetov, po-
slej izbral dve ur i izbirnih 
predmetov. Izbimost nika-
kor torej ne bo okmjena, saj 
država financira šoli tudi in-
teresne dejavnosti: dve uri na 
oddelek! Izračimi kažejo, da 
se je z uvedbo izbirnih pred-
metov koriščenje ur interes-
nih dejavnosti v šoli zmanj-
šalo: v letu 2004/2005 so 
šole izkoristile stoodstotno 
razpoložljive ure za interes-

ne dejavnosti, v letu 2005 
/06 in 2006/2007 pa le 83-
odstotno." 

Obiskovanja izbirnih pred-
metov naj bi bili oproščeni ti 
sti učenci v osnovni šoli, ki 
hodijo v glasbeno šolo z jav 
no veljavnim programom 
Ste razmišljali o tem, da b 
bili takšne bonitete deležn 
na primer tudi uradno r^jis 
trirani aktivni mladi športni 
ki? 

"Ne, to ni mogoče, sa 
športni klubi niso del izobra 
ževalnega sistema, ki ga nor-
mativno ureja država oziro-
ma Ministrstvo za šolstvo in 
šport. Glasbena šola v Slove-
niji je del izobraževalnega si-
stema, ima javno veljavni 
program s kurikulom, stan-
dardi, ocenami in spričevali, 
predpisano izobrazbo učite-
ljev, s sistemiziranimi delo-
vnimi mesti, v največji meri 
jo financira Ministrstvo za 
šolstvo in šport." 
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KRANJSKI VRTCI VABIMO 
STARŠE PREDŠOLSKIH OTROK 

K VPISU OTROK 
z a š o l s k o l e t o 2 0 0 7 / 2 0 0 8 

Vpisovanje otrok bo potekalo v mesecu aprilu in sicer 
od 10. 04. do 24. 04. 2007 na UPRAVI KRANJSKIH VRTCEV, 

Cesta Staneta Žagana 19, Kranj 
VSAK DAN od 8. do 14.30, 

ob SREDAH do 16.30 in ob PETKIH do 13. ure. 

Infomiacije na telefonskih številkah 
04/20 19 210 in 20 19 212; 

Vlogo za vpis, pogodbo o plačilu staršev in kriterije za sprejem 
lahko dobite na upravi Kranjskih vrtcev In na spletni 

2 naslovom: http://v-vrtci.kr.edus.si. 

Za novo šolsko leto, to je 01. 09. 2007, 
RAZPISUJEMO NASLEDNJE PROGRAME; 

DNEVNI PROGRAM 
za otroke od 1-3 let, ki traja 6-9 un 

DNEVNI PROGRAM 
za otroke od 3. leta dalje, ki traja 6-9 ur; 

POLDNEVNI PROGRAM 
za otroke od 3. leta dalje, ki traja 4 ure. 

CICIBANOVE URICE 
za otroke od 4-6 leta 1x tedensko v popoldanskem času 

v trajanju 30 ur 

Pri vpisu dobite publikacijo, v kateri se vam podrobneje 
predstavljamo! 

V ponedeljek, 2. aprila, in torek, 3. aprila, 
J med 16. in 17. uro organiziramo 

DAN ODPRTIH VRAT 
kjer si lahko starši ogledate vrtec, 

kamor nameravate vpisati svojega otroka. 

PRIDITE, POGLEJTE, POVPRAŠAJTE! 

OBČINA ŠKOFJA LOKA 

Na podlagi 31. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 110/2, 8/3 - popravek) in 18. in 86. člena Statuta 
Občine Škofja Loka (Ur. I. RS, št 37/95), je župan občine Škof-
ja Loka, dne 13. 03. 2007 sprejel; 

S K L E P 
O javni razgrnitvi In javni razpravi 

predloga Občinskega lokacijskega načrta Kapucinsko pred-
mestje - urejevalna celota I., 1 faza 

Javno se razgrne predlog Občinskega lokacijskega načrta 
Kapucinsko predmestje - urejevalna celota I., 1 faza 

2. 
Predlog prostorskega akta bo javno razgrnjen od 30. 03. 2007 
do 29. 04. 2007, v pritličju Občine Škofja Loka, Mestni trg 15 
v času uradnih ur. 

3, 
V času javne razgrnitve bo 04, 04. 2007 ob 18.00 uri izvedena 
javna obravnava v sejni sobi občine Škofja Loka. 

4. 
Pisne pripombe in predloge na razgrnjen predlog podajo 
zainteresirani na naslov: 
Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofia Loka. 
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve. 

S 
! Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
i Gorenjskem glasu. 

Škofja Loka. 13. 03. 2007 
Številka: 35000-0005/2006 

Župan Občine Škofja Loka 
Igor Draksler, l.r. 

www.Jakopitsch.at 
širimo področje naše dejavnosti in iščemo 

MIZARJE in DELAVCE NA PODROČJU 
PREDELAVE PLASTIKE m./ž. 
Znanje nemščine je zaželjeno. Z veseljem bomo 
sprejeli vašo prošnjo. 

JAKOPITSCH GesmbH 
A-9072 Ludmannsdorf/Bilčovs, Muschl<au 16 
tel. 0043 4228 2088 O, office(^akopitsch.at 

06ČINA ŽIDOVNICA 
Breznica 3, 4274 Žirovnica 

tel.: 04/5809 100, fax: 04/5809 109 

O B V E S T I L O 
Občina Žirovnica obvešča, da bo v Uradnem listu RS, 
št. 26/07, objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno 
mesto svetovalec za varstvo okolja, urejanje prostora in gospo-
darske javne službe v občinski upravi Občine Žirovnica (m/ž). 
Rok za prijavo je 15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS. 

Datum: 21.03.2007 
Številka: 100-0003/2007 

Leopold POGAČAR 
ŽUPAN 

http://v-vrtci.kr.edus.si
http://www.Jakopitsch.at


REPORTAŽA Razgledi 

Prestolnica avstrijske Tirolske je bila že dvakrat prizorišče zimskih olimpijskih iger, skakalnico na Bergislu, 
ki vsako leto gosti tudi tekmo novoletne turneje, pa čez celo leto obišče več kot 160 tisoč turistov. 

nsbruck e ŠDortno srce AID 
VILMA STANOVNIK 

Pot do "srca Alp", kakor 
Avstrijci ponosno imenujejo 
mesto z zgovornim imenom 
"most prek reke Inn" oziro-
ma Irmsbruck, z Gorenjske-
ga traja dobre štiri ure, za lju-
bitelje avtocest in malce hi-
trejše vožnje pa se lahko 
skrajša še za slabo uro. Tisti, 
ki se odločijo za katero od 
alpskih razlidc poti in si nato 
vzamejo še čas za postanek v 
katerem od znanih zimsko-
športnih središč, lahko do ti-
rolske prestolnice potujejo 
tudi precej dalj časa. 

Vstop v Innsbruck JX) avto-
cesti zna biti malce stresen, 
saj prvi trenutek nimaš pra-
vega občutka, kam prihajaš, 
v mesto namreč vodi 
ogromno poti, prav tako jih 
ogromno vodi iz mesta, saj je 
znano, da se prav v Inns-
bmcku križajo številne poti z 
zahoda na vzhod in s severa 
na jug Evrope. Toda prvi ob-
čutek veličine mesta, v kate-

rem živi okoli 120 tisoč pre-
bivalcev, izgine takoj, ko se 
pelješ proti središču. Mesto 
je namreč obdano s čudoviti-
mi gorami in vršaci, večina 
zgradb pa je precej novih, saj 
je ob koncu druge svetovne 
vojne kraj preživel hudo 
bombardiranje. 

Mesto živi tudi od športa 
in turizma 

Večina Innsbrucka je 
zgrajena v drugi polovici 
prejšnjega stoletja, marsi-
kaj še gradijo in dograjuje-
jo, na prvi pogled pa je me-
stu videti, da živi predvsem 
za turizem in šport. Da to 
res drži, seveda ljubiteljem 
zimskih športov, ki mesto 
poznajo po mnogih prire-
ditvah, ni težko dopovedati, 
dokaz na kraju samem pa 
je tako imenovani "Olim-
pijski svet" oziroma dvora-
na "01ympia World", v ka-
teri je potekalo tudi predzad-
nje svetovno prvenstvo v 

hokeju na ledu. OUmpijsko 
hokejsko dvorano so pred 
svetovnim prvenstvom do-
dobra prenovili, v njej pa je 
osem tisoč sedišč. Tirolci 
so v športne objekte na-
mreč v zadnjih letih vložili 
več kot sto milijonov evrov, 
poleg hokejskih objektov 
pa so zgradili sodoben no-
gometni štadion s kar 
petimi pomožnimi igrišči, 
obnovili so stezo za bob 
(tam je imela svoje "zgodo-
vinske" prve treninge v tej 
zimi tudi naša reprezen-
tanca v bobu), najveličast-
nejša pridobitev Iimsbrucka 
v zadnjih letih pa je zagoto-
vo nova skakalnica. 

Investicija v skakalnico 
se bogato vrača 

Tako v zadnjih štirih letih 
skorajda ni tiuista, ki si ne bi 
od blizu ogledal skakalnice 
na Bergislu. Za obiskovalce 
so jo odprli septembra leta 
2002, samo v prvem letu pa 

Avstrijci 
svojih športnih 

objektov ne 
zanemarjajo, 

ampak z njimi 
bogato služijo 

celo leto, 
saj samo 

prenovljeno 
skakalnico na 
Bergislu letno 

obišče 160 
t i s o č t u r i s t o v . skakalnica na Bergislu s svojo stekleno dvorano na vrhu je ponos tirolske prestolnice. 

S table pod zaletiščem skakalnice je jasno razvidno, kdo je 
posk[bel za prenovo in koliko je ta stala. 

je vstopnico za ogled ska-
kalnice kupilo okoli i6o ti-
soč obiskovalcev. Skakalni-
ca in spremljajoči objekti so 
vredni kar 15,6 milijona ev-
rov, denar za investicijo pa 
so namenili republika Av-
strija, dežela Tirolska, me-
sto Innsbruck in avstrijska 
Smučarska zveza, kar je 
lepo vidno iz table, nameš-
čene na skakalnici. Za inve-
sticijo pa ni žal nikomur, 
saj se denar že bogato vra-
ča. Tako je treba za vstopni-
no (v katero je vključena 
vožnja z gondolo na vrh 
skakalnice) odšteti 7,8 evra, 
prav nič težko pa se ni do-
govoriti za skupinske, dru-
žinske in vse druge mogoče 
popuste. Seveda je treba 
prej plačati še parkirnino 
2,9 evra, najbrž pa ni obis-
kovalca, ki si ne bi v veliki 
stekleni dvorani na vrhu 
skakalnice, ki je zgrajena 
kot restavracija, privoščil 
vsaj kave, če ne že kosila ali 
sladice. Čudovita restavraci-
ja, iz katere je moč opazova-
ti Innsbruck z vseh strani, 
in nad njo tudi razgledna 
terasa malokoga pustita 
hladnega. Tako tudi ni čud-
no, da je v zadnjih letih naj-
bolj prestižno za domačine 
in okoličane pripravljati za-
sebne in poslovne gostije v 
restavraciji na vrhu stolpa 
(Cafe in Turm), obiskovalce 
Innsbrucka pa povabiti na 

ogled skakalnice, ki je vsako 
leto tudi prizorišče ene od 
tekem novoletne skakalne 
turneje. 

In čeprav se skakalnica 
na Bergislu še zdaleč ne 
more pohvaliti s tako boga-
to zgodovino kot naše ska-
kalnice v Planici (čeprav so 
dvakrat gostili tudi zimske 
olimpijske igre), pa Sloven-
ci, ki smo že obiskali inns-
bruško skakalno napravo, 
ob njej nismo mogli ostati 
hladni. Samo misel na našo 
"zapuščeno" Planico, ki oži-
vi zgolj enkrat na leto, če-
prav se že leta lahko pohva-
li z rekordno znamko v po-
letu človeka na smučeh, nas 
navdaja z veliko žalostjo in 
obupom, da je za šport in 
turizem treba narediti pre-
cej več kot zgolj v zadnjem 
trenutku zavihati rokave in 
postoriti najnujnejše za iz-
vedbo prireditve. Šport v 
svetu, kar dobro vedo tudi 
naši sosedje, postaja velik 
biznis, turizem pa ima vse 
večjo veljavo in vedno več 
ljudi je pripravljenih svoj 
zaslužek vsaj v prostem 
času nameniti življenju v 
krajih, ki jih na atraktiven 
način povezujejo z naravo 
in njenimi lepotami. V 
Innsbrucku, kjer sicer živi-
jo tudi od industrije, so to 
pravočasno spoznali in zato 
mestu upravičeno nadeli 
ime - srce Alp. 



RUŠČINA Razgledi 

Gimnazija v Škofji Loki danes prireja prvi vseslovenski festival šol, kjer se učijo rušdno in na katerem se sre6ije 
več kot 120 dijakov osmih slovenskih gimnazij in dveh osnovnih šol. O tem profesorica ruščine na škofjeloški 
gimnaziji Marjeta Petek Ahačič. 

Našemu ušesu e ruščina domača 

Pri učenju 
ruščine pa ni 

dovolj, da 
obvladamo le 

jezik, pač pa se 
naučimo 

spoštovati 
drugo kulturo, 
kar nam lahko^ 

pomaga, ko 
vzpostavljarpo 
kake poslovne 
ali druge stike 

na tujem." 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Vaša gimnazija je edina kla-
sična gimnazija na Gorenj-
skem in edina gimnazija v 
Sloveniji z ruščino kot pou-
darjenim tujim jezikom. 
Kaj to pomeni? 

"Ruščina ima na škofjelo-
ški gimnaziji že dolgo tradi-
djo. Po nekajletni prekinitvi 
in potem, ko je bila ruščir.a 
fakultativni jezik, jo sedaj po-
učujemo kot drugi tuji jezik v 
evropskem in kot tretji tuji je-
zik v jezikovnem oddelku. 
Na gimnaziji smo namreč 
začeli z novim, evropskim 
oddelkom. Ta ima sodoben 
program z inovativnim pri-
stopom, Id v veliki meri te-
melji na projektnem delu, na 
timskem pristopu, na nacio-
nalnih in mednarodnih iz-
menjavah, pri pouku tujega 
jezika pa poleg domačega 
profesorja spdekije tudi tuji 
učitelj, v evropskem oddelku 
se dijaki kot prvi tuji jezik 
učijo angleščino, za drugi 
tuji jezik pa izbirajo med ruš-
čino in francoščino in to po-
meni poudarjeni tuji jezL<. 
Poleg treh ur rednega jezi-
kovnega pouka na teden ima-
jo še dodan predmet, ki se 
imenuje Slovenija v svetu." 

Kako se je rodila misel o 
vseslovenskem festivalu šol 
z ruskim jezikom? 

"Idejo o Rusijadi sem ime-
la v irislih kaki dve leti, sedaj 
pa je napočil pravi čas za nje-
no realizacijo. Zamisel sem 
najprej predstavila našemu 
ravnatelju, ki je bil nad njo 
navdušen, nato pa kolegom 
profesorjem na drugih gim-
nazijah. Najprej smo jo misli-
li zasnovati zgolj za dijake, 
vendar so se želeli prikljufiti 
tudi učenci z osnovnih šol, 
kjer se učijo ruščino, pa tudi 
študentje s fakultete. Z vese-
ljem smo jih povabili zraven. 
Tako na festivalu sodeluje 
osem slovenskih gimnazij (z 
Gorenjskega poleg naše tudi 
kranjska gimnazija), dve 
osnovni šoli (ena ljubljanska 
in osnovna šola Naklo) in št.i-
denli msistike s filozofske fa-
kultete. 125 nastopajočih na 
prireditvi se bo predstavilo na 
različne načine: s plesi, red-
tali, skeči, ugankami, pesmi-
mi, naša gimnazija se deni-
mo predstavlja s kratko gle-
dališko igro v ruskem jeziku. 
Dopoldne pa načrtujemo de-
lavnice samo za gimnazijce: 
prva bo na temo Ikona, vodi-
la jo bo Albina Nastran, ki bo 
ta dan v naši knjižnid razsta-

vila svoje ikone. Drugo delav-
nico o ruski sodobni likovni 
umetnosti bo vodil naš profe-
sor Matej Plestenjak." 

Kako vidite pomen učenja 
ruskega jezika v današnjem 
času? 

"Glede na to, da je Rusija 
ogromna dežela, z izjemno 
širokim trgom, ki se vse bolj 
odpira svetu, tudi za Sloveni-
jo predstavlja veliko prilož-
nost. Vedno pravim, da ni 
boljše odločitve, kot naučiti se 
ruščine že v času gimnazij-
skih let in to znanje jezika 
uporabiti kasneje, ko greš 
študirat, pa najsi gre za rušči-
no, farmadjo, ekonomijo ali 
kaj drugega. Tako si ustvariš 
temelj in prihranjeno ti bo po 
službi sedeti na tečajih in se 
mudti. To je le eden od argu-
inenlov, zakaj se učili ruščine 
že v srednji šoli Čedalje po-
gosteje prihaja do kulturnih 
povezav med Slovenijo in 
Rusijo. Gospodarske poveza-
ve potegnejo za seboj še dru-
ge, tako so vse tesnejše tudi 
kulturne povezave med Slo 
venijo in Rusijo. Oboji smo 
slovanski narodi, slovenščina 
in ruščina sta slovanska jezi-
ka, zato je našemu ušesu ruš-
čina domača, veliko je podo-

Marjeta Petek Ahačič /F<«o:CorKdKav£i£ 

bnih besed in slovničnih kon-
strukcij, vse to pa dijakom 
olajša učenje jezika." 

Kaj pa pisava? Imajo dijaki 
z njo kaj težav? 

"Dijaki cirilico osvojijo že v 
dveh tednih, v mesecu dni pa 
jo tekoče obvladajo. Prednost 
učenja ruščine je tudi ta, da 
se naučiš nove pisave, s či-
mer pridobiš veščino, ki jo 
lahko uporabiš tudi v drugih 
deželah. Pri učenju ruščine 
pa ni dovolj, da obvladamo le 
jezik, slovnico, pisavo, pač pa 
tudi spoznavamo drugo kul-
turo in se jo naučimo spošto-
vati, kar nam lahko pomaga 

kasneje v življenju, ko vzpo-
stavljamo kake poslovne ali 
druge stike na tujem." 

Kaj pričakujete od festivala? 
"Upam, da bo uspel in kas-

neje postal tradicionalen, se 
morda lahko razširil tudi na 
ruski prostor. Lahko bi po-
stali prepoznavni po tem, da 
negujemo ruski jezik in m-
sko kulturo, da delamo za 
njuno promodjo in da se 
Slovenci povezujemo tudi s 
pomočjo ruskega jezika in 
ruske kulture. Festival bi v 
prihodnje lahko obogatili s 
tem, da bi k sodelovanju pri-
tegnili tudi ruske šole." 
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ROBERT GUŠTIN 

Pred časom sem bil v Rip, v 
Latviji, na konferenci o vključe-
nosti vseh v informacijsko 
družbo. Poleg predavanj in ve-
lepomembnih gostov iz Evrope 
in sveta je bila tam na ogled 
tudi razstava. Razstava je bila 
zastavljena kot predstavitev 
najboljših dosežkov sodobne in-

formacijsko komunikacijsice 
tehnologije. Bežen pogled po 
razstavnem prostoru meje po-
tegnil k eni izmed stojnic, kjer 

je bila razstavljena virtualna 
tipkovnica. To je tipkovnica, s 
katero lahko pišete z očmi, s 
pogledom. Bil sem močno pre-
senečen. Poleg mene je bil na 
konferenci tudi kolega, kije ie-
traple^k. Premika lahko le gfa-
vo in dlani, ostalo pa je bolj ali 
manj negibno, tako da je pri-
klenjen na električni invalidki 
voziček. Poskusil je s tipka-
njem po tipkovnici z očmi. Na 
enem zaslonu je bila tipkovni-
ca, na drugem paseje pisalo ti-

sto, kar ste odtipkali ali bolje, v 
kar ste se zagledali. Sistem na-
mreč deluje tako. da na določe-
ni tipki na zaslonu zadriite 
pogled za 2 do } sekunde in 
ustrezna črka se nato zapiše 
na drugem zaslonu. Z malo 
vaje gre stvar precg hitro in te-
koče. Kolega je že po nekaj mi-
nutah vaje zmogel precej hitro 
pisati. Na tak način je nato 
tudi poslal elektronsko sporoči-
lo znancu v Slovenijo. 

Kako zadeva deluje? Za za-
slonom, kjer je iznsanu t^pkov-
nica,je postavljena kamera, ki 
spremlja vaše oči. Ko se vaš po-
gled umiri, kamera zazna, 
kam in kaj ^edate. Ker je tip-
kovnica na zaslonu skalibrira-
na, sistem natančno ve, kje na 
zaslonu se nahaja tipka z dolo-
čeno črko. Iz zaslona podatek 
o izbrani črki potuje v računal-
nik, ki ga le še prenese in izpi-
še na drugem zaslonu. Tako 
lahko s pogledom upravljate 

praktično ves računalnik. Čez 
čas se sploh več ne zaveste, da 
delate brez uporabe rok. Seve-
da sistem zahteva nekaj prila-
goditev, a računalnik je tako 
na voljo tudi gibalno oviranim 
ljudem. 

Računalnik lahko uprav-
ljate tudi z glasom. Tu je je-
dro sistema mikrofon, ki vaše 
ukaze in besede prenaša v ra-
čunalnik in od tod na zaslon. 
Temu pravimo "Voice Recog-
nition "ali po slovensko prepo-
znavanje zvoka. Z izgovorje-
nimi besedami lahko tako te-
koče pišete besedilo ali krmili-
te računalnik. Še več. Sistem 
je vešč tudi nasprotne komu-
nikacije. Iz ekrana vam pre-
bere besedilo, vi ga pač samo 
poslušate. Tako vam elektron-
sko pošto, ki vam jo je poslal 
prijatelj, računalnik prebere. 
Na takšen način lahko raču-
nalnik uporabljajo tudi slepi 
in slabovidni. 

Kako povečati uporabo raču-
nalnikov? Kako doseči, da jih 
bodo lahko uporabljali vsi, tudi 
starejši? Mislim, da je odgovor 
zelo preprost. Storitve, ki jih 
ponuja računalnik, je potrebrw 
prenesti na televizijski sprejem-
nik. Vsakdo ga ima doma in 
večina del življenja preživi 
pred TV ekranom. Zakaj m bi 
z daljinskim upravljavcem v 
roki poleg programov, pregledo-
vali še novic na intemetu, 
upravljali napram v stanovanju 
in končna, zakaj ru; bi tudi kle-
petali s prijateljem preko TV 
ekrana. Tehnologija vse to že 
omogoča in veijetno ni več da-
leč čas, ko bo to postal življenj-
ski slog. 

Bistvo računalnika ni p nje-
govi uporabi, temveč v pred-
nostih ter rezultatih, ki nam 

jih daje. Verjetno ste že kdaj 
slišali izraz "inteligentni 
dom" ali tudi "pametni 
dom '. Tak sistem je vešč pre-

poznavanja naših želja in 
učenja. Lahko si prilagodimo 
bivalno okolje svojim željam 
in potrebam. Če imate radi 
bolj ohlajene in bolj svetle 
prostore, sistem ob vašem 
vstopu v prostor sam poskrbi, 
da se temperatura nastavi na 
našo najbolj želeno vrednost 
in da se zavese avtomatsko 
odgmejo. luči pa prižgejo. Le 
pogled na ekran televizijskega 
sprejemnik zadošča, da se P 
kopalnici kad napolni s toplo 
vodo in kopelju. Kol bi imeli v 
hiši hišno pomočnico. Vse se 
preprosto zgodi, nam pa za to 
ni potrebno storiti skoraj nič. 

"Ambientalna inteligenca" 
predstavlja preskok v kakovosti 
življenja, nam pa ga poeno-
stavlja in naredi zabavnejšega. 
Tako nam več časa ostane za 
nas same, za soljudi, ki jih 
imamo radi in za opravljanje 
tistega, kar naj bi sicer počeli v 
življenju. Se imeli lepo. 



K N J I G A Razgledi 

Nekdanji menedžer in prijatelj Primoža Peterke Ferdinand Smola - Fery je na svojevrsten način predstavil deset 
let kariere dvakratnega zmagovalca svetovnega pokala v smučarskih skokih. 

Knjiga, ki si loie Primož zasluž' 
VILMA STANOVNIK 

Primož je 
dragulj 

slovenskega 
športa, ki se 

zablešči 
le enkrat 

v stoletju. 
Je eden, 

neponovljiv in 
tega se morajo 

zavedati vsi 
ljubitelji 

smučarskih 
skokov v 
Sloveniji. 

"To knjigo sem želel izdati 
pred štirimi leti. Toda takrat 
so mi nekateri izdajo onemo-
gočili, za kar sem jim danes 
hvaležen, saj je sedaj bolj 
kompleksna, bolj bogata, v 
njej so zajeti vsi uspehi Pri-
moža Peterke. Z njim sva za-
čela sodelovati leta 1997 in 
sedaj mineva deset let od ta-
krat," je na priložnostni 
predstavitvi knjige o Primo-
žu Peterki s preprostim na-
slovom "Primož Peterka -
Peti" povedal avtor Ferdi-
nand Smola - Fery in pouda-
ril, da je knjiga posvečena 
Primožu, saj si jo je s svojimi 
rezultati enostavno zaslužil. 

"Knjiga je sestavljena iz 
treh delov. V prvem delu 
sem opisal, s čim sem se v 
življenju ukvarjal in zakaj 
sem se odločil, da sem šel pr-
vič k Primožu domov ter 
kakšno je bilo moje sodelo-
vanje z njim. Zapisal sem 
vse od rezultatov, do tega, kaj 
vse smo skupaj doživeli, 
kako smo ga "švercali" čez 
mejo, ... Ta de! je čmo-bel, 
opremljen z velikim števi-
lom slik Za drugi del lahko 
rečem, da je nekakšen barvni 
kolaž. V njem so namreč 
zbrani vsi dogodki: od huma-

nitarnih nastopov, do usta-
novitve fan kluba, sprejemov 
ob zmagah, pa tudi vse ne-
umnosti na čelu z razbitimi 
avtomobili, do tega, kako je 
spoznal svojo ženo. Ta del 
knjige se dobesedno "poži-
ra", spet je ogromno slik, za-
nimivosti,... Na koncu pa 
znova sledi čmo-bel del knji-
ge z naslovom "Natočimo si 
čistega vina" ali "Bobu bob!". 
Na sliki sta dva naivneža, Pri-
mož in jaz, spodaj pa šest 
drugih, ki so zaslužni za veli-
ko Primoževih uspehov, pa 
tudi za cel kup neumnosti, ki 
so Primoža stale marsičesa," 
pravi Fery in dodaja: "Prepri-

"brenčali" okoli njega, zame-
njali službe, šli iz Smučarske 
zveze, Primož pa je ostal v 
krizi. Hvala bogu, da se je 
nato pojavil trener Matjaž 
Zupan, ki je znal s Primo-
žem, tako da je lahko tudi na 
olimpijskih igrah, po treh le-
tih k ^ e , dobil ekipno brona-
sto kolajno. Dobil jo je nato 
še na svetovnem prvenstvu v 
Obersdorfu, še prej pa je 
znova dvakrat zmagal na tek-
mah svetovnega pokala. 
Tako ima danes skupaj pet-
najst zmag v svetovnem po-
kalu, dva kristalna globusa 
za zmagi v svetovnem poka-
lu ter pokal za zmago v pole-

"Preveč je poslušal tiste, ki so mu samo jemali in se 
"šlepali" ob njegovih uspehih, a premalo prave prijatelje, 
ki so mu dajali in mu stali ter mu še stojijo ob strani 
tudi sedaj, v krizi rezultatov. Ko bo Primož dozorel in v 
celoti mislil s svojo glavo, bo z lahkoto dojel, kdo so bili 
nj^ovi pravi prijatelji in kdo ga je izkoriščal. To se bo 
zgodilo prav kmalu, ali pa se je celo že zgodilo." 

čan sem, da Primož v teh le-
tih ni izkoristil vsega pred-
vsem zato, ker je imel okoli 
sebi premalo pametnih in 
dobrih ljudi. Ko je padel v 
krizo, so tisti, ki so prej 

Ferdinand Smola - Fery je prepričan, da bo knjiga o Primožu 
Peterki pojasnila marsikaj in dvignila precej prahu. 

tih," tudi pravi Smola, ki je 
sicer bolj poznan kot mene-
džer v glasbenih krogih, za 
knjigo pa pričakuje, da bo 
dvignila precej prahu, saj so 
v njej opisane nekatere "za-

kulisne igrice" in dejstva, ki 
vsem zagotovo ne bodo všeč. 
Vendar pa pravi, da se more-
bitnih tožb ne boji, pač pa se 
veseli, da bo marsilaj lahko 
še dodatno pojasnil. Knjige, 

ki je izšla v šest tisoč izvodih, 
ne bo moč kupiti v knjigar-
nah, bo pa jo moč za simbo-
lično ceno (20 evrov) kupiti 
te dni v Planici ali pa jo naro-
čiti po pošti. 

Zlati očenaš 

MIHA NAGUČ 

"Marija leži f ta svetli 
kamri na svoji beli postelji. 
Pride sam Jezus k njej: 'O 
moja mati, ali čujete ali spi-
te?' - 'Jaz ne čujem ne spim. 
V takih čudnih sanjah le-
žim. Meni se je nocoj sanja-
lo, da so priSli hudi ajdi, 
hudi judje, so te zvezali in k 
starodavni vodi peljali, kjer 
je težki križ pokopan. Težki 
križ so ti na rame naložili, 
so te p vodo pahnili. Preden 
si vodo preplaval, si sedem-
insedemdesetkrat krvavi pot 
potil. Na kraj te vode pripla-
val, bi rad malo počil, bi rad 
težki križ dol dejal, pa so 
prišli hudi ajdi, hudi judje. 
Spredaj in zadaj so ti fige 
molili, jezike kazali, premiš-
ljevali, kakšne martre bi ti 
dali. Tvoja sveta ušesa so z 
mahom zamašili, tvoje svete 
oči z blatom začofali, tvoja 
lica so bili, desno stran so ti 
prebodli, na težki križ so te 

pribili.' - O mati moja! Vaše 
sanje so resnične, moje mar-
tre so strašne! • Ko bi se na 
tej črni zemlji en tak grešnik 
dobil, da' bi to molitvico 
zmolil vsako soboto zvečer 
najposled, vsako nedeljo zju-
traj najpopred, na tešče, na 
mrzel jezik, bi mu ne pustil 
v peklu goreti, bi mu hotel 
nebeška vrata odpreti, da bi 
se v nebesih veselil na vse 
večne Čase. Amen.'" 

To, kar ste prebrali, je Je-
zusov pogovor 2 Marijo o 
njegovem trpljenju. Besedilo 

je pravzaprav molitev,, ime-
novana Zlati očenaš, njen 
"avtor" pa naj bi bilo ljud-
stvo. Zapisana je verzija, ki 
so JO molili "po hribih okoli 
Ško£e Loke", prvi jo je obja-
vil pisatelj Metod Tumšek v 
svoji znameniti etnografski 
knjigi o ljudskih običajih 
skozi cerkveno leto (Pod ver-
nim krovom l-IV, ig4j-46) -

I Z S T A R I H Č A S O V 

Marija z Jezusonn, kakor ju 
je upodobil Ciotto, ok. 1320. 

v letih, ko je bil še cisterci-
janski redovnik v Stični. Po 
njem jo je povzel Niko Ku-
ret. Ta jo tudi komentira. 
"Kristusove 'martre' so se 
spominjali naši predniki še s 
slavnim 'Zlatim očenašem', 
ki so ga poznale vse sloven-

ske pokrajine, vsaka nekoli-
ko drugačnega, ponekod je 
bil čisto kratek, drugod spet 
prav dolg. Danes ga zna ko-
maj kdo od starih ljudi ..." 
Duhovniki nad molitvami, 
ki si jih je izmišljalo pobož-
no ljudstvo samo, niso bili 
navdušeni. V Suhi pri Škoji 
Loki rojeni duhovnik in na-
božni pisatelj Ahacij Sterži-
nar f 1676-1741) se je hudo-
val, da so takšne molitve 
"folš, čez božjo vejro inu več 
k špotu koker k časti teh svet-
nikov, kokerje ena sila dov-
ga pesem od ... zlatiga oče-
naša ..." Steržinar je imel 
najbrž v mislih ravno zgoraj 
navedeno verzijo iz njemu 
znane loške okolice. 

"Nasprotovanje s te strani 
ni zatrlo besedil, nastalih iz 
preprostega, a čustveno glo-
bokega in po doživljanju bo-
gatega predstavnega sveta ši-
rokih množic. Tudi vernost 

ni trpela škode." Tako Kuret, 
ki o tej zadevi piše v poglav-
ju o postnem času. V nada-
ljevanju omeni tudi nekda-
nja "velikonočna spraševa-
nja". "Mlado in staro je 
pridno ponavljalo kateki-
zem. M. Tumšek pripovedu-
je, kako so se ljudje shajali 
po domovih, drug drugega 
spraševali in preskušali svoje 
znanje. Vsak teden so prišli 
na vrsto ali posamezni kraji 
ali posamezni stanovi. Ni-
hče se ni hotel osmešiti pred 
'gospodom' in priti Se enkrat 
na vrsto pri 'zamudnikih'. 
Tako so bili kmečki ljudje 
svoje dni v verskih rečeh sil-
no dobro podkovani in razu-
meli bomo, kako da so mogli 
nekdanji ženitovanjske sta-
rešine v svoje govore vpletati 
tako bogate verske primere 
in odgovarjati na uganke, ki 
so zahtevale včasih kar bogo-
slovnega znanja." 



U S O D E Razgledi 

Predana športu z dušo in telesom 

Če bi vprašali 
Mirni, kaj ji 

pomeni največ, 
bi brez 

razmisleka 
odgovorila, da 

šport. 

MILENA MIKIAVČIČ 

Mirne duše si lahko dej-
stvo, da tako dobro izgleda, 
pripiše svojemu športnemu 
življenju. Z obžalovanjem 
pa pravi, da ne razume, 
kako to, da mladih generacij 
ne zanimajo korenine špor-
ta v Škofji Loki in obeh doli-
nah. 

O, koliko bi vam imela po-
vedati! 

"Lahko bi govorila ves dan 
in vso noč, pa bi še kaj izpu-
stila. Najbolje bo, da se obr-
nete še na mojo prijateljico 
Majdo Hude, ona bo vedela 
še več kot jaz!" je večkrat 
vzkliknila. 

Mimi je bila že v Trstu, 
koder je preživljala otroštvo, 
predana gimnastiki. Potem 
pa so se starši odločili, da 
imajo fašistov dovolj, zato so 
zbežali čez mejo. Dejali so, 
da njihovemu pokončnemu 
slovenstvu nihče ne bo stri-
gel peruti. 

Njo in štiri brate je oče ta-
koj ob prihodu v novo do-
movino vpisal k Sokolu. 
Mimi mu je ostala zvesta do 
trenutka, ko je razpadel. 

"Naš oče je zmeraj trdil, 
da se mladi morajo posveča-
ti športu, da jim ne gredo po 
glavi neumnosti. Prepriče-
val nas je, da zdrav duh do-
muje v zdravem in razgiba-
nem telesu. Kako sem vzlju-
bila najrazličnejše športne 
dejavnosti: od gimnastike, 
orodne telovadbe, parterja, 
lahke atletike, nogometa, do 
smučanja! 

Pa saj nismo samo migali! 
Nekoč so bila vsa športna 
tekmovanja in nastopi pre-
pleteni tudi s kulturnim 
programom," je polna zano-
sa razlagala Mimi. 

Bilo je zelo lepo. Imeli smo 
nnitinge in dobre mecene, ki 
so skrbeli za mlade športnike. 

Mimin oče si je našel delo 
pri železnici, mama pa je 
ostala doma in gospodinjila 
ter skrbela za otroke. Živeli 
so v Virmašah, v majhni hi-
šici, toda bili so srečni- Vsa-
ko jutro so se peš odpravili v 
šolo, ki so jo imele nune. 
Bile so stroge, vendar pra-
vične, zato Mimi še danes 
dobro obvlada nemško. 

Pozneje je šla v Ljubljano, 
na trgovsko akademijo. 

"No, nečesa pa skoraj ne 
smem pozabiti: na neki na-
čin so nas nune vseeno deli-
le: notranje so živele pri 
njih, to so bile hčerke boga-
tih staršev, me, revne, pa 
smo bile zunanje. Pozneje, 
ko smo nekatere postale so-
kolice, nam prav tako niso 
dovolile, da bi nosile med 
poukom bluze z znakom so-
kola. Dale so nam vedeti, da 
ni prav, ker hodimo k telo-
vadbi," se spomni Mimi in 
se prešerno zasmeje. Kot 
zmeraj, kadar beseda nane-
se na šport. 

"Meni je Sokol prirasel k 
srcu. Vsak trenutek, ki sem 
ga preživela v telovadnici, se 
mi je zdel vznemirjajoč. V 
sebi sem čutila navdušenje 
nad tem, kako so nas pri-
pravljali za telovadne mitin-
ge. Za Sokola moraš živeti -
do konca, to me je vodilo na-
prej. Nastopali smo na šte-
vilnih prireditvah v Žireh, v 
Poljanah, Selški dolini. Ga 
ne poznam, Id bi lahko po-
zabil mitinge, ki smo jih 
imeli!" 

Njena najlepša leta so se 
porazgubila med drugo sve-

tovno vojno. Nikoli se ni po-
ročila. Ni bilo pravega, reče 
z obžalovanjem. 

"Pri Sokolu in potem pri 
Partizanu so me potrebovali 
in ni bilo časa za ljubezen. 
Po vojni smo se s kolesi vo-
zili v obe dolini. Dr. Milan 
Gregorčič iz Gorenje vasi je 
bil nepozaben, saj je držal 
telovadbo v tamkajšnjem 
kraju pri življenju. Če bi nas 
videla današnja mladina, s 
kakšnim zanosom smo telo-
vadili, bi nas mogoče želeli 
celo posnemati!" 

Potem se je začelo obdo-
bje Titovih štafet. Zlasti na 
začetku, ko je bilo "športno" 
navdušenje še bolj pristno, 
so bile prireditve nepoza-
bne. V Beograd je odpotova-
lo več kot polovica škofjelo-
škega Partizana. Mimi je 
bila zadolžena, da bedi nad 
gorenjskimi skupinami. 

Če še danes zapre oči, lah-
' ko vidi pred seboj valujočo, 
večtisočglavo množico mla-
dih iz vse Jugoslavije. Vsi so 
delali enake vaje. Kakšen uži-
tek za dušo! Še zmeraj ji pri-
dejo solze ganjenosti v oči, 
ko se spomni na tisoče rok in 

nog, ki so se med seboj ujele 
v eno samo pesem, v en sam 
ritem. Pa modra piisirana kri-
la, bele bluze! Če bi le videli, 
kako je bilo lepo... 

Telovadbi se je posvetila 
tudi po poklicni plad, saj jo 
je poučevala na osnovni šoli. 
Zelo jo žalosti, da so mladi 
popolnoma izgubili zanima-
nje za orodno telovadbo. Pa 
tako lepo bi bilo, če bi se lah-
ko družili. 

Tudi potem, ko je šla v po-
koj, se je še zmeraj posve&-
la telovadbi. Počasi je vse, 
kar jo je spominjalo na "pra-
vi šport", izumrlo. Srce jo je 
bolelo, ko je videla, kako so 
se redčile vrste mladih. Leto 
za letom bolj... 

Pred tremi leti je prišla v 
dom. Padla je. In ni šlo dni-
gače. Hočeš, nočeš se je mo-
rala vdati. 

Še danes dobiva največ 
obiskov od deklet, ki jih je 
učila telovadbo pri Partiza-
nu. Skupaj obujajo spomine 
na leta, ki so že zdavnaj mi-
nila. Še dobro, da je Mimino 
srce dovolj veliko in prostor-
no, da so lahko spomini v 
njem našli svoje mesto. 
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JOŽE KOŠNJEK 

Marsikdo v Sloveniji ne ve. 
kako bogata je kulturna dejav-
nost med Slovenci na Koro-
škem. Ko jo doživi sam, je nav-
dušen, presenečen, kaj so sposo-
bni v težkih razmerah naredi-
ti naši ljudje na dru^ strani 
Karavank in kaj vse so priprav-
ljeni žrtvovati za ohranitev 
svojega jezika, kulture, naro-
da. Poslovodja Slovenske pro-
svetne zveze Janko MaOe je v 
časniku Slovencev na Koro-
škem Novice zapisal, da je kul-
turna dgavnost tudi spodbuje-
valec kakovosti življenja. Ra-
zen prireditev po številnih kra-

jih na Južnem Koroškem orga-
nizira Zvezo že od leta 2001 
naprej gledališki abonma, ki 
bo letos obsegal 25 vrhunskih 
predstav, med katerimi bodo 
tudi gostovanja poklicnih gle-
dališč iz Slovenije. Prva pred-
stava je bila minuli teden 1» 
kulturnem domu v Pliberku, z 
Intimno komedijo pa je gosto-
valo Slovensko narodno ^eda-
liSče iz Maribora. Večirm pred-
stav bo v Pliberku in v centru 

K&K v Šentjanžu v Rožu. 
/J)onentov je iz leta i' leto več, 
še posebej po letu 2005, ko so 
uvedli tudi otroški abonma. 
"Gostovanja poklicnih gleda-
lišč so stimulacija za ambici-
ozni amaterski oder tned koro-
škimi Slouenci. To se potijuje 
predvsem z gledališko vzgojo. 
Obe osrednji kulturni organi-
zaciji mnogo investirata v otro-
ško in mladinsko gledališče. 
Zato imamo vsako leto blizu 
20 otroških gledaliških premi-
er. Prepričan sem, daje §eda-
lišče tista zvrst kulture, s katero 
učinkovito razvijamo samoza-
vest in kakovostno dvigujemo 
kulturna naprezanja koroških 
Slovencev," piše Janko Malle. 

"Na kulturnem potovanju 
zadnjih treh let nisem spoznal 
samo naravne lepote južne 
Koroške, temveč sem srečal in 
spoznal veliko dobrih in priza-
devnih ljudi," pravi Andrej 
Lampichler, tajnik Krščanske 
kulturne zveze iz Celovca. 
"Užival sem v kakovostnih 
pevskih nastopih, v očarljivih 

Janko Malle, poslovodja Slovenske prosvetne zveze (levo), in Marjan Štikar, znani koroški 
gledališki igralec in režiser, na prireditvi v Šentjakobu v Rožu / Foto: loic Koinjei: 

lutkovnih in gledaliških pred-
stavah, ob nastopu nasmeja-
nih otroških obrazov. Spoznal 
sem, da imamo v vseh društvih 
veliko ljudi, ki žrtvujejo veliko 
svojega skromnega prostega 
časa in se z velikim idealiz-
mom in zagonom trudijo za 
kulturni razcvet koroških Slo-
vencev. To so predvsem odbor-

niki, pevovodje, režiserji, vodi-
teljice in voditelji otroških in 
mladinskih ^edaliških in pev-
skih skupin. Imamo druStva, 
ki so si v zadnjih letih ustvari-
la dobre pogoje za kulturno 
udejstvovanje, imajo lepe, so-
dobno urejene kulturne domo-
ve, dosti naraščaja in več posa-
meznih skupin. Imamo pa 

tudi društva, ki imajo zelo 
skromne možnosti za svoje de-
lovanje, brez svojih prostorov 
in so odvisna od dobrohotnosti 
drugih. Vsi pa imajo nekaj 
skupnega: Vsem sta slovenska 
beseda in pesem srčna zadeva 
in vsi se trudijo, da sejezikov-
rui slika Koroške ne bi še do-
datno poslabšala." 



OTVORITEV 29. marea ob 8. uri: 
1330 Kočevje 
9240 Ljutomer 
9000 M u r s k a Sobota 
2380 Slovenj Gradec 
2390 Ravne na Koro škem 
4000 Kranj 
4270 Jesenice 
6000 Koper 

Ljubljanska cesto 67 
Kolodvorska ulica 20 A 
Lendavska ulica 60 A 
Ronkova ulica 39 
Dobja vas 120 A 
Suceva ulica 58 
Skladiščna ulico 15 
Kolodvorska cesta 5 

2000 M a r i b o r 
9250 Gornja R a d g o n a 
3000 Celje 
1230 Domža le 
9220 Lendava 
1000 Ljubljana - BTC 
3230 Šentjur 

Ptujska cesta 192 
Ljutomerska cesta 16 
Novi trg 18 
Ljubljanska cesta 150 
Kolodvorska ulica 7 B 
Letališka cesta 5 A 
Drofenikovo ulica 11 

www.lidl.si Vaša nova trgovina z živili. 

http://www.lidl.si
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Š O L S T V O Razgledi 

Dnevi ugodja in ugodnosti 
od 16. do 31. marca. 

SOZ 
4 0 % 

soz 

30% 
Vabljeni v prodajalne Svilanit, kjer so od 16. do 31. marca 2007 vsi izdelki 
ugodnejši - tudi do 50 odstotkov! Več informacij o izdelkih in ugodnostih najdete 
na novi spletni strani www.svilanit.si. Ugodnosti se obračunajo pri blagajni. 
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•MOOTASOLIOTAS^ .NOVAGORIM: 
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• I G . s t r a n 

Nivojski pouk ostane ali 
ne? 

"Šole bodo same presodi-
le, ali je nivojski pouk po-
treben. Ne moremo soditi, 
ali bo še ostal na šolah. Če 
ga bodo šole pozitivno oce-
njevale, zagotovo, če bodo 
presodile, da ne prinaša 
prednosti, ga bodo verjetno 
opustile. V tem šolskem 
letu je v povprečju 2 0 od-
stotkov šol opustilo nivojski 
pouk in uporabilo druge 
oblike. Šole poudarjajo, da 
je dobro, da imajo več mož-
nosti na voljo. Uradno po-
ročilo o spremljanju šol, ki 
so uvedle tudi druge oblike 
diferenciacije, bo priprav-
ljeno ob koncu šolskega 
leta, neuradno ob spremlja-
nju posvetov Zavoda Repu-
blike Slovenije za šolstvo pa 
lahko ugotovimo, da šole 
rade kombinirajo vse mož-
nosti in so z rešitvijo zado-
voljne." 

Ste preverili odziv učiteljev 
in staršev na predlog, da 
naj bi bilo dovoljeno ponav-
ljanje razredov v prvih treh 
letih osnovne šole brez so-
glasja staršev? 

"Ravnatelji so bili sezna-
njeni preko združenja rav-
nateljev, kakor tudi na ne-
posrednih srečanjih Minis-
trstva za šolstvo in šport in 
skupin ravnateljev, predlog 
pa je podala Konceptualna 
komisija v svojem poročilu, 
zraven pa dodala, da je po-
trebno pred odločitvijo za 
ponavljanje dokazano izko-
ristiti vse oblike pomoči: 
dopolnilni pouk, ure sku-
pinske in individualne po-

moči. Dejstvo je, da obsto-
ječa zakonodaja omogoča 
ponavljanje v vsakem razre-
du prvih dveh triad, zraven 
pa doda tudi obvezno so-
glasje staršev. Mnenje uči-
teljev v Konceptualni komi-
siji kakor tudi v Svetu prak-
tikov je, da je to strokovna 
odločitev, načela profesio-
nalnega dela učitelja pa 
tako nalagajo temu, da ves 
čas sodeluje s starši in jih 
obvešča ter se pogovarja z 
njimi o napredku njihovih 
otrok. Tudi države po Evro-
pi v tej dobi šolanja pozna-
jo ponavljanje, o tem pa od-
loči le učitelj in ravnatelj! 
Res pa je, da se učitelji v teh 
državah odločajo za ponav-
ljanje samo v izjemnih pri-
merih! Tudi Konceptualna 
komisija je zapisala, da naj 
bo ponavljanje le v izjemnih 
primerih!" 

Zakaj ste za ukinitev sploš-
nega učnega uspeha v 
osnovni šoli? 

"Nismo se še čisto odloči-
li, ah bomo ukinili splošni 
učni uspeh. Dejstvo je, da 
ima učenec raznovrstne 
sposobnosti, ki jih je treba 
razvijati in ceniti, gledati na 
učenca individualno. Načelo 
individualizacije in persona-
lizacije ter sistem portfoUa 
gotovo ne vodijo k tlačenju 
učenca v amorfiio vrečo od-
Učnih, prav dobrih, dobrih, 
zadostnih učencev. Za neza-
dostno vsaj vemo, kaj je to, 
za ostalo pa ocenimo od šole 
do šole. 

Zakonodaja na področju 
splošnega učnega uspeha je 
jasna. Splošni učni uspeh se 
ne določa administrativno, 
torej, če je manj petič kot šti-

ric, učenec ni nujno prav do-
ber, pač pa se upoštevajo 
tudi druge stvari, kar v prak-
si pripelje do tega, da je uče-
nec s trojko ali več trojkami 
lahko tudi odličen. Učenci 
osnovnih šol so med seboj 
izenačeni na ravni dosega-
nja znanja in pridobivanja 
ocen in zaključnih ocen, saj 
učni načrti določajo cilje in 
standarde znanja pri obvez-
nih in obveznih izbirnih 
predmetih. Za vse šole velja 
enoten predmetnik obvez-
nih predmetov, nabor ob-
veznih izbirnih predmetov 
se od šole do šole razlikuje, 
šole tudi ne ponujajo eno-
značnega nabora osnovno-
šolskih tekmovanj in interes-
nih dejavnosti. Pojmovanje 
"drugih dejavnosti" nudi 
različne možnosti za razla-
go-

Če vzdrži, da učitelji v eni 
šoli enako presojajo "priza-
devanje pri učenju", tega ni 
moč trditi za cel sistem šol! 
V skladu z veljavnim Pravil-
nikom o preverjanju in oce-
njevanju se na primer red-
nost pri prinašanju domačih 
nalog ne ocenjuje, učitelji pa 
tudi nimajo celotnega vpo-
gleda v čas, ki ga vložijo 
učenci v učenje." 

Kako javnost ocenjuje vse te 
spremembe v zadnjih dveh 
letih? 

"Že po naših raziskavah 
ugled in zaupanje v šolstvo v 
Sloveniji narašča, in to str-
mo. Zadnje poročilo Euro-
barometra kaže, da je Slo-
venija na dmgem mestu po 
zadovoljstvu s predšolsko 
vzgojo in na tretjem mestu 
glede na zadovoljstvo s šo-
lami." 
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MARIFTA SMOLNIKAR 

Prvega februarja je vlada 
na skrivaj imenovala delovno 
skupino, ki naj hi ocenila delo 
Slovenske obveščevalno-vamo-
stne agencije. Skupino naj bi 
vodil pravosodni minister 
Lovro Šturm, člani pa naj hi 
bili: minister za šolstvo Milan 
Zver, minister za okolje in 
prostor Janez Podobnik, 
obrambni minister Karel Er-

javec, uslužbenec kabineta 
vladnega predsednika Vinko 
Gorenak, nekdanji ustavni 
sodnik Tone jerovšek, Milko 
Mikola iz sektorja za popravo 
krivic in narodno spravo, na-
mestnik direktorja vladne 
službe za evropske zadeve 
Peter Ješovnik, nekdanji voja-
ški obveščevalec in sedanji 
uslužbenec kabineta vladne-
ga predsednika Aleksander 

Laurih ter Branko Cvelbar iz 
Sove. Po logiki načela, če ve 
eden, ne ve nobeden, & vesta 
dva, ve pol sveta, so skrivni 
vladni nameni prišli v javnost 
in nastal je cirkus. Vlada se 
izgovarja, češ da naj bi skupi-
na ugotovila zakonitost in 
smotrnost hranjenja arhivske-
ga gradiva Sove, kar je rtesmi-
sel, saj o hrambi arhivskega 
gradiva odloča arhivska stro-
ka in ne politika. Iztok Pod-
bregar, nekdanji direktor 
Sove in zdajšnji svetovalec 
predsednika države Janeza 
Drnovška, pa, da bi kot direk-
tor agencije odstopil v tistem 
trenutku, ko bi vlada vtaknila 
nos v njegovo službo. To je ne 
glede na pravila igre prav 
tako nesmisel, saj služba ni-
kakor ni v zasebnih direktor-

jevih rokah, pač pa v vladnih. 
Še bolj nesmiselna je predpo-
stavka, daje katerikoli direk-
tor Sove zanesljivejši od, deni-
mo, katerega koli obrambnega 
ministra. 

Dejstvo Je, da je konflikt med 
političnimi strukturami in ob-
veščevalnimi službami star to-
liko kot politika sama. Para-
doks pa, da je vsaka obvešče-
valna služba ne §ede na zgo-
dovinsko obdobje in politični 
sistem tm v peti tistega, ki jo je 
ustanovil in kateremu naj bi 
služila, se pravi, politikom. 
Vsaka varnostno obveščevalna 
služba je država v državi, saj 
ni formule, ki bi preprečila se-
lekcijo informacij, s katerimi 
obveščevalno varnostna služba 
razpolaga, ali to, da katera od 
pomembnih informacij rte pri-

de na ušesa nepooblaščenemu 
oziroma nepoklicanemu. 

Ne glede na to, kaj vse bo 
skupina vladnih preiskovalcev 
v Sovi počela, verjamem, da 
gre v nekem segmentu tudi za 
pripravo na slovensko predse-
dovanje Evropski zvezi. Ne 
nazadnje si bodo prihodnje 
leto 1» Sloveniji kljuko podajali 
visoki evropski in svetovni po-
litiki. Sem pa v cirkusu, ki je 
zaradi vladnega vdora v last-
no hišo v javnosti nastal, po-
mislila, ali niso morda zadnje 
računalniške kraje (Gibanje 
za pravičnost in mir, direktor 
SCT Pavle Zidar) tako ali 
drugače povezane z vladno ak-
cijo, kije na dan zagotovo pri-
šla nepričakovano. 

Naj ho tako ali drugače, sku-
pini desetih povezanih oseb za-

upam bolj kot eni sami. Pa naj 
se ta piše Podbregar ali Šinko-
vec. Še zlasti, kar se Matjaža 
Šinkovca tiče, moram reči, da 
meje nj^ovo lansko imenova-
nje na mesto direktorja Sove 
presenetila neprimerno bolj 
kot, recimo, sneg v marcu. In 
sicer zato, ker je gospod pred 
leti, ko je bil slovenski veleposla-
nik v Londonu, v svojem stano-
vanju na Gregorčičevi ij v 
Ljubljani gostil Mat^a Stepiča 
in njegovo družino, za katere-
ga seje pozt\qe izkazalo, da je 
navaden lopov, menda pa tudi 
skrivni sodelavec hrvaške varn-
ostno • obveščevalne službe. 
Ampak, kdo bi razumel poti in 
stranpoti skrivnih služb, če 
mora celo vlada vdreti v lastno 
hišo, da ugotovi, kaj se v njq 
dc^aja. 

http://www.svilanit.si
http://www.svilanit.si
http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
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Hidria kupila del Iskraemeca 
Po večmesečnih pogajanjih je končno potrjena prodaja stiskalnic Hidrii, ki bo prevzela tudi zaloge 
in 95 delavcev. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Kranj - Nadzorni svet Iskrae-
meco je v torek končno podal 
soglasje za odprodajo progra-
ma lamel idrijski Hidrii. Po-
gajanja so bUa očitno zelo tež-
ka, saj so trajala od novembra 
lani. sama odločitev za proda-
jo pa eden prvih ukrepov no-
tranje racionalizacije nove 
uprave Iskraemeca. Lamele, 
ki so sestavni del indukcij-
skih električnih števcev, je 
Iskraemeco doslej izdeloval 
sam, od aprila dalje pa mu jih 
bo dolgoročno dogovorjeno 
dobavljala torej Hidria. 

T e ž k a pogajanja 

Za nakup šestih stiskalnic 
je bilo kar nekaj zanimanja. 
Vseskoa je bila zahteva pro-
dajalca, da kupec s stroji pre-
vzame tudi za tovrstno proiz-
vodnjo usposobljene ljudi. V 
Hidrii, ki se s programom 
proizvodnje lamel in rotorjev 
po tržnem deležu in količini 
predelane elektromagnetne 
pločevine uvršča med štiri 
največje proizvajalce v Evro-
pi, sredi lanskega leta pa so 
odprli nov obrat na Jeseni-
cah, so sredi februarja celo 
objavili, da nakup dela Iskra-
emeca ni edina možnost, saj 
da evropski konkurent Iskra-
emeca za podobne tehnolo-

gije ponuja za nekajkrat niž-
jo ceno. Da so ostali pri na-
kupu v Kranju, sta bila verjet-
no odločilna dva dejavnika: 
usposobljeni ljudje in lokaci-
ja. Hidria namreč namerava 
začeti seliti nekatere nove 
projekte na kranjsko lokaci-
jo, pri čemer je izbira lokaci-
je izjemnega pomena. Kupci 
namreč pred začetkom pro-
izvodnje opravijo zahtevno 
presojo ustrezanja visokim 
tehnološkim standardom, 
kar p)omeni, da proizvodnje 
po tem ni mogoče več seliti. 

Prevzeli bodo 95 ljudi 

Drug pomemben dejavnik 
so usposobljeni delavci, saj 
vse bolj prodira spoznanje, 
da teh na Gorenjskem pri-
manjkuje. Ves čas je bil go-
vor o okvirno sto ljudeh, ob 
koncu pa so se odločili pre-
vzeti najmanj 87 delavcev, ki 
bodo delovno razmerje pri 
novem delodajalcu sklenili 
pod enakimi pogoji, v nasled-
njih mesecih pa naj bi se šte-
vilo prevzetih delavcev povz-
pelo na 95. Sicer pa smo že 
poročali, da je prav pri pro-
gramu indukcijskih števcev v 
Iskraemeco zaradi pomanj-
kanja naročil zastoj, 280 jih 
je od februarja doma na čaka-
nju. Program prestrukturira-
nja in sanacije Iskraemeco 

Iz dragih stiskalnic so v Iskraemecu izstisnili premalo 
dodane vrednosti, zato so jih prodali Hidrii./FourTinaDou 

sicer za letos predvideva zni-
žanje števila delavcev za 170, 
pri čemer se je 70 delavcev že 
odločilo za sporazumen od-
hod z odpravnino. Strah in 
negotovost med zaposlenimi 
vzbujajo ugibanja o morebit-
nem stečaju hčerinske druž-
be Indukcijski števci, pa tudi 
vesti o tem, da se za nakup 
Iskraemeca zanimajo števil-
ni tujci. 

Plačilo v dveh letih 

"Odprodaja dela proizvod-
nje je bila že v preteklem letu 
del načrta finančne reorgani-
zacije Iskraemeca, vendar so 
pogajanja šele sedaj zares 
prinesla obojestransko korist 

tako za Iskraemeco kot za 
Hidrio," sporočajo iz Iskrae-
meca. Hidria bo za program 
proizvodnje lamel odštela tri 
milijone evrov, poleg tega pa 
bo odkupila tudi zaloge, ve-
zane na to proizvodnjo. 
Vrednost zalog bo ovredno-
tena s pomočjo komisijske 
inventure. Po dosedanjih 
ocenah znaša vrednost zalog 
med petsto in osemsto tisoč 
evrov. Hidria bo prvo polovi-
co kupnine sa prevzem pro-
grama lamel poravnala do 
konca septembra letos, pre-
ostalo polovico pa do konca 
septembra 2008 . Kupnina 
za odprodajo zalog bo plača-
na najkasneje do konca maja 
letos. 

Iskratel na sejmu CeBIT 
ž e trinajsto leto zapored Iskratel predstavlja najnovejše produkte in rešitve, 
ki so predvsem rezultat lastnega razvoja. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Kranj - Največje slovensko 
mednarodno telekomuni-
kacijsko podjetje Iskratel se 
na letošnjem CeBIT-u - naj-
večjem mednarodnem sej-
mu elektronike in računal-
ništva v Hannovru, pred-
stavlja v sklopu oddelka te-
lekomunikacij in je že v pr-
vih dneh sejma dosegel ve-
lik obisk. Kot sporočajo iz 

Iskratela, premišl jeno in 
atraktivno predstavljen po-
slovni program podjetja sle-
di glavnim telekomunika-
cijskim usmeritvam, Iskra-
tel pa predstavlja predvsem 
svoj pogled na telekomuni-
kacijska omrežja prihodno-
sti. Prehod v omrežja pri-
hodnosti podpira s predsta-
vitvijo prilagodljivosti Iskra-
telovih celovitih omrežnih 
rešitev na osnovi modular-

ne zasnove produktov 
Iskratelove nove blagovne 
znamke SI3000. 

Predstavljajo vse tri druži-
ne produktov SI3000. Tako 
je v produktni liniji S I3000 
MSAP poudarek predvsem 
na rešitvi, ki potencialnemu 
kupcu omogoča širokopa-
sovni dostop na vseh rav-
neh. Prednost rešitve je 
predvsem v njeni modular-
nosti oz. nadgradljivosti in z 

njo Iskratel dokazuje svojo 
sposobnost prilagajanja spe-
cif ičnim zahtevam kupca. 
Drugo linijo predstavljajo 
produkti, ki omogočajo eko-
nomičen in zanesljiv pre-
hod v omrežja naslednjih 
generacij. Glavni predstav-
nik družine je produkt 
SI3000 CaU Server, ki se že 
uspešno uvaja ponekod v 
vzhodni Evropi. Tretji del 
predstavitve zastopa druži-
na rešitev S I 3 0 0 0 OSAP, 
kjer imajo prav gotovo vodil-
no vlogo rešitve s področja 
multimedije in internetne 
televizije in pokrivajo različ-
ne tržne segmente od jav-
nih ali kabelskih operaterjev 
do hotelskih verig. 

Podarjamo vam 20 evrov 
za vaš varčevalni načrt! 

w 2 0 

• Kar dobro sc vrti! 

Vsem tistim, ki boste do 31. marca 2 0 0 7 pristopili 
in vplačali v varčevalni načrt K D Galilea, 

bomo podarili ZO evrov in jih za vas nakazali 
^ ^ na račun vzajemnega sklada. 

Zaupanje, ki traja. 

Gaspari za svojega namestnika 
imenoval Ranta 
CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Guvemerju Ban-
ke Slovenije, Mitji Gaspariju, 
bo 31. marca potekel mandat. 
Ker državni zbor po dveh ne-
uspelih poskusih do 1. aprila 
ne bo imenoval novega gu-
vernerja, je Gaspari za svoje-
ga namestnika imenoval vi-
ceguvemerja Andreja Ranta, 
ki je po vstopu Slovenije v 
evrsko območje tudi sprem-
ljal guvernerja na sejah Sveta 
Evropske centralne banke. 
Seje Sveta Banke Slovenije 
bo v skladu s poslovnikom 
po 1. aprilu vodil najstarejši 
član, to je prof. dr. Ivan Rib-
nikar. Guvemer Mitja Ga-

spari je z odločitvijo seznanil 
predsednika države in držav-
nega zbora, s tem je na seji v 
sredo soglašal tudi Svet Ban-
ke Slovenije, ki je sprejel še 
poročilo o stabilnosti cen, 
drugi del bonitetne regulati-
ve in revidirane računovod-
ske izkaze banke za lani ter 
potrdil razpis Banke Sloveni-
je za raziskovalne projekte, 
za štipendije za podiplomski 
študij in za nagrade za di-
plomska dela. Poročilo o sta-
bilnosti cen, ki je po vstopu 
Slovenije v evrsko območje 
nadomestilo redna polletna 
poročila o denarni politiki, 
bo guvemer predstavil javno-
sti v ponedeljek. 

BEGUNJE 

V Elanu že odpuščajo 
Poročali smo že, da je pomenila letošnja zelena zima za 
Elan hud udarec, saj je bila prodaja smuči pomembno 
manjša, velike zaloge, ki so ostale pri trgovcih, pa bodo vpli-
vale na letošnjo prodajo begunjske tovarne. Prilagajanje 
tem razmeram pomeni tudi zmanjševanje števila zaposle-
nih, pri čemer za zdaj nameravajo odpustiti 30 delavcev. Če-
prav je bilo prvotno rečeno, da bodo predvsem prizadeti ti-
sti, ki so zaposleni za določen čas, pa se je sedaj izkazalo, 
da bo med odpuščenimi (odpuščali naj bi iz proizvodnje in 
tudi režije) tudi približno polovica takih, ki so zaposleni za 
nedoločen čas. Pri tem naj bi se nekaj delavcev upokojilo, 
drugim odpuščenim pa bodo izplačali odpravnine. Odvisno 
od razmer oziroma, naročil naj bi bil drugi val odpuščanja v 
juniju. 

Sicer pa je preložena skupščina Skimarja, sklicana za 11. 
april, ko naj bi lastniki odločali o zamenjavah v nadzornem 
svetu, dokapitalizaciji in celo zamenjavi uprave. Š. Ž. 

unRCEunnjESHis 
pniaiulemolSlet 

fiksne obrestna mero 4, tS % 
abitob|e uezaue 15 mesecev 

SPEKTER KRANJ, d. o. o., 
D R U Ž B A Z A G R A D B E N I Š T V O , S T O R I T V E 
IN PROMET Z NEPREMIČNINAMI 

K sodelovanju vabimo kandidate za naslednja delovna mesta: 

1. GRADBENI VODJA (m/ž) 
Od vas pričakujemo: 

• višjo ali visoko izobrazbo gradbene smeri 
• vsaj 5 Isf delovnih izkušenj s področja samostojnega 

vodenja in organizacije gradbišč 
• kreativnost in samostojno opravljanje dela 
• komunikativnost in obvladovanje odnosov s strankami 

2. ZIDAR (m/ž) 
Od vas pričakujemo: 

• izobrazbo lil. oz. IV. stopnje - smer zidar 
• najmanj 2 leti delovnih izkušenj na zidarskih delih 
• odgovornost, zanesljivost, natančnost 

3. TESAR (m/ž) 
Od vas pričakujemo: 

• izobrazbo III. or. IV. stopnje - smer tesar 
• najmanj 2 leti delovnih Izkušenj na tesarskih delih 
• odgovornost, zanesljivost, natančnost 

Pisne vloge sprejemamo 10 dni od objave oglasa na naslov: 
SPEKTER KRANJ, d. o. o., Mlekarska ulica 13, 4000 Kranj. 
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MEDVODE 

Praznovanje 60-letnice kmetijske zadruge 
Kmetijska zadruga Medvode praznuje ta konec tedna 60-let-
nico obstoja. Že včeraj so v prenovljeni zadružni stavbi v 
Medvodah odprli večjo in sodobnejšo trgovino, večnamenski 
prostor in dodatne prostore, danes od 10. do 14. ure bodo 
svojo dejavnost predstavili društvo kmečkih žena, turistične 
kmetije, čebelarji, sadjarji in drugi, jutri, v soboto, ob 11. uri pa 
bodo obeležili jubilej še s kulturnim progrannom. C. Z. 

MOŠNJE 

Varstvo sadnega drevja in spomladanska dela 
Sadjarsko društvo Gorenjske bo v sodelovanju s kmetijsko 
svetovalno službo pripravilo v ponedeljek opoldne v sadov-
njaku Resje pri Podvinu predavanje o tehniki in tehnologiji 
varstva sadnega drevja in o spomladanskih delih v sadov-
njaku. Predavala bosta Andreja Brence in Martin Mavsar iz 
Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto. C. Z. 

BLED 

Predavanje o varnosti in zdravju pri delu 
Kmetijsko gozdarska zadruga Gozd Bled vabi v torek ob 10. 
uri v zadružno predavalnico na predavanje Mirka Smukavca 
o varnosti in zdravju pri delu. Za vse, ki jim je oceno tvega-
nja izdelala zadruga, je izobraževanje obvezno. Udeleženci 
bodo po predavanju preskusili znanje še s testom. Cena 
izobraževanja je 15 evrov. C. Z. 

m)tsmmm 
1. Pečemo za praznike 1. del 

^ ^ ' 2. Pečemo za praznike 2. del 
% ' 3. Praznična kuhinja 

4. Slavnostne jedi 
5. Dieta po praznikih 
6. Lahka kuhinja 

- zdaj samo ^ f - n r e u ^ 3,78EUR 
(906 s r n 

Knjižice lahko kupite na Zoisovi 1 v Kranju, jih naročite po telefonu 

št.: 0 4 / 2 0 1 4 2 4 1 ali po e-pošt i: na rocn ine@g-g ia s . s i 

Gorenjski Glas Za ras hekiimo čas 

Setveni priročnik 
Marije THUN 
Prvi in najboljši. 
Ne brez razloga preveden 
v 24 jezikov sveta. 
Zanesljiv vodtrik in prijatelj 
vsem vrtičkaijem, sa(yaijem, 
čebelaijem in kmetom. 

Čas bo, da ga naročite. 
Založba AJDA, teL 01/7540 743 

A g r ^ i S b i r a 
Slavko Pnosen s.p., 
Smledniška cesta 17,4000 Kranj 
Tel.: 04/23 26 870. 
tel./l̂  04/23 24 802 

Vatji K sodelovanju 

1. PRODAJALCA REZERVNIH DELOV (m/ž) 

Izobrazba: končana IV. stopnja - šola za prodajalce 
oz. V. stopnja komercialne smeri 

2. SKUDIŠCNIKA REZERVNIH DELOV IN 
REPROMATERIALA (nvž) 

izobrazba: končana IV. stopnja kovinske ali 
elektro smeri 

Delovne izkušnje niso obvezne. Delovno razmerje bomo 
sklenili za dobo 6 mesecev z možnostjo podaljšanja. 

Pisne prijave pošljite do 31 .3 .2007 na gornji naslov. 

Vege izgube in večja škoda 
Lanska huda zima je povzročila večjo naravno selekcijo pri divjadi ter tudi večje škode po jelenjadi. 
Za letos načrtujejo nekoliko manjši odstrel. 

GVETO ZAPLOTNIK 

Predoslje - Kranjska in blej-
ska območna enota Zavoda 
za gozdove Slovenije sta v to-
rek na Brdu lastnikom kme-
tijskih zemljišč in gozdov, 
upravljavcem lovišč, pred-
stavnikom kmetijskih orga-
nizacij, občin in drugih orga-
nizacij predstavili osnutek le-
tošnjega lovsko upravljavske-
ga načrta za Gorenjsko lov-
sko upravljavsko območje. 
Kot sta povedala vodji odse-
kov za gozdne živali in lov-
stvo v obeh enotah Miran 
Hafner in Blaž Čeme, je na 
izvajanje lanskega lovskega 
načrta in tudi na škode po 
divjadi precej vplivala nad-
povprečno dolga in s sne-
gom bogata zima. 

Škoda večja 
od prijavljene 

Lovske družine in drugi 
upravljavci lovišč so lani last-
nikom zemljišč izplačali ne-
kaj manj kot 5,6 milijona to-
larjev odškodnine za škodo, 
ki jo je divjad povzročila na 
poljščinah, travnikih, sad-
nem drevju in v gozdovih, 
poleg tega so za poravnavo 
škode opravili še 2.741 delo-
vnih ur. Nekaj več kot tri mi-
lijone tolarjev odškodnine so 
izplačali za škodo po divjih 
prašičih in dva milijona za 
škodo po jelenjadi. Škoda po 
jelenjadi se je v primerjavi s 

Pri srnjadi so lani izgube zaradi trkov rta cesti, poginov in 
drugih razlogov predstavljale skoraj polovico celotnega 
odvzema iz lovišč. / FoM: PoIo«. U l i k a r S a k l a i m 

prejšnjimi leti povečala kar 
šestkramo. Jelenjad se je na-
mreč v lanski hudi zimi osre-
dotočila na zelo majhnem 
prostoru in predvsem na ob-
močju Jelovice z obgrize-
njem povzročila veliko go-
spodarsko škodo na sestojih 
smreke pa tudi jelke in jese-
na. Škoda je bila še občutno 
višja, kot kažejo izplačane 
odškodnine, saj je številni 
lastniki gozdov sploh niso 
prijavili. 

In kaj predvideva predlaga-
ni načrt za letošnje leto? Pri 
srnjadi, kjer so lani načrt od-
strela in izgub 5.480 živali iz-
polnili 82-odstotno, pri tem 
pa so izgube predvsem zara-
di hude zime predstavljale 

skoraj polovico, predlagajo 
letos za 7 odstotkov manjši 
odvzem. Pri jelenjadi so lani 
načrtovali odvzem 8 } o živali, 
dejansko so jih "odvzeli" 738, 
od tega so jih 526 uplenili, 
vse ostalo pa so predstavljale 
izgube. Za letos predvidevajo 
simbolično zmanjšanje za 
dvajset živali. Pri gamsu na-
črtujejo približno enak od-
vzem kot lani, ko so lovci na-
črt izpolnili le 85-odstotno, s 
čimer pa v zavodu predvsem 
zaradi pojava tradicionalnih 
gamsjih bolezni niso zado-
voljni. Pri divjem prašiču so 
lani načrtovali odstrel in iz-
gube v višini 330 živali, načrt 
so izpolnili manj kot polovič-
no. "Prašiče je bilo zaradi 

hude zime težko loviti, mož-
no pa je tudi, da se je s pove-
čanim odstrelom v preteklih 
letih njihovo število zmanj-
šalo," je podatke komentiral 
Miran Hafiier in za letos na-
povedal načrt odvzema 300 
prašičev, kar naj bi bila spod-
nja meja. 

Lastniki gor, lovci dol 

V razpravi je bilo slišati 
različne predloge in mnenja. 
Marjan Kejžar iz agrarne 
skupnosti Sorica je zaradi ve-
like škode po jelenjadi v goz-
dovih predlagal povečanje 
odstrela na Jelovici in nje-
nem obrobju. Peter Potočnik 
iz agrarne skupnosti Pun-
grat je opozoril, da bi živino 
lahko prignali na planino dva 
tedna prej, če jim trave že ne 
bi prej popasli jeleni. Podo-
bno ugotavljajo tudi na bliž-
njih planinah Kofce, Sija in 
Tegošče. Simon Pleško je v 
imenu območnega združe-
nja upravljalcev lovišč pred-
lagal pri srnjadi zmanjšanje 
odvzema v primerjavi z lan-
skim načrtom v nižinskem 
delu za 18 odstotkov in na 
ostalem območju od 10 do 14 
odstotkov, pri jelenjadi v jelo-
viškem delu znižanje s 300 
na 250 živali ter za lovske 
družine na območju Kara-
vank in Kamniških Alp s 1 0 0 
na 70, pri gamsu pa v jelovi-
škem delu zmanjšanje z 2 10 
na 195. 

Dedovanje ovira agrarne skupnosti 
Agrarne skupnosti potrebujejo za pridobitev upravnega dovoljenja soglasje vseh članov, pogoj za to 
so končani dedni postopki, ki pa v zapletenih primerih trajajo dolgo. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Tržič - Gorenjski poslanec 
državnega zbora Borut Sajo-
vic je na nedavni seji držav-
nega zbora vprašal ministra 
za pravosodje dr. Lovra Štur-
ma, kako bi rešili problema-
tiko agrarnih skupnosti. Kot 
je znano, so bile agrarne 
skupnosti po drugi svetovni 
vojni ukinjene, njUiovo pre-
moženje pa podržavljeno. 
Zakon o vnovični vzpostavit-
vi agramih skupnosti ter vr-
nitvi njihovega premoženja 
in pravic, ki velja od leta 
1994, poskuša popraviti po-
vojne krivice, člani pa se pri 
ponovni vzpostavitvi agrar-
nih skupnosti, organiziranju 
ter vračanju premoženja in 
pravic ubadajo s precejšnji-
mi težavami. "Eden izmed 
problemov je dedovanje," 
pravi Borut Sajovic in navaja: 
"V primeru, da so nekdanji 
člani že pokojni, je za vmje-

Poslanec Borut Sajovic 

ne deleže treba speljati dedni 
postopek." 

In v čem je bistvo proble-
ma? Agrarne skupnosti so 
vse do končanja dednih po-
stopkov omejene pri svojem 
delovanju, saj morajo za pri-
dobitev upravnih dovoljenj 
predložiti soglasja in poobla-
stila vseh članov oz. solastni-
kov nepremičnine. Upravni 
organi pri tem ne upoštevajo 
pravil agramih skupnosti, ki 
izhajajo iz pravil, veljavnih 

Minister Lovro Sturm 

ob odvzemu premoženja p)0 
drugi svetovni vojni, po kate-
rih je bila za pravne posle, 
povezane s premoženjem, 
dovolj že dvotretjinska ve-
čina članov, pravi poslanec 
Borut Sajovic in za primer 
navede probleme, ki jih ima-
jo tržiške agrarne skupnosti 
pri obnovi doma na Javomi-
ku, planšarije na Tegoščah 
in pri sanadji peskokopa. 

Minister za pravosodje 
Lovro Šturm je poslancu po-

jasnil, da so z uveljavitvijo za-
kona želeli vrniti premoženj-
ske pravice članom skupno-
sti, ne pa agrarnim skupno-
stim, za katere zakon tudi iz-
recno določa, da niso pravne 
osebe. Če je nekdanji član 
agrarne skupnosti že pokoj-
ni, se vrnjeno premoženje 
šteje kot pozneje najdeno in 
je zanj treba speljati pošto 
pek po zakonu o dedovanju 
Trajanje zapuščinskih po 
stopkov je odvisno od zaple 
tenosti primera, števila po 
kojnih članov agramih skup-
nosti in tudi od morebitnih 
sporov med dediči. Na Sajov-
čevo vprašanje, ali v bližnji 
prihodnosti ni pričakovati re-
šitve, ki bi agrarnim skupno-
stim olajšala delovanje, je 
minister odgovoril, da po za-
ključku postopkov vračanja 
premoženja posameznim 
Članom ne izključujejo mož-
nosti za dopolnitev obstoječe 
zakonodaje. 

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

Naioiilo la otjivo (piricnumo po itltfonu 04/201-42-00. Uksu 04/201-42-13 ali owt>no ni ZOISOVI 1 
> taiu oz. po poiit - do pootddjfca m itiiiU do 11.00 ui(! Ctoa oglmv m ponudb v nibrifci; littdno ugodna 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 
4240 RADOVLJICA, T E L : 04/53 Ŝ 249, FAX: 04/53 04 230 
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.; P EL J EŠAC • 
M O R J E 21. 7. do 28. 7., 17. 9 do 24. 9.; MEDŽ IGUR|E 4. 5. • 6. 5. 

METEOR, CERKLJE D.O.O., STARA C. 1, 4207 CERKLJE, PRIJAVE 
NA T E L : 04/25-28-300, 25-26-210 
Nakupovalni izlet v LENTI 31. 3. 2007; MEOUCORJE-MOSTAR-
SARAIEVO-ARIZONA 16. do 19. 4. 2007 

KULTURNO DRUSTVO LOSKI ODER, S P O D N J I T R G 14., 4220 
SKOFJA LOKA 
24. 3. ob lO. uri, Feri Linšček; KO SE PTICKI ŽEN I JO , režija: J. 
Berce in M. Petrač, sobotna matineja, za IZVEN 

PRIREDITVE 
Ob materinskem dnevu 
Kranj - N.Si Slovenska ljudska stranka - Mestni odbor Kranj or-
ganizira že 15. prireditev Kranjčani materam. Prireditev bo v 
nedeljo, 25. marca, v dvorani kina Center v Kranju z začetkom 
ob 20. uri. 

Šenčur - Občina Šenčur vabi na osrednjo občinsko prired-
itev ob materinskem dnevu, ki bo v soboto, 24. marca, ob 
19. uri v Domu krajanov v Šenčurju. 

Visoko - Svet Krajevne skupnosti Visoko In KUD Valentin Kokalj 
Visoko vabita na proslavo ob materinskem dnevu, ki bo danes, 
v petek, 23. marca, ob 18. uri v dvorani na Visokem. 

Adergas - Kulturno-umetniško društvo Pod lipo Adergas po-
darja za materinski dan v nedeljo, 25. marca, ob i6. uri v 
dvorani v Adergasu šopek pesmi, poezije in igre. 

Polka je ukazana 2007 
Bistrica pri Tržiču - Vsakoletno srečanje tržiških folklornih 
skupin bo tudi letos potekalo pod naslovom Polka je 
ukazana v prostorih OŠ Bistrica, danes, v petek, ob 18.30. 

Dih pomladi 
Kokrica - Turistično društvo Kokrica vabi krajane na tradi-
cionalno prireditev Dih pomladi na Kokrici v nedeljo, 25. 
marca, ob 17. uri Kulturnem domu. 

IZLETI 

Kolesarski izlet 
Kranj - Kolesarska sekcija Društva upokojencev Kranj vabi v 
torek, 27. marca, ob 9. uri na kolesarski izlet. Odhod bo ob 9. 
uri izpred društva na Tomšičevi 4, vozili pa boste na relaciji 
Kranj-Kokrica-Tatinec-Babni Vrt-Trstenik-Tenetiše-Kokrica-
Kranj. Predviden čas vožnje je 5 ur, proga pa je lahka. 

Po Stopinjah Valentina Staniča 
Slovenski Javornik - Planinsko društvo Javornik - Koroška 
Bela in PD Jesenice jutri, v soboto, vabita na 14. pohod Po 
stopinjah Valentina Staniča na relaciji Solkan - Kanal. 
Zmerne hoje bo za približno 4 ure. Avtobus bo odpeljal ob 
5.30 z zgornje postaje na Hrušici. Prijave sprejema Vinko 
Alič na gsm 051/345 806 do zasedbe mest v avtobusu. 

Pohod na Kriško goro 
Coriče- Družina Urbane vabi v nedeljo, 25. marca, na 5. planin-
ski pohod na Kriško goro v spomin na Lojzeta Urbanca. Zbor 
pohodnikov bo med 10. in 12. uro v planinski koči Gozd. 

Pohod na Sv. Primož 
Šenčur - Pohodniška sekcija Društva upokojencev Šenčur 
vabi člane v sredo, 28. marca, na pohod na Sv. Primož nad 
Kamnikom. Odhod ob 8. uri iz Šenčurja. Skupne hoje bo 3 
do 4 ure. Prijavite se po telefonu št. 25 31 591. 

OBVESTILA 

Meritve tlaka, sladkorja in holesterola 
Cerklje - Krajevna organizacija Rdečega križa Cerklje vabi 
občane jutri, v soboto, od 7. do 11. ure na meritve krvnega 
tlaka, sladkorja In holesterola v krvi. Meritve bodo v pros-
torih občine v Cerkljah. Prijavite se po tel.: 25 22 436. 

Občni zbor 
Naklo - Društvo upokojencev Naklo vabi na občni zbor 
društva, ki bo danes, v petek, 23. marca, ob 17. uri v Domu 
Janeza Filipiča v Naklem. 

Tečaj izdelave velikonočnih motivov 
Kranj - Primskovo - V torek, 27. marca, ob 18. uri Ustvarjalni 
atelje na Primskovem, Kurirska pot 27, vabi na tečaj, ker 
boste izdelali kokoško iz sena, velikonočni venček in butari-
co iz velikih oblancev. Potrebne so predhodne prijave po 
tel.: 041 286 155 ali maja.rogelj@gmail.com. 

Poslikava pirhov 
Radovljica - Muzeji radovljiške občine vabijo na delavnico 
poslikave pirhov, ki bo danes, v petek, od 17. do 20. ure v 
Šivčevi hiši. Delavnico priporočajo starejšim od deset let. 
Prijavite se po tel.: 532 05 20. 

Poslikajmo okrasne šatulje 
Kranj - Sobotna delavnica za naslovom Ustvarimo sami z 
mentorico, likovno pedagoginjo Evo Puhar in temo Poslika-
jmo okrasne šatulje bo v prostorih PuhArta, hiši ustvarjalnih 
dejavnosti, na Dražgoški S (pošta) potekala jutri, v soboto, 
24. marca, od 10. do 15. ure. Informacije lahko dobite po tel.: 
031/671 690; e: info(g)puhart.com. 

PREDAVANJA 

Kako mladostnikom posredovati vrednote 
staršev? 
Kranj • Zakonski in družinski inštitut Krog organizira večer s 
temo Kako mladostnikom posredovati vrednote staršev? v 
ponedeljek, 26. marca, ob 18. uri v Gimnaziji Kranj. 

Na izviru milosti 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega pisma organizira od 24. do 
31. marca na Gimnaziji Kranj predavanja dr. Zdravka Šordana. 
Jutri, v soboto, bo ob 9. uri predavanje z naslovom Kristusova 
velikodušnost, v ponedeljek, 26. marca, ob 19. uri Med jezo in 
ljubeznijo, v torek, 27. marca, ob 19. uri Kristusovo vrednoten-
je različnih vrednosti. Vstop je prost. 

Sveta Elizabeta, evropska svetnica 
Kamnik - Društvo sv. Jakoba Kamnik v počastitev leta sv. 
Elizabete vabi na predavanje z naslovom Sveta Elizabeta, 
evropska svetnica (1207-2007), 800-letnica rojstva turingi-
jske deželne grofice, ogrske princese, članice rodbine An-
deško-Meranskih in zavetnice Frančiškovega svetega reda. 
Predavanje bo danes, v petek, ob 19. uri, po večerni maši v 
dvorani Frančiškanskega samostana v Kamniku. 

Dojenje 
Ško^a Loka - Mednarodna zveza za dojenje (LLLI) vabi na srečan-
je danes, v petek, ob 16.30 v prostorih Zdravstvenega doma Škof-
ja Loka. Tema srečanja bo: uvajanje goste hrane. Infonnacije - tel. 
510 8ooi (Irena). Osnovne informacije o dojenju so na voljo tudi 
na spletni strani: http://www.dojenje.net, zavihek Vprašanja. 

Fotografsko predavanje 
Kranj - V torek, 27. marca, bo ob 19. uri v veliki konferenčni 
dvorani na gimnaziji v Kranju predavanje na temo Vzorci v 
naravi in v fotografiji, njihova medsebojna povezanost ter 
njihov estetski pomen. 

KONCERTI 

v počastitev materinskega dne 
Breznica • Tamburaška skupina Kašarji vabi na koncert v 
počastitev materinskega dne. Koncert bo v domači dvorani 
Kulturnega društva dr. France Prešeren Breznica Žirovnica, 
na BreznicI, jutri, v soboto, ob 19. uri. 

RAZSTAVE 

Tri 
Kranj - Kulturno umetniško društvo Kranj vabi v Mladinski 
kulturni center v starem mestnem jedru Kranja na ogled 
razstave z naslovom TRI fotografa Anžeta Vogelnika. 

Razstava ročnih del 
Preddvor - Društvo upokojencev Preddvor pripravlja razsta-
vo ročnih del v počastitev dneva žena in materinskega dne. 
Odprtje razstave bo jutri, v soboto, ob 9. uri v poslovalnici 
Turističnega društva Preddvor. 

PREDSTAVE 

Vse zastonj, vse zastonj! 
Cerklje, Visoko, Predoslje - Komedija v dveh dejanjih z 
naslovom Vse zastonj, vse zastonj! avtorja Daria Foja v izved-
bi KUD Predoslje bo danes, v petek, v Cerkljah, v nedeljo, 25. 
marca, ob 19. uri na Visokem pri Kranju, 30. in 31. marca pa v 
Predosljah. 

Sosedove skrivnosti 
Predoslje - Komedija z naslovom Sosedove skrivnosti v 
izvedbi BOOM Teatra bo v Predosljah jutri, v soboto, ob 
19.30 in v nedeljo, 25. marca, prav tako ob 19.30. 

P R O S T A D E L A ŠTUDENTJE,DIJAKI 
www.ms4<ranĵ  ] 

Serijski brivec 
Koroška Bela - Odrasla gledališka skupina Farnega kul-
turnega društva Koroška Bela vabi na ogled operne komedi-
je Serijski brivec, ki bo v dvorani Kulturnega hrama jutri, v 
soboto, ob 18.30. Vstop je prost. 

Mož moje žene 
Čirče pri Kranju - Člani dramske skupine kulturno-umet-
niškega društva Pod lipo Adergas bodo danes, v petek, ob 
19.30 uprizorili v dvorani Krajevne skupnosti Čirče 
komedijo Mira Gavrana Mož moje žene. ^ 

Marjeta in ljubimci 
Zasip - Kulturno društvo Brezje - Smeh teater uprizarja 
komedijo Franca Ankerst Marjeta in ljubimci, ki bo jutri, v 
soboto, v kulturnem domu v Zasipu ob 19. uri. 

Pokojnik in Poštena deklica 
Ribno - Kulturno društvo Rudija Jedretiča Ribno vabi v 
nedeljo, 25. marca, ob 19. uri v Zadružni dom v Ribnem na 
premiero dveh enodejank, Pokojnik in Poštena deklica. 

Z A P O P O L N P R E G L E D S I O G L E J T E 
W W W . C O R E N J S K I C L A S . S I / K A Z I P O T 

JAVNI RAZPIS 
Na podlagi določil 68. člena Zakona o javnih uslužbencih 
objavljamo prosto delovno mesto 
višjega svetovalca, svetovalca ali pripravnika (m/ž) 
za pravne zadeve za določen čas nadomeščanja. 

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
- univerzitetna izobrazba pravne smeri, 
- najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj (za pripravnika nič), 
- državljanstvo Republike Slovenije, 
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kazni-

vega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo 
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev, 

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi 
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolž-
nosti. 

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za dolo-
čen čas s polnim delovnim časom za čas nadomeščanja začas-
no odsotne delavke, predvidoma do 30. 10. 2008. Delovno 
mesto se bo opravljalo v nazivu višji svetovalec ali svetovalec I., 
II. ali III., odvisno od izpolnjevanja pogojev in pridobljenega na-
ziva kandidata. 
V primeru, da ne bo ustreznih kandidatov za svetovalca ali višje-
ga svetovalca, bomo zaposlili tudi pripravnika. 

Prijava mora vsebovati: 
- prijavo, vlogo na razpis, 
- kratek življenjepis, 
- fotokopijo diplome, 
- Izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije, 
- izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi na-

klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolž-
nosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v tra-
janju več kot šest mesecev. 

- izjavo kandidata, da zoper njega ni bila vložena pravno-
močna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki 
se preganja po uradni dolžnosti, 

- izjavo, da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje 
Občini Žirovnica pridobitev podatkov iz 4., 5 in 6. alineje 
iz urcidne evidence. 

Zaželeno je. da kandidat v prijavi poleg formalne izobrazbe na-
vede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. 

Kandidati naj pošljejo pisne prijave v 15 dneh od dneva objave 
tega razpisa na naslov; Občina Žirovnica, Breznica 3. 4274 Ži-
rovnica ali na elektronski naslov: obcina@zirovnica.si. Za pisno 
obliko prijave s e šteje tudi elektronska oblika, pri čemer veljav-
nost prijave ni pogojena z eleKtronskim podpisom. 
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 8 dneh po 
opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem iztjimem postopku bo 
objavljeno na spletni strani Občine Žirovnica. vww.zirovnica.si. 
Za dodatne informacije smo na voljo po tel. 04/5809-100 ali 
04/5809-102 (Bernarda Resman). 
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapiseini v moški slovnič-
ni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 

Številka: 100-0005/2007 
Datum: 21. 03. 2007 

Leopold POGAČAH 
ŽUPAN 

mailto:info@g-glas.si
mailto:maja.rogelj@gmail.com
http://www.dojenje.net
http://www.corenjskiclas.si/kazipot
mailto:obcina@zirovnica.si
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Območna izpostava KRANJ. vww.ckd-kfant.lsKd.̂ i 
SOBOTNA MATINEJA 

Gostuje: Lutkovna skupina »UŠ« LJubljana 

MEDENI 
MESEC 

Sobota. 24. marec 2007. ob 10. uri. 
v Prešernovem gledališču 

Gorenjski Glas giw , / i ' S a va T I r e s COOO/^^eAR 

WWW.GORENJSKIGLAS.S I 

LOTO 
Rezultati 22. kroga - 21. marca 2007 

n . 12, i8, 20, 27, 36, 39 in 23 

Lotko: 2. 6. 8, 4. 4, i 

Predvideni sklad 24. kroga za Sedmico: 
400.000 EUR / 95.856.000,00 SIT 

Predvideni sklad 21. kroga za Lotko: 
130.000 EUR / 31,153.200,00 SIT 

KsKERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12. 4000 Kranj 
Tel. 04/202 13 5.3.202 25 6 6 

CSM C5V520 700, Email: irT6Hg)lQ*kem.si 

POSLOVNI PROSTORI: 
Oddamo: 
KRAN): mestno ledro. 2 pisarni 16 in 
20 m2, souporaba WC in Čajne kuhi-
nje. v I. nad, obnova 2002. primemo 
za mime dejavnosti (odvetnik, sen îsi, 
storitve), tudi za stanovanje, cena « 10 
ElJR/m2 (2.39640 Srr/mz). 
Prodamo: 
Bled, bližina • poslovno-stanovanjski 
objekt: gostišče letnik 86, klet 74 m2, 
pritličje 118 m2, nadstropje 118 m2, in 
prizidek letnik 98 s kletjo 40 m2 in 
pritličje 67 m2. gostinski del (13 sob) 
530 m2 »n stanovanjski del 120 m2. 
vse skupaj na zemljišču >310 mz, cena 
- 980.000 EUR (234.80 mio SIT). 
KRAN}: gostinski lokal v izmeri 132 
m2, zunaj odprta terasa, obnova 
2004. cena « 210.000 EUR (50.3 mio 
SIT). 
HIŠE: 
ProdanK): 
HRASTJE - stan hiša vel. 180 mz (K, P 
in M), samostojna, zgrajena 1.1990. 
435 m2 zemljišča, na robu naselja, 
cena: 175.500 EUR (42.0 mio SIT). 
BESNICA: 30 let staro hišo na parceli 
96.0 mz. hiša ima klet. pritličje, nad-
stropje in podstreho, vsaka etaža 90 
m2, ločena je garaia 15 m2 in manjša 
brunarica, cena » 200.300 EUR (48.0 
mio SIT). 
DRULOVKA: stan. hiša stara 45 let. 
primerna tudi za dvodaiiinsko hišo. 
stan. površina 270 m2, velikost 
parcele 1.000 mz. cena » 229.510 
EUR (S5,o mio SIT). 
SENCUR: stan. hiša, letnik 60, 
u|>orabne površine 200 mz, obnova v 
letu 2004, Izdelana klet, pritličje in 
mansarda, parcela 900 mz, cena » 
187.781 EUR (45.0 mio SIT). 
MEDVODE (Svetje); hiša-dvojček na 
razgledni lokaciji, letnik 77. adaptacija 
2003 (streha, okna, vhodna in garažna 
vrata), stan, površina 230 m2. parcela 
353m2.cena-270.oooEUR (64.7mio 
sn). 
RADOVgiCA • leta 2006 obnovljena 
hiSa-dvojČek, modernega videza, s 
stanovanjsko površino 195 mz (K, P in 
M), na 583 mz velikem zemljišču z ure-
jeno okolico prodajajo za cena 350.000 
EUR (83.8 mio sn). 
RADOVgiCA - atrijska hiša površine 
38-5 mz (K, P in M) s samostojnim 
vhodom v mansardo, letnik 1984. na 
753 mz velikem zemljišču, urejena 
okolica, z nadstreškom za 2 avta pro-
dajajo za 550.000 EUR (131.8 mio SIT). 
ZEMLiiSCA: 
Prodamo: 
Bašelj; stav, parcelo 1550 mz 2 leseno 
brunarico ob potočku, po 75 EUR/mz 
(17 .973.00 srr/mz). 
Bitnje: stav.parcelo 723 mz. sončna 
lokacija, po izo EUR/mz (28.756.00 
srr/m2) 
Britof-Voge: stavb, parcela 717 mz. s 
plačanim komunalnim prispevkom. 

cena « i8o EUR/mz (43.135.00 
srr/mz). 
Britof-Voge: stavb, parcela 540 mz, 
cena « 145 EUR/m2 (34.747.00 
SIT/m2). 
Cofiče: stavb, parcelo za stan. hišo 998 
mz po 95 EUR/mz (22.765,00 
srr/m2). 

Tržič • bližina: stavb, parcelo za 
poslovno dejavnost 900 m2. po 80 
EUR/m2 (19.171.00 SIT/m2). 
STANOVANjA: 
Prodamo: 
jESENICE: cnosobno, 32,62 mz, letnik 
85. obnova Z005 (okna. vrata, ometi in 
tlaki), etažna lastnina, cena « 41.600 
EUR (9,9 mio SIT). 
KRANJ, Planina i: dvosobno, 60 mz v 
9. nad., letnik 75. cena » 93.890 EUR 
(22,50 mio SIT). 
KRANJ, Stražišče: enosobno, 46 m2 
polkletno. izhod na atrij, letnik 1980. 
prazno, takoj vseljivo, cena • 79-285 
EUR (19.0 mio SIT). 
KRANJ, Mestno iedro: duplex dvosob-
no 4 K 68.71 m2.2. nad. in mansarda. 
tudi del podstrehe in klet, obnova zooi 
in 2004. cena • 99.315 EUR (23.8 mio 
SIT). 
KRANJ, Mestno jedro: trisobno. 95,80 
m2, 3. nad., obnova 2002, velika 
terasa, cena 3 125. 180 EUR (30.0 mio 
SIT). 
KRANJ, Zlato potie: dvosobno + K 63,15 
mz. shramba 20.25 parkirno 
mesto pritličju, nizek blok, letnik 2005, 
cena -125.000 EUR (29,9 mio SIT). 
TR2IČ, Cankarjeva: trisobno, Ti m2 v 
1. nadstropju, obnovljeno 2002. cena * 
90.000 EUR (21,6 mio SIT). 

www .k3-kern.sl 

novotrsdfije. «d*pt«Oe. n«pf«mi4nln« 

venum... 
Britof 43, 4000 Kranj 
td./fex: 04/234-J0.50 
gsm: 031/684-777 

PRODAJA 
Vodovodni stdp, trisobno stan., 72 mz. 
L 70,1./3 nad., vse obnovljeno 2005, 
opremljeno, zelo lepo. CK - plin. PP 
pred blokom. Cena: 128.000.00 EUR 
(30.673.92 SfT). 
Zlato PoTie, dvosobno stan.. 1.61, popol-
noma obnovljeno, prazno in takoj 
vseljivo, prodamo. Cena; 102.236.69 
EUR (24.500.000.00 SfT). 
§koQa loka, Podiubnik. dvosobno stan, 
z balkonom. L 76. 1. nad.. 62 mz, CK, 
obnovfjeno, delno opremljeno. Cena po 
dogovom. 
Ško^a Loka, Crenc, 421 in 5CX> m2, dve 
zazidljivi parceli, sončni, ravni. el. in 
voda v bližini. Cena: 125 EUR/mz 
(29.95S.ooSIT/m2). 
Blejska Dobrava. 700 (85 EUR 
/20.36940 SIT/m2) in 406 (90 EUR 
/21.567,60 SIT/mz) mz. zazidljiva, 
sončna, el. in voda c^ parceli. 
Zg. Besnica, 3154 mz, nezazidljiva 
parcela, (vložen predlog za 
zazidljivosl), primemo za investitorje. 
Cena: 25 EUR (5.991 Srr)/m2-
Logv Poljanski dolini, dvostanovanjska, 
vzdrževana hiša, 960 mz zemljišča, 115 
mz stan. povr./nad., s kletjo in garažo, 
idilična otolica. 

www.venum.s 

NEPREMIČNINE 
REAL ESTATE 

SVET RE d.0.0. 
KNOFA K RAM) 

NAlOdjtVA ulicA 13 
4000 K« A h j 
Tet.: 04/2811.000 
(AS.: 04/2026-459 

EmatI: kranj@svet-nepremičnine.si 
http://vAvw.svet-neprcmičnine.si 

STANOVANJA prodamo 
KRANJ • nova stanovanja v poslovno 
stanovanjskem objektu v bližini vodovod-
nega stolpa, od 73,55 mz do 94,10 m2. 
Stanovanja bodo zgr̂ ena do juS^ 2007. 
Cene: od EUR {f^M7M Srr) 
do 1.881,00 EUR (450.764,10 Srr)/m2. 
KRANJ - Savska c: enosobno. 54.2 mz. I. 
1989. 3. nad., prostorno, hodnik, dnevna, 
kuhinja, soba. prenovljena kopalnica, brez 
balkona. Cena: 86.3800 EUR (20.7 mio STT). 
KRANJ - Planina I: dvosobno. 63.1 m2 s 
Metjo, 1,197S.4./7 nad., zastekljen balkon. 
n>ov3 kopalnica, Z lega, ZK. vseljivo aprila. 
Cena: 103.000 EUR (24,7 mk> SIT). 
KRANJ - Kebetova: garsonjera. 25.54 
2. nadstropje, 1.1966. sončna, vpisana v 
ZK Cena: 56.000 EUR {134 mio SIT). 
KRANJ • Koroška c^ dvosobno, cca. 41 
m2 v hiši, adaptirano 1. 2005. lastni 
vhod. t-2, drvarnica, klet, vredno ogleda. 
CK na olje. VREDNO OGLEDA Cena: 
78.868 EUR {18,9 mio SIT). 
KRANJ • Cosposvelska: enosobno. 31.3 
mz +10.6 m2 kleti. 2. nad.. I. 2005. CK -
plin, opremljeno, balkon, miren okoliš, 
lastno parkirišče. ZK. Cena: 84.500 EUR 
(20.2 mio SIT). 
KRANJ • Planina H: dvosobno. 69,26 
m2. 5./7. prijetno stanovanje, vzhodna 
stran. L1982, velik balkon. Cena 1̂0.583 
EUR (26,5 mk) SIT). 
KRANJ • Pbnina III: dvosobno. 63.6 m2, 
dobra razporeditev. 1./7 nad.. 1.1986. 
delno prenovljeno. ZK v postopku. 
Cena lozjioo EUR (24,5 mio SIT). 
KRANJ • bližina centra: dvosobno 
mansardno. v večstanovanjski hiši. 5343 
mz. I 1950. popolnoma obnovljeno I. 
2006. lastno parkirišče, takoj vseljivo. 
Cena: 79.286 EUR (19 mio SIT). 
ŠKOfJA LOKA - Franleovo n.: trisobno. 87.18 
mz, 3. nadn L1986, adaptirano L 2003. razen 
kopalnice in oken. lepo in prostorno. ZK. 
Cena: 120.000 EUR (28,7 mk) SfT). 
JESENICE: 53,87 m2, obnovljeno 
stanovanje 1.2004. CK na olje, plin pred 
vrati. Cena 65.021 EUR (15.6 mio SIT). 
HISE prodamo 
PREDDVOR - Tupalfče: 2 dvojčka. 3. 
PCF. K-hP-i-M + podWet. 203-205 m2 in 
203-335 zemljišča, odprta in sončna 
lega z razgledom na gorenjske hribe. 
Cena: 153.981 EUR (36,9 mio SIT) do 
162.300 EUR (38,9 mio SIT). 
POSLOVNI PROSTOR prodamo 
KRANJ • Planina III: 84 mz, pritličje. L 
1985, lahko za različne dejavnosti, v 
prostoru je Še inventar mesnice sUr 6 
let, prevzem možen takoj, ZK v postop-
ku. Cena: 125.188 EUR (30 mio SIT). 
2EM4lSČEprod3rTK> 
RIBNO: 644 m2, položno zemljišče, 
primemo za gradnjo enodnižinske hiše. 
druga vrsta pod cesto v smeri proti 
hot^u. Dostop do po javni as l̂tirani ces-
ti. Cena: 125.00 EUR/mz (29.955,00 SIT). 

www.$vet-ne premični ne.s 
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PRODAMO. 
KRANJ - VODOVODNI STOLP, garso-
njera, 26 m2. 2. nad., delno obn. 04. 
lepa, dobra lokadja. Cena: 56.000 EUR 
<13419 840 SIT). 
KRANJ - VODOVODNI STOLP: dvo-
sobno. 52,17 m2.1. nad./4, obnovljeno 
I. 99, vpisano v ZK. vsi prikljudd, opre-
mljena kuhinja in kopalnica, odlična lo-
kadja. Cena: 100.000 EUR (23.964.000 
SIT). 
KRANJ. VODOVODNI STOLP: trisobno. 
72 mz. 1. nad., nizek bk)k, kompkrtno ob-
novljeno I. 04. opremljeno, zelo lepo. 
Cena: 128.600 EUR (30.817.704 SIT). 
TRŽiC CENTER, dvosobno, novograd-
nja, 55 mz, balkon, lastrto parkirišče. CK 
- olje, zelo lepo. takoj vseljivo. Cena: 
76.600 EUR (18.356424 SIT). 
PREDDVOR, enosobno. 39.10 mz, obn. 
87,1. nad., opremljeno, na mirni bkadji. 
Cena: 79.300 EUR <19.003452 SIT). 
CERKLJE • DVORJE: parcela 1060 mz, sonč-
na. ob gpzdu. čudovit razgled. 1/3 parceie v 
hribu, dostop po makadamski cesti • cca. 
100 m p o t f ^ utrditi. UGODNA CiHk 
100 EUR/mz (23.964 SIT/mz). 
ZAZNANE KUPCE NUJNO KUPIMO: 
V KRANJU AU SUŽNJI OKOUO - gar-
sonjero, eno-, dvo- in trisobno 
HiSO na Gorenjskem 
NA RELACIJI KRANJ-^ENCUR-CERKL-
JE • stanovanje v nižjem nadstropju, do 
90.000 EUR (21.567.600 SIT). 
MANJŠO KMETIJO na Gorenjskem 
CELOTNO PONUDBO NEPREMIČ-
NIN NAJOaE NA NASI SPLETNI 
STRANI 

www.mp-projekt.s 

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

Telefon: 592 59 49,030/30 20 11 

STANOVANJA PRODAMO 
TRŽIČ • Ravne, enosobno, 45,50 mz, 
VP/4, l.i. 1986. Cena: 60.924.72 EUR 
(14.6 mio SIT). 
TRŽIČ • mesto, cnosobno. 32,15 m2, 
pritličje, stavba v celoti obnovljena I. 
2006. vseljivo takoj. Cena: 39.011 
EUR (9.348-596 SIT). 
TRŽIČ • mestno jedro, enosobno, 
32,72 m2. pritličje/4, stavba v celoti 
obnovljena 1. 2006. Cena: 45.149 
EUR (10.819.506 sn).) 
TRŽIČ • mestno jedro, enosobno. 
39.83 m2, I./4, stavba v celoti ob-
novljena I. 2006. Cena: 54.927 EUR 
{13.162.706 SIT). 

PODLJUBELJ • enosobno. 40.08 m2. 
P. večstanovanjska stavba, l.i. 1907. 
nova kopalnica. Cena: 39.650 EUR 
{9.501.726 SIT). 
KRANJ • Zlato polje zgoraj, enoinpol-
sobno. 59 m2. P/4, l.i. 1960. Cena: 
75.112,67 EUR (18 mio SIT). 
KRANJ - Planina 1, dvosobno, 70,26 
m2, 111,74. Li. 1974, vzdrževano, 
odprt pogled. Cena: 102.236,69 EUR 
(24.5 mio SIT). 
KRANJ - Planina I, dvosobno. 63.10 
mz. IV./7. U. 1978. delno obnovljeno, 
vzdrževano. Cena: 104.300 EUR 
(24.994.45 SIT). 
TRŽIČ - mesto, dvoinpolsobno. 67 
mz. II. nad., obn. 1.2000. takoj vselji-
vo. Cena: 64.680.35 EUR (15,5 mio 
SIT). 
TRŽIČ - mesto, dvoinpolsobno. 66.6 
m2. Ill.y4. obnovljeno v celoti I. 
2003. Cena: 83.500 EUR 
{20.009.940 SIT). 
LESCE - trisobno. 60 m2 v mansardi 
stanovanjske vile. obnovljeno v celoti 
1. zooz. terasa 18 mz. vrt. nadstrešek 
za avto. Cena: 110.582.54 EUR (z6,5 
mio SIT). 
TRŽIČ - trisobno, dvoetažno, 74,85 
mz. kM. terasa v skali, obnovljeno v 
celoti 1.2005. Cena: 85.545 EUR (26,5 
mio SIT). 
KRANJ - Vodovodni stolp, štirisobno. 
83.9 m2, I./2,1.1.1962, delno obnov-
ljeno. Cena: 137707 EUR 
(33.000.105,48 SIT). 
HIŠE PftODAMO 
BISTRICA PRI TRŽIČU - stan. hiša. 
montažna, v naselju več montažnih 
hiš, 113 m2 biv. površine, parcela cca. 
400 mz, l.i. 1 9 ^ , skoraj v celoti ob-
novljena 1.2006, vsetjiva takoj. Cena: 
150.000 EUR (35.946.000 SIT). 
RADOVLJICA • center, dvostanovan-
jska hiša, cca. 300 m2 biv. površine v 
treh etažah, parcela 896 m2. l.i. 1965. 
obnovljena L 1995. Cena: 404.773.83 
EUR (97 mio SIT). 
KOKRICA PRI KRANJU - dvostan. 
hiša. 160 m2 biv. pov.. parcela 524 
m2. l.i. 1957. obnovljena, urejeno 
naselje, registriran poslovni prostor. 
Cena: 179450 EUR (43.003.398 SIT). 
PREDDVOR PRI KRANJU - dvostan. 
hiša. 120 m2 (2 X dvosobno), parcela 
600 m2, opremljena. 1. prenove 
2001, garaža, lepa lokacija. Cena: 
180.000 EUR (43.135.200 SIT). 
VISOKO PRI KRANJU - dvo- ali tri-
stanovanjska hiša. 360 m2 biv. 
površine + 80 m2 poslovnega pros-
tora, parcela 712 m2, l.i. 1982, prazna 
in takoj vseljiva. Cena: J17.143 EUR 
(76.000.148.52 SIT). 
PARCELE PRODAMO 
LANCOVO • 3 zazidljive parcele, 676 
m2, 679 m2 in 1.050 m2. Cena: 90 
EUR/ma {21.567.6 SIT/m2). 
ZALOG PRI CERKLJAH - zazidljiva 
parcela, na kateri stoji bivalna 
brunarica. 530 mz. sončna. Cena: 
66.766.82 EUR {16 mio SIT). 
PODNART • zazidljiva parcela, 1.142 
mz. ravna, sončna, pravokotne ob-
like. Cena: 70 EUR/m2 (16.774.8 
SIT/mz). 

www.ek0-hisa.5i 
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lUJ 
PRODAMO STANOVANJA: 
Ljubljana • Šiška: garsonjera, 23 mz, 
X. nad., ločena kuhinja, vsi priključki, 
takoj vseljiva, ZK urejena, starost ob-
jekta 40 let, cena 87.000 EUR 
(20.848.680 SIT) 
Kranj- Zlato polje garsonjera. 17 mz, 
V. nad., starost stavbe 40 let, notra-
njost stanovanja popolnoma obnov-
ljena leta 06, prehoden hodnik, takoj 
vseljiva, cena 50.100 EUR 
{12.005.964 SIT) 
Kranj - Planina II: enosobno stanova-
nje. 50.83 m2. IV. nad., vsi priključki, 
zelo dobra razporeditev, starost ob-
jekta 25 let. urejena zemljiška knjiga, 
takoj vseljivo, cena 91.390 EUR 
{21.900.699 SIT). 

Kranj • Planina I: dvosobno. 65 mz, 
XII. nad., obnovljeno leta 05. vsi pri-
ključki. ZK urejena, zelo lepo. vredno 
Ogleda, ZK urejena, zelo lep razgJed, 
stavba obnovljena - streha, vhod, dvi-
gala. vseljivo po dogovoru, cena 
111.417 EUR {26.699.969 SIT). 
Kranj • Planina I: dvosobno, 65 m2, 
pritličje, preurejeno, zelo dobra raz-
poreditev. vsi priključki, zelo urejen 
blok, ZK urejena, starost objekta 30 
let, vseljivo po dogovoru, cena 
110.582 EUR {26499.870 SIT). 
Kranj • Planina II: trisobno, 89 m2. 
VII. Nad., sUrost objekta 25 let. vsi 
priključki. ZK urejena, mirna sončna 
lokacija, zelo lep razgled, vseljivo po 
dogovoru, cena 116.850 EUR 
{28.001.934 SIT). 
HISE PRODAMO 

Medvode • Rakovnik: lepa prostorna 
lahko dvostanovanjska hiša, 200 mz 
stan. površine, parcela 860 mz, zgra-
jena 1970, v naselju na hribčku 2 le-
pim razgledom, mirna sončna loka-
cija, primerna za večjo družino, vred-
na ogleda. Cena 288.000 EUR 
(69.016.320511). 
Senično • Podovnka: prodamo hišo 
novogradnja, lil. gradbena faza 226 
mz stan. površine, parcela 456 m2, 
sončna mirna lokacija, vredna ogle-
da. cena 190. 160 EUR (45.569.942 
SIT). 

ODDAMO STANOVANJE: 
Kranj: enosobno, 35 m2, pritličje v 
večstanovanjski hiši, delno opremlje-
no, popolnoma obnovljeno, takoj 
vseljivo. Cena najema 230 EUR 
(55.117,20 SIT) stroški. Predplačilo 
za 3 mesece in varščina 1 mesečna 
najemnina. 
Ško^a Loka • Podiubnik: enosobno, 
39 m2, III. nad., popolnoma opre-
mljeno. vseljivo aprila, cena 300 EUR 
(71.892 SIT) + stroški, 6 mesecev 
predplačila, varščina 2 mes. najemni-

FESCT.d.0. o., 
nepremičninska 
družba, 
Stritarjeva ulica 5, 
Kranj, 
Telefon: 236 73 73 
Fax: 2367370 
E-pošta: 
info@fesst.si 
Internet: 
vAvw.fesstsj 

STANOVANJA PRODAMa 
KRANJ • Vodovod ni stolp: garsonjera. 2./4 
nadstr., 25.54 m2,1. izg^nje 1970, cena 
56.334,50 EUR (13.500.000,00 SIT). 
KRANJ • Vodovodni stolp: enosobno, 
34.85 m2. 4 / 4 nad., I. izg. 1968, cena 
75.000 EUR (17.973.000,00 SIT). 
KRANJ - Stjažišče: garsonjera, 24 m2. 
prltlî e v stanovanjski hiši. I izg. 1945. 
delno obnovljeno 2005. cena 41.729,27 
EUR {10.000.000.00 SIT). 
KRANJ • Stražišče: enosobno z atrijem, 
46,iom2. polkletno v bloku, I. Izg. 1979. 
cena 79.285.60 EUR (19.000.000.00 SIT). 
KRANJ - Zbto polje: enosobno. 31.30 
m2 + klet lomz. 2./2 nad. 1. izg. 2005. 
cena 89.000 EUR {21.327.960.00 SIT). 
KRANJ - Zlato polje: dvosobno, novo-
gradnja 2006,56,76 ma, 1. nadstropje, 
dve parkirni mesti, takoj vseljivo. 
107.000.00 EUR (25.^1480.00511^. 
KRANJ - Zlato polje dvoinpolsobno, pritlič-
je, 1. izgr. 2005, skupaj 8340 mz, cena 
125.000.00 EUR (29.955.000.00 SIT), 
ODDAMO V NAJEM: 
RADOVLJICA - okolica: 1/2 hiše 
(štirisobno). neopremljeno, najemnina 
500.00 EUR (119.820 SIT) + stroški, 
enomesečna najemnina kot varščina, 
Vseljivo takoj. 

Iščete nov dom ali kupca za svojo 
nepremičnino? Oddajate ali 

najemate stanovanje, hišo ali 
poslovni prostor? Celovita rešitev 
na enem mestu. Za vas delamo 
Aktivno • Jasno • Preudarno 

AJPd.o.o. Kranj 
Koroška cesta 2, 
4000 Kranj 
gsm: 031/330 • 040 

STANOVANJE PRODAM 
PREDDVOR - enosobno. 45.65 m2.1. 
izg. 1983. pritlî e, bbk tik ob gozdu. CK. 
tel., balkona ni. Prevzem: takoj. 83.500 
EUR (20 mio SIT). 
KRANJ, Zlato polje • enoinpolsobno, 39 
m2,1. izg. 1960, kopalnica adapL 2003, 
P/4 tel. KTV, etažno CK potrebno ured-
iti, z opremo. Prevzem takoj. 75.110 
EUR (18 mio SIT). 
KRANJ, Zlato polje - dvosobno, 51,17 
m2,1. izg. 1960. v cetoti obn. 2006,1/4 
tel., KTV. CK. T2. Prevzem takoj. 
102.200 EUR (24,5 mio SIT). 
KRANJ - dvosobno, 5345 m2 z garažo 
18 m2,1. iz. 1955. obfi. 2006. takoj vselji-
vo na lepi lokaciji blizu centra mesta. 
86.797 EUR {20.8 mio SIT). 
TRŽIČ, CENTER - dvosobno. 56.36 m2 
v II. nadstr. starejše hiŠe. obnw. 1.05 s 
kurilnico, delavnico, drvarnico, vrtno 
uto, vrtom na pripadajočem zemljišču 
266 m2. Prevzem: okt. 07. Opremljeno, 
CK olje ali trda goriva, tel. ISDN. ADSL 
75.150 EUR (18 mio SIT). 
TRŽIČ, Preska • dvoinpolsobno, 55.12 
m2 v pritličju hiške s samostojnim 
vhodom, kle^o. paridmim mestom in 
vrtom. Obn. 2003, etažna CK. tel, 
CATV, www. Prevzem: po dogovoru. 
82.000 EUR (19.65 mio SfT). 
HlSO PRODAM 

R/aX>VLJICA - mansardno po meri 
opremljeno, štirisobno stan. 150 m2 v 
dvostan. hiSi s 680 ma zemljišča s 
samostojnim vhodom in lepim razgle-
dom. I. izg. 1998. zadnja vrsta v naselju, 
blizu ZD, športni pari«. 304.000 EUR 
(72.8 mio SIT). Prevzem: takoj oz. po 
dogovoru. 
RADOVgiCA - pritliilno štiriinpolsot̂  
no. opremljeno stan. 140 mz in 
dvosobno polklet. stan. 40 mz v 
dvostan. hiši s 650 m2 zemljišča z vr-
tom in garažo. L izg. 1984 Blizu ZD, 
športni park, do centra 10 min. 288.000 
EUR {69 mio SIT). Prevzem; ukoj oz. 
po dojgovoaj. 
RADOVLJICA • dvostanovanjska hiša 
izg. 19S4. obn. 1998. 350 m2 površine 
(K+P+M), zemljišče 1330 mz. zadnja v 
vrsti. Prevzem: tak<̂  oz. po dogovoru. 
550.000 EUR (131.8 mk) SIT). 
DRAŽCOSE - Starejša hiša tlorisa 117 
m2.1. izd. 1949 (P+l-t-M) na zemljišču 
1519 mz. 87.000 EUR (20.85 mio SIT). 
ZC. BESNICA - v 1.2005 modemo pren-
ovljena in delno opr. starejša hiša 
(P+M, delno klet) z 183 mz površine, 
zemljišče cca. 400 m?. Ijredno lepa 
lokadja. CK olje, tel. ADSL Vseljivo po 
dogovoru. 238.300 EUR (57.1 mio SIT). 
GORICE - starejša hiša obn. 1957 s 450 
m2 površine (K+P-fl), zemljišče 820 
mz. Primemo za predelavo v poslovno-
stanovanjski ali večstanovanjski objekt. 
250.506,00 EUR (60 mio SIT). 
POSLOVNI PROSTOR PRODAM 
KRANJ - Savska loka - 8.513 mz v 
pritlî u in kleti, primemo za proizvodno 
dejavrvost ali skladišče. Cena: 550 ali 450 
EUR (131.802 ali 107.838 Srr)/m2. 
POSUDVNI PROSTOR ODDAM 
KRANJ -150-300 m2 - poslovna cona 
Primskovo I. nad. primenno za trgovino, 
storitveno dejavnost, pisarne. Najem: 
6.00 EUR (1437.S4 SrT)/m2 mesečno. 
KRIŽE • ob glavni cesti 122 mz, 7 
prostorov primerno za pisarne, 
skladišče. Možen najem po delih. 
Prevzem: takoj. Najem: 1000,00 
EUR (239.640 SIT)/mesec. stroški 
vključeni. 
PARCELE PRODAM 
VIRMASE • 950 m2. ravna, v cek3ti ko-
munalno opremljena, namenjena za iz 
gradnjo stanovanjsko poslovne hiše z 
lepim razgledom na Lubnik. Cena: 
140.00 EUR (33-549.60 Sn)/m2. 
SKOFJA LOKA obrtna cona Trata, 
1856,31 mz. Cena: 76,00 EUR 
(18.212.64 SIT)/m2. 
POTOČE nad PREDDVOROM 
nezazidljivo kmetijsko zemljišče, 5000 
mz, možnost prodaje p>o delih. Cena: 
26,00 EUR (6.230.64 Srr)/m2. 
Za znane stranke: 
- kupimo parcele cca. 500-1200 m2; od 
2.000-10.000 mz, Radovljica z okolico 
ob gl. cesti 4 do 5.000 mz. 
- starejšo hišo ali hiŠo v III. gr. fazi z 
večjim vrtom na Gorenjskem; 1/2 hiše s 
svojim vhodom Kranj z okolico. Tržič, 
Radovljica 
- eno- do trisobna stanovanja - Kranj in 
okolica. Ško^a Loka, Tržič, Radovljica. 
- dvosobno stanovanje KRANJ do 
62.600.00 EUR (15.001464 SIT) (lahko 
brez CK ali potrebno obnove) 
• kmetijo z zemljiščem 3 • 5 ha na 
Gorenjskem 
- najamemo skladišče min. višine 6 m 
1.600 do 2-500 m 
- najamemo eno- do trisobna stanovan-
ja Kranj z okolico, Ško^a Loka. 

http://WWW.GORENJSKIGLAS.SI
http://www.k3-kern.sl
http://www.venum.s
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MALI OGLASI info(§>g'glas.si 21 

n domplan 
dnittA ztt iftfcBnirtoOi iMpnMiičnino, 
uitMOicom in ooefgotiko. d.d. 
krar̂ . Woiwelsova U 

teL:20 68 700 

STANOVAN)E PRODAMO 
Kranj, Vodovodni stolp - dvosobno, lil 
nadstr., v izmen 56,54 rm. leto izgradnje 
^959. CK, telefon, cena 95.977.29 EUR 
mio SIT), vseljivo po dogovonj. 
Kranj, Zlato polje, trisobno, visoko 
pritličje v izmeri 66,82 m2. delno ob-
novljeno v letih 2000 in 2003 {kopalni-
ca in okna) I. izgr. 1961, CK, telefon, ka 
bel. telev., balkona ni. cena iiS.oo.oo 
EUR {28.277.s20.00 SIT). 
Kian), Planina M, cnosobno. VI. nadstr. v 
izmeri 39.2 rm. L Izgradnje 1981. CK. dviga-
lo. cena 72.200.00 EUR (17.302.008.00 
Srr). možnost vselitve februar 1.2008. 
Kranj, Zlato polje, garsonjera, II. nadstr. v 
izmeri 29 m2,1, izgrad. 1992. obnovljena 
1996. dobra razpor^itev prostorov, balkon, 
cena 73.026.00 EIJR {17499.9so.64 SIT). 
Knnj, bližina avtobusne postaje, dvosobno, 
II. nadstr. v izmeri 63 mz in 60 m2 terase, 
CK, telefon, zgrajeno 1.1976, sončna lega. 
cena 133.533.60 EUR (31.999.999.00 SrQ. 
Kranj, Planina III, dvosobno. I. nadstr. v 
izmeri 63.6 m2, teto izgr. 1986, delno 
prenovljeno {tlaki) 2002. cena 
102.200.00 EUR {24491.208.00 SIT). 
Bled, alpski bloki, dvosobno + k. II. nad-
str., v izmeri 72 m2,1. izgr. 1989, cena 
169.200.79 EUR (40,6 mio SIT). 
Bled, alpski bloki, dvosobno, II. nadstr., 
v izmeri 53 m2, I. izgr. 1989. cena 
III.300.00 EUR (26.7 mio SIT). 
Kranj, Pbnina I, dvosobno. IV. nadstr. v 
izmeri 63.10 mz, I. izgr. 1978, kopalnica ob-
novljena 2006. CK, telefon, vseljivo apnl 
2007, cena 107.000,00 EUR (25,3 mk) SIT). 
Tržič, mestno jedro, 6 dvosobnih stanovanj 
v trinadstropni hiii velikosti od 54,50 m2 
83.00 m2. leto izgr. 1957. v ceteti prenovlje-
na leta 2000 {tlaki, instalacije, kopalnica. 
CK. telefon, dvigab) balkona ni, cena 1.350 
£UR/m2 (323.514.00 SfT/mz), vpisana v 
ZK, vsej]lva takoj. 
Bližina Kranja, v pntličju tristanovanjske 
hi5e, trisobno v izmeri 104 mz, dodatno 
ie 420 m2 vrta, garaža 25 m2, dve Ideti, 
pokrita tri parkirna mesta, v celoti pren-
ovljeno I. 2000, leto izgrad. 1981, cena 
158.711,00 EUR (38.033.504,00 StT). 
HISE-PRODAMO 
Bližina Cerkelj na Cor«n^kem, pritlič-
na. tlorisa 12 X11 m2 na panieli velikosti 
572 m2, 1. izgradnje 1992, cena 
162.744,11 EUR {39 mio srr). 
Kranj, Visoko, visoko pritlična velikosti 
380 m2 na parceli velikosti 712 m2, lahko 
dvostanovanjska. 80 m2 poslovnega 
prostora. I. i z ^ . 1982, cena 317.143.00 
EUR {76.ooo.148.s2 SIT). 
Kranj, Kokrica, enonadstn>pna velikosti 
160 m2 na parcefi velikosti 524 m2, del-
no obnovljena okna. fo^ada in insta-
lacije, I. izgrad. 1956, cena 179435,00 
EUR {42.999.80340 SIT). 
Gorenjska • Begunje, dvonadstropna, ve-
likosti 730 mz, na parceli velikosti 2370 mz, 
zgrajena leta 1894.3eto prenove 2003. ofK^ 
ma: ADSl, CK, kabelski internet, klima, več 
telefonov, balkon, garaža, terasa, več 
parkirnih mest, urejena zemljiška knjiga • 
bivSi letni dvorec z vsem sodobnim u5>b-

jem na atraktivni kskadji, v bližini dostop na 
avtocesto, primemo tako za stanovanjsko 
namembnost kot za posfovno, zdravilstvo, 
zdravstvo, sanatorij. Cena 1.500.000.00 
EUR (359460.000,00 SIT). 
POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO 
Kranj, Stražišče, visoko pritličje, v izn>eri 
209 m2, leto izgradnje 1974, delno ob-
novljena 2002, lastno pari<iri§če 30 m2. 
za trgovino ali p>odobno dejavnost, 
cena 133.533.63 EUR (32 mio SIT). 
POSLOVNI PROSTOR - ODDAMO V NAfEM: 
Bližina ceste Kran)-$ko^ Loka v izmeri 
skupno 125 mz. od tega 40 mz v 
pritličju in 85 mz v nadstropju, 
samostojen vhod. tlaki keramika, 
uporabno dovoljenje za trgovino 
(možnost tudi za pisarne), I. izgrad. 
1960. obnovljeno L 2000, cena 8.5 
EUR/mz (2.036.94 SIT/m2) + stroSki. 
SKLADI^NI PROSTORI - PROIZVODNE 
HALE -PRODAMO-NA)EM 
Stegne po L jubk i , velikosti 600 m2. 
leto izgradnje 1975, cena 427.724,92 
EUR (102,5 '"'O Sn^, možnost tudi na-
jema • cena 4.172.92 EUR mesečno 
stroški (1 mio SIT + stroški). 
PARCEU-PRODAMO 
Bli^na Preddvora, zazidljiva v izmeri 
687 m2. cena 115 EUR/mz {2.755.86 
SrT/m2) z gradbenim dovoljenjem za 
visokopritlično hiSo tlorisa cca. 90 m2. 
ki je v zaključni fezi pridobivanja, 
javmntik) Rovt nad Jesenicami, v izmeri 759 
ms, na parceli elektrika in telrfon. son6ia, 
dostop z javne ceste, geodetsko odmerjena, 
celotna zazidljiva. 6 Im od avtoceste, cena 
37-556.3? EUR (9 mio SIT). 
Sko^a Loka - Poljanska dolina (Gorenja 
vas) v izmeri 764 mz. lepa, sončna, 
cena 43.816.00 EUR (10.5 mio SIT). 
PARCELA ZA V1K£ND - PRODAMO: 
Gorenjska, Srednja vas nad Goričami v 
izmeri 403 mz, cena 37.556.33 EUR (9 
mio SIT), posebej doplačilo za že pri-
dobljeno gradbeno dovoljenje za 
postavitev brunarice v višini 8.300 EUR 
(1.989.012.00 sn). 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 

PRODAM 

ENOSOBNO stanovanje v Kranju, del-
no opremljeno in adaptirano, cena 
87.600 EUR (20.992.464 SIT), « 
040/35&-012 fooiese 

TRISOBNO stanovanje, v Gorenji vasi, 
71 m2. 3 /3 , 1 . 83. cena 86.000 EUR 
(20.609.040 Sm. « 041/741-026 

/00217« 

ŠTIRiSOBNO Planina t, 94,5 m2. 
5./6 nad., urejeno, opremljena kuhi-
nja in jedilnica, vpisano v ZK, cena 
139.000 EUR (33.3 mio SIT). « 
041/365-425 700 W8 

KUPIM 

ENOSOBNO stanovanje ali garsonje-
ro. sem resen kupec. 9 041/725-
225 70022̂ 2 

UPOKOJENEC kupi ali najame 1 SS 
ali garsonjero. Lesce - Radovljica z 
okolico, « 041/602<395 

7002262 

ODDAM 

ENOSOBNO stanovanje, Bled - cen-
ter, popolnoma opremljeno, klet in par-
kirni prostor, kličite po 19. uri. 9 
04/533-66-10 7002214 

NA JEZERSKI cesto v Kranju oddam 
50 m2 opremljenega stanovanja, 9 
031/657-301 7002263 

NAJAMEM 

SOBO ali manjšo garsonjero za eno 
osebo, do 100 EUR (23.964 SIT) 
mes.+slroški. 9 031/585-499 

70022S3 

DRUŽINA najame večje stanovanje ali 
hišo v okolici Ško^e Loko do Stražišča 
pri Kranju. Najemnina do 334 EUR 
stroški (80.000 SIT). 9 041/747-616 

H I S E 

PRODAM 

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 7001660 

HiSo Železniki okolica v III. gr.fazi. no-
vogradnja 2004. na sončni parceli ob 
robu gozda, priključki urejeni. 8 
031/372-238 700̂ 338 

KMETIJSKO zemljišče v občini Radov-
ljica. dobro plačilo. 9 031/727-035 

70022St 

TEHNIKA 
PRODAM 

04/23 44 080. 041/626 581, 
041/366 896,041/734 198 

24ur/dan 
nepremknlne^fr{rst4;i 

MLAKA pri Kranju, novogradnja. III. 
gradbena faza. 9 040/899-919 

STANOVANJSKI DVOJČEK Podreča 
pri Medvodah, 3. podaljšana gradbena 
faza, 03V210-320 7002233 

STANOVANJSKI DVOJČEK Drulovka 
- Kranj, 3. podaljšana gradbena faza. 
031/210-320 700223S 

STANOVANJSKO HIŠO III. gr. faza. 
vsi priključki ob Glavni cesti Železniki -
Davča, 9 041/271-583 7002317 

VEČJO, starejšo hišo na Gorenjcem 
na parceli 920 m2. lepa lokacija. « 
041/209-066 7002324 

ODDAM 

Hišo za spanje vaših detavcev za dalj-
še obdobje. 9 041/670-379 

V IKEND I , A P A R T M A J I 

PRODAM 

VIKEND Podčetrtek Aqualuna apart-
ma 30 m2.' ogr. atrij 20 m2. opremljen 
za 6 oseb, KTV. telefon prodam oz. za-
menjam za OS avto do 20.030.05 
EUR (4.8 mio SIT) - prevzem takoj. 9 
041/366-993 7002056 

P O S E S T I 

PRODAM 

PARCELO z gradbenim dovoljenjem 
za gradnjo dvojčka v Lahovčah. 
051/388-822 700223® 

RADOVUlCA - LANCOVO prodam 
zazidljivo parček), komunalno urejena. 
« 0 3 1 / 4 5 1 - 8 2 2 7002032 

KUPIM 

GRADBENO PARCELO v okolici Kra-
nja (do 1 5 km), do 1000 m2, 9 
031/491-509 7002J32 

KRANJ - OKOLICA večje kmetijsko 
zemljišče, gotovina, 9 031/451-822 

NAJAMEM 

OBDELOVALNO zemljo, lahko tudi 
celo kmetijo v okolici Šenčurja ali Cer-
kelj. šifra: POMLAD 

7002321 

P O S L O V N I P R O S T O R I 

PRODAM 

UTEČEN gostinski lokal v Škofji Loki, 
resne ponudbe na, 051/388-822 

7002234 

ODDAM 

GOSTILNO z vrtom v okolici Kranja 
(možno tudi stanovanje). Ponudt)e 
šifro: HRUŠKA 7002325 

MOTORNA 
VOZILA 
A V T O M O B I L I 

PRODAM 

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih 
vozil, gotovinsko plačilo. Avto Kranj. 
d.0.0.. Kranj, ^ v s k a 34. Kranj. 
04/20-11 -413. 041/707-145, 
031/231 -358 700«e37 

CiTROEN 1.8 I karavan. I. 97 kov. 
črne barve, klima. CZ. el. paket, reg. 
celo leto. ugodno, s 041/503-222 

7002301 

PRODAJA IN IVIONTAŽA: 
- pnevmatike tn plališča. 
- amortizerji «X!t(ftocr hitn servis vozil 
- avtooptika. vse za podvozje vozil, 
- tzpušn« sislemi. kataljzaton" / 
Tol 04/25 76 052 
Hltp://www.aggantar.si 

DAEWOO RACER GSI, i. 94. « 
041/980-371 7002285 

FfAT TEMPRA 4x4, 1. 94 UGODNO. 
9 041/787-580 7002222 

PUNTO, I. 96. 92.000 km. 9 
031/828-179 7002297 

FORD ESCORT 1.8 CLX. I. 95 dodat-
no opremljen, dobro ohranjen. 1. last-
nik. 9 051/395-660 7002232 

FORD GALAXY 1.9 TDI. I. 01, 
179.000 km 85 KW. klima. ABS. 4x 
air bag. 6 prestav. 6 sedežev. 9 
051/435-699 7oo23ie 

HVUNDAI ACENT 1.3. I. 98 reg. 
4/07. zelene barve, cena po dogovo-
ru. 9 040/825-000 

700220« 

LAND ROVER FREELANDER 1.3 
16V, I. 00. 114.000 km servisna knjiži-
ca. lepo ohranjen, cena 7900 EUR 
{1.893.000 SIT). 9 040/426-987 

70022M 

NISSAN NAVARA PIK-UP, I. 03 1. last-
nik, vsa oprema, dobro ohranjen. 9 
031/628-455 7002153 

ODKUP - PRODAJ rabljenih vozil, ure-
dimo prepis. Mepax. d.o.o., 9 
041/773-772 

RENAULT FIVE, I. 95 reg. do 9/07. 3 
vrata, zelene barve, lepo ohranjen. 8-
031/283-877 

7002306 

RENAULT KANGOO 1.4 bencin, I. 
98,115.000 km s sedeži, servisiran, s 
potrjeno servisno knjigo, tehnično pre-
gledan. odlično ohranjen, cena 2.750 
E U R (659.010 srn. 9 041/704-578 

7002217 

GOLF II diesel, cena 600 EUR 
(143.780 srn, 9 041/544-136 

70022«« 

P R U G A V O Z i L A 

PRODAM 
UNIMOGA U 1400, I. 98, 110.000 
km zelene barve, kiper hidravličen pri-
klop. priMop za prikolico, nove gume. 
9 041/741-651 

STAREJŠO brako prikolico, cena 350 
EUR (83.874 SIT). 8 0590/16-418 

K A R A M B O L I R A N A 
VOZ ILA 

KUPIM 

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo z 
okvaro I. 98 ali novejši. 9 051/273-
491 

7002218 

OSEBNO VOZILO, karambolirano ali v 
okvari, od I. 98. 9 031/753-484 

7001755 

POŠKODOVANO VOZILO tudi totalka 
- ponujam največ, takojšer̂  c>dkup, pre-
voz. 031/770-833 

BARVNI TELEVIZOR Gorenje, ekran 
56, za simbolično ceno. 9 041/419-
5 3 8 7002290 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

BLAGAJNO na elektriko, starejšo, 
ugodno. 9 04/57-43-899 7002227 

ELEKTROMOTOR 7.5 KV/. 2910 
obratov, s stikatom. 2m kabla in vtikač, 
novi ležaji. pobarvan. 9 041/677-605 

7002260 

MIZARSKI kombinirani skobelni stroj, 
5 operacij, tip Robland K 31, 9 
04/51-41-286 7002223 

TEHTNICO S krožno skalo do 100, 
200 in 500 kg in elektronsko tehtnico 
na etiketo 6 in 15 kg. 9 04/25-55-
310, 041/63-99-94 

7002295 

TRAČNO žago za razrez hlodovine in 
sekular- zannar, 9 041/850-401 

7002260 

KUPIM 

KOMBINIRANI mizarski stroj (stiskalni-
ca, tračna tn krožna žaga) firme Steko, 
« 0 4 / 5 1 - 4 1 - 2 8 6 7002224 

GRADBENI 
MATERIAL 
G R A D B E N I MATER IAL 

PRODAM 

CEMENTNt strešnik, rabljen 10 let 
3200 kosov na strehi. Andrej. 8 
031/376-269 7002259 

PUNTE. bankine, hlodovino hruške. 
9 051/625-877 700226« 

OKNA - krila novejše izdelave, dim 
140x140. cena 40 EUR/kos (9.585 
SIT>. 9 040/611-016. zvečer 

KUPIM 

ODKUPUJEMO htodovino smreke, jel-
ke. lubadarja. 9 04/510-95-50 

SUHE. smrekove plohe 5 cm in colari-
ce. 9 041/760-791 7002258 

K U R I V O 

PRODAM 

20 m3 suhih, bukovih drv, cena 40 
EUR/m3 (9.585 SIT). 9 04/51-46-
257 70022«9 

BUKOVA drva na Bledu, cena po do-
govonj, 9 041/279-883 7002332 

DRVA metrska ali razzagana, možnost 
dostave, « 0 4 1 / 7 1 8 - 0 1 9 

7002182 

ZELO ugodrio prodam lesne brikete za 
kurjavo - razpni^ja zalogo, 9 04/53* 
31-648.040/88-74-25 70022«7 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
KUPIM 

ODKUPUJEM pohištvo, starejše od 
70 let (skrinje, omare, mize. postelje 
idr.). 9 041/745-535 7002212 

G O S P O D I N J S K I 
APARAT I 

PRODAM 

HLADILNIK 1301 ter pralni stroj Gore-
nje. 9 041/878-494 700225« 

JEDILNI, okrasni pribor. 68-delni v 
kovčku, primemo za darilo. 9 04/25-
31-057 7002335 

ZAMRZOVALNO skrinjo ZS 210, novo 
še zapakirano, ugodno, 9 041/708-
9 3 1 7002302 

O G R E V A N J E , 
H L A J E N J E 

PRODAM 

BOJLER na drva s pečico znamke 
Braucil, 9 04/25-91-452 7002329 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

GLISER KLIČEK Z motorjem Tomos 
18 in prikolico, el. vžig. 9 040/249-

DVE, dobro ohranjeni, dekliški kolesi 
od 5 do 8 lei, 9 031/442-086 

OTROŠKO, gorsko kolo 20 • in 2 plaš-
ča za treking kolo. nova 28' 700x42, 
« 0 3 1 / 3 2 9 - 2 0 7 7002226 

KNJIGE, 
PUBLIKACIJE 
PRODAM 

PLANINSKI VESTNIK. vezan I. 1948-
1969. skupaj 22 knjig A4 format. 9 
040/303-405 7002309 

OBLAČILA 
PRODAM 

NARODNO nošo. srajco * dva telovni-
ka, črni obseg 116 cm, rdeči obseg 
103 cm. 9 040/890-519 7002257 

POROČNO OBLEKO z dodatki in čev-
lji. 9 041/941-204. po 16. uri 

7002226 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
PRODAM 

ORTOPEDSKO vzmetnico. 190x80 
cm. čisto nova, zraven podarim navad-
no vzmetnico, cena po dogovoru, 9 
041/886-004 7002292 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

6 TEDNOV stare kužke labradorčke. 
brez paptriev. 9 041/203-518 7oo2tB3 

ČISTOKRVNE mladice nemških ov-
čarjev, stari dva meseca. 9 031/618-
045 7002270 

PODARIM 

DVA sobr^ muca. dolgodlaka, navaje-
na čfstoče. zelo lepa, družabna in pri-
jazna, 9 040/352-232 7002229 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

AKUMULATORSKE Skane za travo 
ACCCI 6 Gardena z ročajem. 9 
04/23-43-501 7002323 

JEŽA za rahljanje zemlje, uteži za mo-
tokuttivator in fižolovke, dol. 4-5 m. 9 
04/512-70-71 700224« 

NAKLADALNO 26. 30. 35 in 40 cm3. 
trosilec Tandem 8t. ciatemo 4000 I, 
roto brano s sejalnlco Amazone 2.5 m, 
4-vrstnl okopalnik za koruzo Gaspar-
do, cfvoosno in tandem kiper prikolico 
8,10 t. 9 041 /275-170 7002230 

PUHALNIK s teleskopom, dol. 8. 10, 
14. 20-30 m. odjemalnik silaže Fela. 
zgrabljalnik 2.8 m, siloreznico Eple 
900. stol za porezovanje parkljev, tan-
dem podvozje. 9 041/982-291 

7002231 

ROČNO kosilnico Gorenje Muta in tro-
silec umetnega gnoja Ino Brežice. 9 
040/201-364 7002262 

STROJ za pranje krompirja, korenja In 
repe, ugodno. 9 041 /894-455 

7002243 

TRAKTORSKO škropilnico 200 I. v^ 
Ijar šir. 2m in nekaj čebeljih družin AŽ. 
9 04/57-21-072. zvečer 7002315 

TROSILEC SIP 2t, gorski in pajek SIP 
330 cm. « 0 3 1 / 4 9 1 - 0 2 8 

7002291 

ZARADI prenehanja dejavnosti, pro-
dam več kmetijskih strojev. 9 
041/730-965 700224i 

KUPIM 

NAKLADALKO SIP in obračalnik, 9 
051/309-413 7002300 

P R I D E L K I 

PRODAM 

867 700206) 

BELI in rdeči krompir, lahko dostavim. 
» 0 3 1 / 5 8 5 ^ 5 700gi97 

KRMNI krompir, 9 04/25-9&<300 
70O22B8 

KRMO -seno, 9 051/362-604 
7002319 

KROMPIR kifeljčar za sajenje, Sp. Br-
nik 3. 9 04/25-28-221 7001709 

KROMPIR beli cariingfor za sajenje. 9 
041/812-096 7002221 

KROMPIR. 9 04/23-11 -732. 
041/517-921 

7002312 

LEPO SENO in otavo, razsuto. 9 
04/255-14-87 70022*7 

RAZSUTO seno v okolici Cerkelj. 9 
051/205-576 7oo23oe 

SEMENSKI krompir frisia, 9 
041/661-904 7002211 

SILAŽNE BALE, tračni obračalnik in 
mikser za prašičjo krmo. 9 041/760-
7 8 9 70022S4 

SUHO seno v okroglih balah, 9 
041/288-966 7002283 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA simentakja. starega 3 mesece. 
9 04/25-21-499, 031/506-863 

7002275 

BREJO telico simentalko. mlečno. 9 
041 /589-344 7002261 

ČB BIKCA in kupim kolo z motorjem 
APN 6 - Alpino. 9 031/757-796 

70022ie 

ČB BIKCA, težkega 180 kg In teličko 
limuzin, težko 130 kg, možna dostava. 
«031 /547 -948 7oo227t 

ČB BIKCA starega 10 dni. « 
031/871-569 7002307 

ČB BIKCA starega 10 dni. « 
031/361-219 7002310 

GOSAKA in tri goske. stare dve leti, « 
041/849-013 7002215 

JAGNJETA. « 04/57-21-786 700ISM 

JAGNJETA za zakol ali meso. « 
04/255-11-71, 051/410-138 7002200 

KRAVO siment.aiko. dojiljo s teletom, 
pašno.« 041/516-803 7002213 

KRAVO simentalko po izbiri in seno v 
balah. « 031/568-140 7002239 

KUNCE, francoski ovnač siv in orjak 
siv, « 04/256-18-01, 031/691-941 

7002273 

MLADO, jalovo kravo simentalko. ima 
101 mleka, pra^ča 140 kg ter semen-
ski krompir, beli zgodnji in pozni, lanski 
uvoz. « 04/25-71-084 7002333 

NEKAJ močnih in zdravih čebeljih dru-
žin na AŽ satju. 7 satarji, ugodno. « 
04/23-52-510 70022*5 

PLEMENSKEGA ovna JS pasme, « 
04/59-49-041 70023»3 

PRAŠIČA težkega 30 kg, ugodno. « 
04/2501-254 7002298 

PRAŠIČE, različno težke, možna do-
stava. «041 /724- 144 70021*8 

PRAŠIČE od 50 do 60 kg. Globočnik. 
Voglje. Utališka 7. « 041/745-685 

PRODAM ČEBELE. « 051/317-972 
7002238 

TELIČKO simentalko. staro tri mese-
ce. «04/595-83-53 700222S 

TELIČKO staro 17 dni, 9 040/51-67-
63 7002267 

TELIČKO križanko, staro mesec dni in 
brejo telico simentalko. staro 8 mese-
cev. «041/840-724 700230* 

KUPIM 

BIKCA simentalca. starega do 10 dni. 
« 031/281-875 7002184 

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

BIKCA simentalca. starega 7 dni, « 
041/271-294 7002276 

BIKCA mesne pasme in prodam smre-
kove deske 20 In 25 mm. 9 041 /608-
642 7002303 

BIKCE in teličke simentalce ali križa-
ne, od enega tedna do 150 kg. « 
01/832-54-00 7002171 

OSTALO 
PRODAM 

ČEBELNJAK za 21 AŽ panjev. « 
04/51-21-492 7002318 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

GOSTILNA AS d.o.o., Čopova 5. 
Ljubljana, zaposli natakarje v poletnem 
vrlu in v strehi sladoleda, pogoj: ure-
jenost. Ponudbe:. « 01/425-88-22. 
Helena. Mateja 7002138 

GOSTILNA AS. d.o.o.. Čopova 5a. 
Ljubljana, zaposli kuharja, pomočnika 
kuharja. Pogoj: urejenost, zaželene 
predhodne izkušnje, niso pa pogoj. 
Ponudbe. « 01/425-88-22. Helena, 
Mateja 7002137 

IŠČEMO prijetno in dela vajeno dekle 
za pomoč v strežbi pic. Prcerija okrep-
čevalnica Ledina. Gorenjesavska c. 
52. v Kranju. « 040/854-300 

http://www.aggantar.si
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Navtično pc^etje zaposli: 

1. TEHNOLOGA 
Razpisni pogoji: 

izobrazba • strojni tehnik ali inženir 
strojništva, znanje MS Office, osnove 
programiranja in operacijskih struktur, 

organizacijske sposobnosti, 
sposobnost vodenja n̂ anjših skupin. 

znanje angleškega jezika. 

2. DELAVCI V PROIZVODNJI 
Razpisni pogoji: 

končana osnovna šola. 
vestnost pri delu. 

Ponudbe pošljite po pošti na naslov: 
S^way Group d.0.0.. 

Pot na Lisice 2.4260 Bled 
ali na e>mail: 

jani.9rasic@seaway.sl 

IŠČEMO dekle za delo v strežbi v po-
poldanskem času. v okrepčevalnici 
Seljak, Šiška 12. Preddvor. 9 
0 3 1 / 6 6 3 ^ 5 7002326 

OSEBO za delo > pomoč v strežbi za-
poslimo takoj. Pizzerija Sraka. Mošnje 
41. Radovljica. 031/302-221. Bojan 

7002003 

REDNO ali honorarno zaposlinn nata-
karja/k;o in kuharja v dnevnem lokalu. 
Okrepčevalnica Klane. Klanec 38. Ko-
menda. 9 041/570-937 

70020$? 

V naš kotektiv zaradi povečane-
ga obsega dela vabimo (m/ž): 
- elektrikarja, 
- ključavničarja, 
- mehanika strojev in naprav. 

GITAS, Kranj, d. o. o., 
Zg. Bitnje 1, 4209 Žabnica, 
tel.: 04/231-56-90. 

TRGOVINA ŠOBRLE zaposli prodajal-
ca. Zaželene delovne izkušnje v trgovi-
ni z mešanim blagom. Pisne ponudbe 
na naslov: Trgovina Šobrle. Prešerno-
va 68. 4260 Bled. 9 04/57-67-360, 
Urška roo2244 

V ŠENČURJU iščemo kuharja/ico. 
Nevenka Šimenc s.p.. Češnjevek 10. 
Cerklje. 9 040/213-717 

70023d0 

ZAPOSLIM dekle za delo v strežbi, 
Ribnikar Janko s.p., Senično 8, Križe, 
9 031/36CM76 

7001948 

ZAPOSLIMO več deklet za strežbo pi-
jač. pogoj urejenost, tedensko dobro-
plačilo. NeKovič d.o.o.. Sp. Duplje 23. 
Duplje. 9 031/283-066 

7002203 

ZAPOSUMO kuharja - picopeka in či-
stilko v plzzeriji Gurman. Lancovo 9. 
Radovljk?a. 9 031 /591 -133 

7002242 

ZAPOSLIMO pridnega fanta za delo v 
skladišču. Prošnjo oddajte na naslov: 
Cegnar Franc s.p., Virmaše 163. 
4220 Škofia Loka 

ZAPOSLIM pomožnega delavca pri 
elektroinštalacijskih delih. Jane2 Frian 
s.p., Grenc 32. Škofja Loka 8 
051/235-020 7002337 

VOZNIKA C in E kat. za enodnevne 
vožnje zaposlimo redno ali pogodbeno 
ter voznika v rnednareKlnem transportu 
Z izkušnjami. Štempihar Slavko s.p., 
Vrtna pot 1. Voglje. Šenčur. 9 
041/484-041 

7002320 

ZAPOSUM dva šoferja CIn E katego-
rije. Avtoprevozništvo Zabret Gregor 
s.p., Bobovek 4, Kranj, 9 041/671-
902 7002322 

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

700>275 

IŠČEMO OSEBO z izkušnjami v direk-
tni prodaji. Dober prodjni program, 
delo dopoldan. Medica! line. d.o.o., 
Maistrova ul. 16. 1241 Kamnik. 9 
041/643-220 

700«897 

SInkopa, 1 o . ô  
Žktmrici 87,4274 ŽIROVNICA 
Za nedoločen čas zaposlimo 
3 ZASTOPNIKE za terensko prodajo 
artiklov za osebno nego. 
Zagotovljeni najboljši po^ji, uvaja-
nje v delo in mo îost napredovan-
ja. Tel. 041/793-367. 

PRIUČIMO in zaposlimo zastopnike za 
trženje slovenskega proizvoda že po-
znanim strankam. Fantom Internatio-
nal. d.o.o., Ul. M. Grevenbroich 13, 
Celje, 9 080/23-99 7002042 

TAKOJ zaposlimo štiri zastopnike, po-
leg osnovne plače možnost še do^t-
ne letne stimulacije 5.600 EUR 
(1.341.984 SIT). Pisne prošnje: Po-
sredništvo Zdene Brovč s.p..-Virmaše 
170. 4.220 Ško^a Loka 

7002237 

V KRANJU priučimo in zaposlimo tele-
fonista ali teletonistko. delo od pon. do 
pet. od 8. do 15. ure, Fantom intema-
tional. d.o.o., Ul. M. Grevenbroich 13, 
Celje. « 0 3 1 / 8 1 1 - 3 7 9 

7001694 

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo knji-
govodjo ali računovodje z delovnimi iz-
kušnjami. Pisne prošnje sprejemamo 
do 31 , 3. 07 na naslov: BIRO F1. 
d.o.o.. Planina 3. Kranj 7002166 

ZA VEČJEGA, samostojnega podjetni-
ka iščemo samostojnega računovod-
jo/kinjo. Lastnoročno pisane vloge z 
navedbo dosedanjega dela. pošljite na 
naslov: Poslovni biro. d.o.o.. Stritarje-
va ulica 7, Kranj 7002038 

ZAPOSLIMO voznika C kategorije. 
CCLAN d.o.o., Britof 182 Kranj« 
041/&40-380 7002268 

IŠČEM delavca za pomožna dela. 
Zdenka Švab s.p., Sp. Duplje 116. 
Duplje, « 0 4 1 / 3 4 - 1 5 - 4 8 

7002326 

TAKOJ zaposlimo skladiščnika v skla-
dišču z gradt̂ enim materialom. Begrad 
Kranj d.o.o.. Prečna 24. Kranj. « 
04/236-40-30 

7002138 

REDNO zaposlim delavca - urejevalca 
strojev v kovinski stroki, Zdenka Švab 
s.p.. Sp. Duplje 116. Duplje. « 
041/34-15^8 

TAKOJ zaposlim KV mizarja in NK de-
lavca, Aleksander Stare, Zg. Bitnje 
186. Žabnica. « 040/713^30 

V REDNO delovno razmerje vzamemo 
elektromehanike. enei^tike. strojnike 
za previjanje in popravilo. Elektra Drole 
d.o.o., Dunajska 433. Ljul>ljana - Čr-
nuče 7001668 

ZAPOSLIM kovinarja z znanjem pro-
gramiranja CNC stružnic. Pisne proš-
nje: Ropret, d. o. o.. Hotemaže 47a. 
4205 Preddvor 7002044 

ZAPOSLIMO frizerko, Lenart Pire 
s.p.. C. St. Žagarja 40, Kranj. « 
04/235-73-10 7002073 

ZAPOSUMO stavbnega klepana - lah-
ko priučenega. Izolacija Kepic, d.o.o., 
Vopovlje 5 a. Cerklje. « 04/25-25-
160.041/614-138 7002334 

IŠČEM 

IŠČEM DELO, čiščenje, pospravljanje 
hiše ali stanovanja v Kranju in okolici. 
«040/298-263 700224« 

DUO ROLO vam igra na zabavah, ob-
letnicah. porokah domačo in zabavno 
glasbo.« 041/224-907 

7002311 

IŠČEM DELO kot inštruktor matemati-
ke, fizike, angleščine in kemije za Oš 
in SŠ, « 031 /291 -526. 041/867-
201 

7002ISS 

IŠČEM DELO s kvalitetno narodno 
glasbo, frajtonarica + midi. « 
031/582-457 7002220 

POSLOVI STIKI 

FESST d.0.0.. PE Stritarjeva 5. Kranj 

Nudimo vse vrste posojil, 
ugodne obresti 

04/236-73-75 FMdaA.Podr««i74. VMčt 

KREDITI 
Do 7 H r)a osebni dohodek ali 

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

za vozila stara do 10 let 
MOŽNOST OOPUČILA 

NA POlOŽNICE, PRIDEMO 
TUDI NA DOM! 

NUMERO UNO Robert KiAsmc 
SJf̂ ^ MRnska uL 22, Maribor 

Tel:o2/252N4Š.26, 
mob: 041/750560.041/331-991 

STORITVE 
NUDIM 

ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč, 
dovoz. poti. parkirišč, polag. robnikov, 
pralnih pkjšč. izd. betonskih in kamnh 
tih škarp. Adrovic &Co, d.n.o., Jelov-
škova 10. Kamnik. « 01/839-48-14. 
041/680-751 

7001715 

Ali potrebujete? 
•kovinske nadstreške 

•stopnice 
•balkonske ograje 

•drsna vrata 
•reklamne panoje 

• kovinske cevne palete 
•izdelke po naroČilu 

Ključavničarska dela 
• kvalitetne storitve 

Pokličite nas in nam 
zaupajte Vaše skrbi. 

v iskra . . vzdrzevanJe 
Prodaja: 

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

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter 
s.p.. Senično T, Križe, tel.: 59.55-
170. 041/733-709: žaluzije. roloji, ro-
lete. lamelne zavese, plise zavese, ko-
mannikj. markize, wvw.asteriks.net 

7001634 

BARVANJE fasad in napuščev. ugod-
no In kvalitetno, Megamatrix. d.o.o., 
Staretova 39. Kranj, « 041/570-957 

70018dt 

BRUNARICE, vrtne ute, nadstreški za 
avtomobile. Dobava in montaža, izdela-
va ponudb in svetovanje. Andrej Te-
mine s.p.. Poljane 45, Poljane nad Šk. 
tjsko. « 041/515-139 

700̂ 277 

BYTYQ1 IN OSTALI. Gradbeništvo 
d.n.o.. Glavni trg 14. Kranj, izvaja vsa 
gradbena dela, rwvogradnje, ad^acK 
je, notranje omete, vse vrst fasad. « 
04/202-81-20. 041/760-614 

7001»20 

BYTYQI SKALA d.n.o. Struževo 3a. 
Kranj, izvajamo dela od temeljev do 
Strehe, notranje omete, fasade, adap-
tacije, kamnite š.karpe, urejanje in tla-
kovanje dvorišč, z našim ali vašim ma-
teriatom. « 041/222-741 

7001455 

BYTYQI, OČE IN SIN, d.n.o.. Stnaže-
vo 3a, Kranj vam nudi vsa gradbena 
dela. notranji ometi, fasade, adaptaci-
je. novogradnje, hitro in poceni.. « 
041/593-492 /0000« 

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

7001628 

IZDELAVA podstrešnih stanovanj, z le-
senimi oblogami ali knauf. Planinšek 
k.d.. Tupaliče 11. Preddvor. « 
031/208-724 tooiMS 

IZDELAVA podstrešnih stanovanj si-
stem Knauf. strešna okna Velux. zuna-
nji napuščt Betonyp, Stiradur. izdelava 
ponudb In svetovanje, Andrej Tominc 
s.p.. Poljane 45. Poljane nad Škofjo 
Loko. « 041/515-139 

7002278 

IZDELUJEMO in prenavljamo strehe. 
Megamatrix. d.o.o. Staretova ulica 39, 
Kranj. « 041 /570-957 7002192 

IZVAJAMO sanacije dimnikov, nudimo 
dimne obloge, dimne kape. Novak & 
Co. d.n.o.. Ljut>ljanska 89. Domžale. 
« 0 4 1 / 8 9 8 - 1 0 2 

700lWl 

IZVAJAMO gradbena dela od temeljev 
do strehe, adaptacije, notranje omete, 
fasade, tlakovanje dvorišč, t>etonske 
škarpe, Babič Miloš s.p.. Begunjska 
9, Lesce. « 041/622-946 

7001926 

IZVAJAMO VSA krovsko4deparska in 
tesarska dela. Pooblaščeni krovec Ge-
rard Bramac Tondach. Marko Svetelj 
s.p., Grmiceva 31. Kranj, « 041/64-
24-24 7001627 

IZVAJAMO VSA GRADBENA DELA 
od temeljev do strehe, kvalitetno. Loa-
nina. Gradt^eništvo, d.o.o.. Gubčeva 
Ul. 7. Kranj. • 041/257-328, 
040/178-371 

7001640 

POLAGANJE PVC. tekstilnih In lesnih 
talnih oblog, vgradnja stavbnega pohi-
štva in montaža notranje opreme. Pho-
enEX pod, Sajevic Iztok s.p., Stražlška 
ul. 4. Kranj. « 040/832-651. 
www.phoentxpod.si 

7002272 

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

700I060 

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

7002058 

SLIKOPLESKARSTVO Bizant Dušan 
s.p., Britof 9, 4000 Kranj vam nudi 
kvalitetne in ugodne pleskarske storit-
ve. « 041/514-547 

7001669 

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnila do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni vec! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. BE & MA, 
d.o.o.. Ekslerjeva 6. Kamnik 01/83-
150S7.041/694-229 7001636 

VIJOSA d.o.o.. Tomšičeva ul. 40. 
Kranj, izvaja vsa gradbena dela, adap-
tacije, vse vrste fasad, zunanje uredit-
ve in notranje onwte. « 031 /451-420 

IŠČEM 

IŠČEM varstvo za leto dni stare« fant-
ka. z začetkom v oktobru 2007.^limo 
si prijazno, zanesljivo osebo, ki ima 
rada otroke. Varstvo je za 6 ur dnev-
no.. « 040/303-810 7002240 

IZOBRAŽEVANJE 
KUDIM 

UČINKOVITE inštrukcije angleščine, 
francoščine, nemščine, slovenščine 
za osnovno in srednjo šolo, priprave na 
maturo, prevodi, Mentor. Marjana Trbič 
s.p., Žanova ul. 34. Kranj, 9 
041/656-053 7002331 

ZASEBNI STIKI 
ŽENITNA POSREDOVALNICA ZA-
UPANJE posreduje za poštene zveza, 
za vse starosti po vsej SLO. Mnogo se 
jih je že spoznalo, naj se Vas še večl. 
031/505-495 70ooBa7 

RAZNO 
PRODAM 

BEL UMIVALNIK. 60 cm in snežne ve-
rige 13 col, « 040/585-363 70023i4 

CISTERNO za olje. zelo dobro ohra-
njena. cena po dogovoru. « 
041/608-668 7002249 

LESTVE vseh vrst in dolžin dobite. Zbi-
Ije 22. « 01 /36-11-078 7002260 

PASJO uto, lepo ohranjeno, 115x65 
cm, « 040/647-564 7002274 

SENO v balah In rabljena dvižna garaž-
na vrata, « 040/539023 

700225S 

SPOROČILO O SMRTI 

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec iz Elastomerov 

PAVEL M R A K 
rojen 1924 

Od njega smo se poslovili v sredo, 21. marca 2007. ob 16. uri na pokopališču na Kokrici. 
Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

KOLEKTIV S A V A 

A L F R E D U 

Šc te čakam, saj nikoli v svetu tem ne niydeš sreče. 
Tudi n%eni svet le boli dal je in tesnobo ječe. 

Samo smrt svobode zor je: v nji spet najdeš, kar si IjubiL 
večnosti ti vrne morje, kar si ljubil in izgubil. 

Nihče meni te ne vzame, saj že zdaj si, dragi, večen; 
gost samo te črne jame. Bedi srečen, srečen, srečen! 

Dovje • Mojstrana, marca 2007 

Hvala ti za vse, 
lepo je bilo s teboj. 

ZAHVALA 

V 87. letu se je poslovil oče, brat, svak in stric 

F R A N C KOVAČ 
i z S e i c 

Iskreno se zahvaljujemo sosedom za pomoč in vsestransko 
podporo ob boleči izgubi. Hvala Stanetu in Janji. Zahvaljujemo 
se dr. Branku Koširju in nujni medicinski pomoči ZD Sk. Loka 
za njihov trud. Iskrena hvala za izrečena ustna in pisna sožalja, 
hvala za cvetje in sveče. Najlepša hvala PGD Seka in sosednjim 
gasilskim društvom, ZZB KO Selca in Planinskemu dmštvu 
Železniki. Hvala za poslovilne besede ob grobu gospodu Tone-
tu Potočniku in gospodu Janezu Šolarju. Vsem imenovanim in 
neimenovanim, ki ste ga spoštovali in pospremili na njegovi 
zadnji poti, iskrena hvala. 

Žalujoči vsi nj^ovi 
Selca. 13. marca 2007 

V SPOMIN 
Zdaj feimS vrh višave jasne. 
Iger ni mraku, iger ni noči; 
tam sonce sreče ti ne ugasne, 
resnice so}ux ne stemni. Mineva enaindvajseto leto,'odkar je mnogo prezgodaj prestopil 

(S. Gregorčič) prag večnosti naš ljubljeni oČe, dedek in pradedek 

JOŽE S R E B E R N J A K 

v mislih in v srcih si vedno z nami! 

Hvala vsem, ki se ga kdajkoli spomnite s prižigom sveče 
ali lepo mislijo. 

Pogrešamo Te: hči Albina z Ivanom, vnukinja Tatjana z družino 

mailto:info@g-glas.si
mailto:jani.9rasic@seaway.sl
http://www.phoentxpod.si
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Skrivnost iivyaya ni samo v tem, da živimo, 
temveč tudi v tem, 
da vemo, zakaj živimo. 

(F. M. Dostojevski; 

Z A M V A U 

V 84. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, ded in praded 

FRANC FERKO 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za pisna in ustna sožalja, za podarjeno cvetje in sveče 
ter vsem, ki ste ga pospremili k zadnjemu počitku. Zahvaljujemo 
se gospodu župnilcu Matjažu Zupanu za obiske na domu, za 
opravljene molitve, sveto mašo in pogrebni obred. Hvala vsem, ki 
se ga spominjate v molitvi ali postojite ob njegovem grobu. 

VSI NJEGOVI 
Škofja Loka, 10. marca 2007 

ZAHVALA 

V 75. letu nas je zapustila naša draga žena, mama, babica, 
prababica in sestra 

A N A TUŠAR 
roj. Rupar iz Puštala 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem, sodelavcem OŠ Cveto Golar, Merkurja, Doma slepih, 
Odeje in Kroja. Lepa hvala g. kaplanu za lepo opravljen cerkveni 
obred, prav tako pevcem in pogrebni službi Akris. Vsem zares 
lepa hvala za izraze sožalja, cvetje, sveče in za spremstvo na 
njeni zadnji poti. 

VSI NJENI 

ZAHVALA 
Zdaj ne trpiš več, 
dragi. 

Zdq podili. Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 90. letu zapustil naš 
I ^ , sedaj te ntčvečM ^^^ ^^ ^^^^^^^ ^^^ ^^^^ ^^^^ 
A sva je mrzel, prazen, opustošen 

odkar te več med nami ni. NI I H AE L KEPIC 
roj. 1918 
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sosedom in vsem, kd ste ga v tako velikem številu pospremili na 
njegovi zadnji poti, nam izrekli sožalje, poklonili cvetje, sveče, 
darovali za svete maše in z nami sočustvovali. Zahvaljujemo se 
tudi dr. Borutu Beleharju za zdravljenje in medicinski sestri 
Bernardi, patronažni sestri Silvi Jenko za obiske na domu. 
Hvala domačemu gospodu župniku Petru Miroslaviču in 
gospodu župniku Jožetu Klunu za lepo opravljen obred. Hvala 
tudi cerkvenim pevcem za lepe pesmi, zvonarjem, pogrebni 
službi Jerič in gospem Rezki, Magdi, Darji Česen za pomoč. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči: žena Johanca, hčerka Anica, sinova Marjan in Miro z 
družinami, sin Ivo s Hano in ostalo sorodstvo 
Praprotna Polica, Mlaka pri Kranju, Kranj, Dnilovka 

Srve molči in pričakuje, ZAHVALA 
a ni stopitye od nikjer, 
zamidi se in po ndem žaluje, 
ves dolgi, amdd mi večer. ,, , ,, ., . , 

fMum) P°* sklenila naša draga mama, 
stara mama, tašča, prababica, sestra, teta, sestrična in botra 

TONČKA HUDOBIVNIK 
roj. Grašič, s Kokrice 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in 
svete maše. Topla zahvala gre tudi prijaznemu osebju 
nevrokirurškega oddelka KC Ljubljana. Zahvaljujemo se 
g. župniku Jožetu Klunu za lep pogrebni obred, oktetu Klas za 
sočutno zapele žalostinke, nosačem, praporščakom in pogrebni 
službi Navček. Lepa hvala vsem, ker ste našo mamo v tako 
velikem številu pospremili na njeni zadnji poti, ki ste jo imeli 
radi in jo boste ohranili v lepem spominu. 

VSI NJENI 
Kokrica, Stražišče 

Pojdem, ko pride moj nuy, 
pojdem na rožne pol/ane. 
Iger najdem vse svoje zbrane 
od včeraj in kdo ve od kdaj. 

Pojdem v kraj vseh krajev, 
pojdem v maj vseh majev... 
Neidiiitemenazaj! 

(Tone Kuntner) 

ZAHVALA 

Po hudi, neizprosni bolezni je za vedno zaspal naš ljubi mož, 
oče, dedi, brat, stric, tast in svak 

FRANC VILFAN 
1937 - 2007 

Kadar odhajajo najdražji, smo ob izgubi neskončno majhni in 
nebogljeni. Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
vsem, ki ste ga imeli radi in ga niste pozabili v času njegove 
bolezni ter ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zad-
nji poti. Hvala prijatelju Rubenu za vso pomoč, v katero je tako 
trdno zaupal. Posebna zahvala prizadevnemu zdravniškemu 
osebju še posebej dr. Jerajevi za dolgoletno skrb ter g. župniku 
Bojanu Lifcitju za lepo pogrebno svečanost in sveto mašo. Naj-
lepša hvala za vsa ustno in pisno izrečena sožalja ter za 
darovano cvetje in svete maše. 

VSI NJEGOVI 
Zg. Bitnje, 14. marca 2007 

ZAHVALA 

Ob izgubi našega dragega moža, očeta, sina, brata, strica in botra 

IVANA KEPICA 
se iz srca zahvaljujemo zdravnikom ter osebju bolnišnice v 
Begunjah in na Jesenicah, kjer ste mu v trenutkih bolezni 
pomagali. Iskrena hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih 
vlivali upanje in kakor koli pomagali. Hvala sodelujočim pri 
pogrebu, duhovniku, sorodnikom, prijateljem in vsem, ki ste 
darovali maše, sveče in cvetje. 

Žena Anica, sin David, hčerka Tina, mama Marija, 
sestra Ani in bratje 
Zgornji Brnik, 16. marca 2007 

ZAHVAIA 

V 83. letu starosti se je od nas poslovil naš dragi mož, oče, dedek, pradedek in tast 

JANEZ ADOLE KOSTEROV 
nosilec partizanske spomenice 1941 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za darovano 
cvetje in sveče v njegov spomin, ZB Kranj, Društvu Maksa Perca, Društvu VVI Kranj, 
osebju bolnišničnega oddelka 300 Golnik, osebju Doma upokojencev Kranj, pogrebni 

službi Navček, praporščakom. Posebna zahvala predsedniku ZB Kranj Tinetu Zaletelu za 
poslovilne besede ter gardnemu oddelku SV za spremstvo na njegovi zadnji poti. 

Hvala vsem, ki ste ga razveseljevali v življenju in ga boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči vsi njegovi 

Smrt se izlila je v bledo oUi^e, pogled 
zaplaval i> neznani pokoj, 
ni nef trpljenja, ne bolečine, 
življenje je trudno končalo svoj boj. 

(S. Gregoičič) 

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, stare mame 

IVANKE NOSAN 
roj. Pergar 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za darovane sveče, cvetje ter izrečena sožalja. Hvala 
vsem za darovane svete maše in spremstvo na njeni zadnji poti. 
Lepa hvala gospodu župniku Cirilu Plešcu za lepo opravljen 
cerkveni obred. Hvala vsem, ki ste našo mamo imeli radi in jo 
boste ohranili v lepem spominu. 

VSI NJENI 

ZAHVALA 

V 83. letu starosti nas je po hudi bolezni zapustil dragi mož, 
oče, dedek, pradedek, brat in stric 

ANTON FENDE ST. 
s Primskovega - Kranj 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znan-
cem, nekdanjim sodelavcem podjetja Alpetour in šoferjem. 
Društvu upokojencev Kranj, Krajevnega odbora ZB, pevskemu 
zboru Kres, osebju bolnišnice Jesenice in Komunali Kranj, ki so 
z nami sočustvovali in nudili nesebično pomoč ob zadnjih tre-
nutkih. Zahvaljujemo se za nesebično nego, ustnim in pisnim 
izrekom sožalja, darovom v obliki cvetja in sveč, vsem, ki so se 
poklonili njegovemu spominu in ga pospremili na zadnji pot. 

Žalujoči vsi njegovi 
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A N K E T A 

Dohodninska 
napoved 
CVETO ZAPLOTNIK 

Davčn i z a v e z a n c i b o d o pr-

v i č d o s l e j , o d k a r i m a m o v 

S loven i j i d o h o d n i n s k i s i-

s t e m , prejeli ž e d e l n o izpol-

n j e n o n a p o v e d z a lani . S e 

j i m to zdi d o b r o ali n e ? 

Mila PIrnat iz Kranja: 

" D o h o d n i n s k e n a p o v e d i š e 

nisem prejela. Meni se zdi 
dobro , da b o d o nekateri po-

datki ž e vpisani in da jih bo 

treba le š e preveriti. Letos bo 

za oddajo napovedi tudi več 
časa , v s e d o konca aprila." 

Pavle Fojkar iz Kranja: 

"Ker i m a m nizko p o k o j n i n o , 

v s e g a 3 6 0 e v r o v , in n o b e n i h 

drugih d o h o d k o v , n a p o v e d i 

s p l o h ne b o m prejel . Ja , raje 

bi imel v i š j e d o h o d k e , p a če-

tudi bi p o t l e j m o r a l o d d a t i 

n a p o v e d ! " 

Anton Kiemenčič iz Kranja: 

" D o h o d n i n s k e n a p o v e d i za 

lani z a zda j š e n i s e m prejel . 

Z d i s e mi d o b r o , da b o ž e 

d e l n o Izpo ln jena . NI pa do-

bro, d a b o m o za lani z a d n j i č 

l a h k o uve l j av l j a l i n e k a t e r e 

o l a j š a v e . " 

Gregor Muri z Jezerskega: 

" T o je d o b r o , da bo n a p o v e d 

d e l n o i z p o l n j e n a , š e bo l j e 

bo d r u g o leto, ko b o m o pre-

jeli ž e in format ivn i i z račun . 

Š k o d a j e , ker ne b o v e č olaj-

š a v e za r e š e v a n j e s t a n o v a n j -

s k e g a p r o b l e m a . " 

Nataša Omahen iz Kranja: 

" D o h o d n i n s k e n a p o v e d i za 

lani mi za zdaj š e niso pos la-

li. V p r i h o d n j e bi n a p o v e d 

lahko ukinili, sa j ima davkari-

ja v s e podatke in bi n a m do-

h o d n i n o lahko s a m a odmeri-

la p o uradni dolžnost i . " 

Vila Prešeren še sameva 
Vila Prešeren, ki je postavljena na eni najboljših lokacij ob Blejskem jezeru, je od začetka novembra 
zaprta, prenovo pa naj bi začeli v juniju. 

VILMA STANOVNIK 

Bled - Obiskovalci, ki so ob 
lepem vremenu minulo 
zimo in pretekle dni mno-
žično prihajali na Bled, so v 
bližini zanemarjene Rikli^e-
ve vile (menda se ji v krat-
kem vendarle obeta preno-
va) zadnje mesece zrli še v 
eno od zapuščenih stavb na 
najboljši lokaciji ob Blej-
skem jezeru. Na začetku 
novembra so namreč prejš-
nji najemniki, podjetje Ti-
peda Šuc, v skladu s pogod-
bo zapustili Vilo Prešeren, 
ki je sicer v lasti Republike 
Slovenije in v upravljanju 
Ministrstva za obrambo ter 
naj bi bila po novem proto-
kolarni objekt, ki pa bo od-
prt tudi za druge obiskoval-
ce. V vili so sedaj štiri eno-
posteljne, dve dvoposteljni 
sobi in dva apartmaja, re-
stavracija pa lahko sprejme 
petdeset gostov ter šestnajst 
gostov v posebni sobi. Po-
sebno priljubljena med go-
sti je bila zadnja leta terasa, 

Zadnja leta priljubljena terasa Vile Prešeren sameva že od lanskega novembra. 

kjer so lahko postregli do 
120 gostov. 

"Predvidoma naj bi preno-
vo začeli v mesecu juniju, po 
uspešno izvedenem postop-
ku oddaje naročila za grad-
bena, obnovitvena in investi-

cijska dela. Dela naj bi se 
predvidoma končala januar-
ja leta 2008, do predsedova-
nja v EU," pravijo na Minis-
trstvu za obrambo in pojas-
njujejo, da bo prenova objek-
ta zahtevna, saj so ugotovili, 

da se teren, na kateri je zgra-
jena, poseda. Tako bodo naj-
prej zavarovali gradbišče. 
Vila Prešeren pa bo seveda v 
času prenove - kar pomeni 
vsaj do začetka prihodnjega 
leta - zaprta. 

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

RD TERMO : RK ATOM K R Š K O 
Hala Poden, sobota, 
24. 03. 2007, ob 18. uri 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

D a n e s in jutri b o d e l n o j a s n o , o b č a s n o p r e t e ž n o o b l a č n o . 

V petek bo p o n e k o d p o d K a r a v a n k a m i pihal severn i veter . 

V n e d e l j o b o p r e t e ž n o o b l a č n o , o b č a s n o b o d o m a n j š e 

k ra jevne p a d a v i n e . Pihal bo s e v e r o v z h o d n i veter . 

Agcncjja RS Zl okolte . Urad xa Meteorlogijo 

PETEK 

- 6 / 1 0 ° C 

SpBOTA 

-4/1 r c 

NEDELJA 

- 2 / 8 ° C 

BOHINJSKA BISTRICA 

Večer poezije za občinski praznik 
V p o n e d e l j e k , 2 6 . m a r c a , p r a z n u j e o b č i n a B o h i n j obč insk i 

kulturni praznik, in s i c e r v s p o m i n rojstvu pisatel ja in satirika 

dr. J aneza Menc inger ja , ki s e je rodil na Brodu pri Bohinjski 

Bistrici. Z a to pr i ložnost b o ž e v nede l jo o b 1 9 . uri v kulturnem 

d o m u J o ž a A ž m a n a kulturna prireditev, kjer b o s s o d e l o v a -

n jem b o h i n j s k e g a g leda l i šča 2 B poteka la predstav i tev n o v e 

pesn i ške zbirke Potoki j e sen i p e s n i c e Mari je M e n c i n g e r . P. L 

GLASOV JEŽ 

Sodno vabilo, da te kap 
Kdorkoli j e ž e imel o p r a v k a s s o d n i m i organi , v e , da u p o r a b -

l jajo s u h o p a r n i jezik. V a b i l o za p r e v z e m s o d n i h listin, ki s o 

g a n a š e m u bralcu pos la l i z O k r o ž n e g a s o d i š č a v Kranju, j e 

neka j p o s e b n e g a . P o s k u s i t e prebrat i , ne da bi s e v m e s z a č e -

li smejati: "Če se navedenega dne vabilu ne boste odzvali, 
vam bo pisanje poslano po pošti, pri čemer vas opozarjamo, 
da v kolikor se navedenega dne ne boste zglasili na sodišču, 
kjer bi prevzeli sodno pisanje, vam bo le to posredovano po 
pošti.. ." Nam ni uspelo ... 

ČESTITAMO MLADOPOROČENCEMA 
K r a n j , 1 7 . m a r c a - D r a g a n Š t e k o v i č in R o m a n a J a k u p a j , 

L jubl jana, P leš ičeva ul . 3 1 . G o r e n j s k i g l a s m l a d o p o r o č e n c e -

m a p r i s r č n o čest i ta in j i m a s čes t i tko , pre jeto n a m a t i č n e m 

uradu , p o d a r j a p o l l e t n o n a r o č n i n o č a s o p i s a . 

89.8 91.1 96.3 
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Gorenjski prijatelj 
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Upravne enote bodo z majem 
pričele delati tudi vsako prvo 
soboto v mesecu. O novostih 
smo se pogovarjali z načelnikom 
Upravne enote Jesenice 
Vitomirjem Pretaarjem. 

stran 4 

Robert Pesjak je občinski svetnik 
na listi LDS. Je oče štirih otrok, 
ki si predvsem prizadeva, 
da bi mladi na Jesenicah imeli 
večje možnosti izobraževanja 
ter športnih aktivnosti. 

stran 3 

• v GG novice 
Č A S O P I S O B Č I N E J E S E N I C E , 23 . MARCA 2 0 0 7 , ŠTEVILKA 6 

Vrhunsko, svetovljansko, 
navdušujoče 
Na osrednji proslavi ob občinskem prazniku je za izjemno presenečenje poskrbel tenorist svetovnega 
slovesa Janez Lotrič. Navdušeno občinstvo mu je namenilo stoječe ovacije. 

URŠA P E T E R N E L 

"Tako lepega darila ne dobi 
vsakdo. In takšnega občin-
stva tudi nimajo povsod!" S 
temi besedami se je novi 
častni občan Jesenic Boris 
Bregant zahvalil za vrhun-
sko presenečenje osrednje 
občinske proslave. Na odru 
je namreč njemu v čast na-
stopil tenorist svetovnega 
slovesa Janez Lotrič, legen-
da svetovnih opernih odrov. 
Nastop ob spremljavi Ko-
mornega orkestra Jesen ozi-
roma Camerata Fraxinus 
pod vodstvom dirigenta 
Marka Hribemika je navdu-
šil tudi jeseniško občinstvo, 
ki je z odzivom in stoječimi 
ovacljami dokazalo svojo vi-
soko kulturno raven. 
Na osrednji prireditvi ob 20. 
marcu, občinskem prazni-
ku, so poleg naziva častni 
občan podelili tudi tri plake-
te Občine Jesenice in tri pla-
kete župana Občine Jeseni-
ce. Plakete so prejeli Željko 
Jakelič, Tone Konobelj in 
Miha Mazzini. Plakete žu-
pana pa so dobili TVD Parti-
zan Javornik-Koroška Bela 
(prevzel jo je predsednik 
Peter Papič), Mešani pevski 
zbor Vox Camiolus (prevzel 

v f 5 \ 

Ž 
Občinski nagrajenci: Michele Josia, Peter Papič, Tone Konobelj, Miha Mazzini, Željko Jakelič 
in župan Tomaž Tom Mencinger, sedita pa Boris Bregant in Tone Smitek. | foTo;ANKA8oLovic 

jo je dirigent Michele Josia, 
medtem ko so pevke in pev-
ci pripravili nastop z bsdko-
na) ter Tone Šmitek. Prizna-
nja je podelil župan Tomaž 
Tom Mencinger, ki je v slav-
nostnem nagovoru pouda-
ril, da Jesenice stopajo po 
novi poti, ki pelje v ponovni 
razvoj in razcvet gospodar-

stva. Izpostavil je nekaj naj-
pomembnejših projektov, 
med drugim oživitev ob-
močja nekdanjega Fiproma, 
urejanje Poslovne cone Jese-
nice 2, projekt celovitega tu-
rističnega razvoja Pristave, 
ureditev območja Stare 
Save. Omenil je uspehe jav-
nih zavodov in gospodar-

KRAJEVNE SKUPNOSTI 

Z druženjem si lepšajo 
vsakdanjik 
V krajevnih s k u p n o s t i h na 
Plavžu na Jesenicah že v r s to 
let de lu je Sekc i ja ž e n s k . 
S e d a j ko s o s tare j še , s reča-
nja izkorist i jo za preb i ran je 
pesmi , p raznovan je rojstnih 
dnevov in okroglih jubilejev. 

stran 5 

KOMUNALA 

Odvoz kosovnih 
odpadkov 
J e s e n i č a n k e in Jeseničani s o 
nov nač in o d v o z a kosovn ih 
o d p a d k o v dobro sprejel i , iz-
j e m a j e le o b m o č j e C e s t e 
r e v o l u c i j e in C e s t e Cirila 
Tavčar ja . 

Stran 6 

ŠPORT 

Ko še sreča obrne 
hrbet 
T o se j e zgodi lo na odločilni 
tekmi za uvrstitev v končnico 
l ige EBEL prot i m o š t v u 
D u n a j a na d o m a č i l edeni 
ploskvi . D a t u m niti ne bi bil 
o m e m b e vreden, č e ne bi bil 
t o torek, 13 . m a r c a . 

Stran lo 

Listino častni občan je prejel Boris Bregant. | FOTO ANPCASUIOVEC 

vili tudi predstavitev knjiži-
ce Kako so na Jesenicah vča-
sih živeli.', v kateri so zbrali 
šestnajst pripovedi Jeseniča-
nov o tem, kot se spominja-
jo Jesenic iz svoje mladosti. 
Svoj košček k prazničnemu 

mozaiku pa so dodali tudi v 
Glasbeni šoli Jesenice in 
Gomjesavskem muzeju Je-
senice z dnevom odprtih 
vrat in številnimi zanimivi-
mi delavnicami v Kasarni na 
Stari Savi. 

skih družb, zlasti Acronija, 
ter vehk pomen odprtja Vi-
soke šole za zdravstveno 
nego Jesenice. "Imamo vo-
ljo, cilje in pravšnjo mero 
trme. Zato mi verjemite -
uspeli bomo!" je poudaril 
župan. 
V okvim praznovanj ob ob-
činskem prazniku so pripra-

ZANIMIVOST I 

V komuni 
je že pet fantov 
v Društvu Žarek s e priprav-
ljajo na nakup hiše v Soteski , 
kjer s o uredili k o m u n o za 
zdravl jenje odv i snost i . 

Legenda svetovnih opernih odrov, tenorist Janez Lotrič, 
ki je med drugim zapel tudi Kekčevo pesem. Nastop je 

s t r a n i ^ navduSil jeseniško občinstvo, L FoTo: ANKA BULOVCC 



OBČINSKE NOVICE 

Dobitniki plaket župana 
Občine Jesenice 
župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger je poleg ostalih občinskih priznanj podelil tri plakete 
župana. Prejeli so jih upokojeni profesor športne vzgoje Tone Šmitek, TVD Partizan Javornik-Koroška 
Bela in mešani pevski zbor Vox Carniolus. 

NATAŠA H A R E J 

V 93. letu po opravkih 
s kolesom 
Upokojeni profesor športne 
vzgoje Tone Šmitek je v de-
setletjih dela na G imnaz i j i 
Jesenice in predhodnici 
Srednje šole Jesenice za 

Jesenice. Kasneje je mlade 
navdušil še za košarko, bil 
pa je tudi med pobudniki za 
ustanovitev Košarkarskega 
kluba. Svoje dijakinje in i -
jake je usmerjal tudi v druge 
športe, kot so smučanje, na-
mizni tenis in atletika. Na 
delo z mladimi ga vežejo 
lepi spomini, pa tudi mladi 

m e n prispevek k razvoju je-
seniškega športa, ob svoji 
40-letnici pa ga je počastilo 
tudi Športno društvo Jese-
nice. Ostaja pa skromen. O 
dejstvu, da je za svoje delo 
prejel plaketo župana, je 
povedal: " I m a m se za 
ma jhno živino. S e m pov-
prečen človek z vsemi mož-

Bela, se je večina članov So-
kola v času druge svetovne 
vojne pridružila partizanom, 
več kot dvajsetim padlim pa 
so ob stoletnici društva na 
Domu odkrili tudi spomin-
sko ploščo. Lani so stoletnico 
društva počastili s slavnostno 
akademijo in izdajo zborni-
ka. 

Tone Šmitek 

šport navdušil več rodov di-
jakinj in dijakov, jeseniške-
m u športu pa dal neizbrisen 
pečat. M l ad im športnicam 
in športnikom je posvečal 
tudi svoj prosti čas, saj je bil 
v službi njihov učitelj, v pro-
stem času pa trener. Po dru-
gi svetovni vojni je spodbu-
dil razvoj jeseniške odbojke, 
ko je na G imnaz i j i sprva 
spodbudil k igranju dijake, 
nato pa še dijakinje. Pod 
njegovim strokovnim in 
organizacijskim vodstvom 
je nastal Odbojkarski klub 

Predsednik T V D Partizan Javornik-Koroška Bela Peter Papič 

se radi spominjajo njega. 
"Skorajda ne doživim odklo-
nilnega srečanja. V glavnem 
so srečanja z bivšimi učenci 
in učenkami iz različnih šol 
zelo pozitivna," pravi. 
Ko so njegovi športniki in 
športnice dosegali velike 
uspehe, je v svoji skromno-
sti imel edino zadoščenje v 
prepričanju, da je bil nje-
gov trud poplačan z uspehi 
teh športnikov. Z a svoje 
delo je dobil več priznanj, 
med drugim leta 1968 Gre-
gorčičevo plaketo za izje-

Javno komunalno podjetje, d.o.o. 

O B J A V A P R O S T E G A D E L O V N E G A MESTA 

V sektorju Komunala v enoti Pogrebna služba zaposlimo za 
določen čas enega delavca na delovnem mestu: 

KOMUNALNI DELAVEC I (m/Ž) 
(v pogrebni službi) 

Pogoj: 
-1. stopnja strokovne Izobrazbe 

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za 
določen čas za obdobje 6 (šest) mesecev s polnim delovnim 
časom. 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh 
po objavi na naslov: 
JEKO-IN, d. o. o.. Jesenice, C. M. Trta 51. 4270 Jesenice, 
lahko pa prijavo oddate tudi osebno v kadrovski službi podjetja. 

Kandidate bonno o izbiri obvestili v zakonskem roku. 

nostmi, ki m i j ih dajeta 
značaj in znanje za popus-
tljivost in za upoštevanje 
mnenj drugih. Sam se raje 
podredim, kot da bi se na-
pihoval in hvalil." 
V 93. letu je še vedno tako 

vitalen kot le malo tudi deset-
letja mlajš ih upokojencev. 
Po opravkih se še vedno od-
pravi s kolesom. I n čemu se 
lahko zahvali za visoko sta-
rost in aktivnost? "Mis l im, 
da je to dala šola, z vsemi 
svoj imi predmeti. Z vsem, 
kar je priporočala, odsveto-
vala ali celo prepovedala. 
So la je na prvem mestu tu, 
da mladega človeka nauči 
življenje odslužiti in prema-
govati težave. V zadnjih le-
tih je na prvem mestu pre-
magovanje težav, bodisi last-
n i h bodisi tistih, ki so j ih 
povzročili drugi s svojim bit-
jem ali smrtjo." 

Sto eno leto TVD Partizan 
Javornik-Koroška Bela 
T V D Partizan Javornik-Ko-
roška Bela nadaljuje tradicijo 
rodoljubov z Javomika in Ko-
roške Bele, ki so pred 101 le-
tom ustanovili telovadno 
društvo Sokol. Sprava so de-
lovali v gostilni 'Pri konjiču' 
na Javomiku, leta 1927 pa so 
na Koroški Beli zgradili svoj 
dom. Driištvo je imelo dobre 
telovadke in telovadce, orga-
nizirali pa so tudi dramsko in 
tamburaško sekcijo. Kot je 
povedal predsednik' T V D 
Partizan Javomik-Koroška 

Dirigent zbora Vox Carniolus Michele Josia v paviljonu 
pred Glasbeno šolo Jesenice 

Po končani drugi svetovni 
vojni se je društvo preimeno-
valo v T V D Javomik-Koroška 
Bela in skrbelo za množično 
telesno in kultvuno dejavnost 
krajank in krajanov. O dejav-
nosti društva v drugem sto-
letju delovanja pa je predsed-
nik Peter Papič povedal: "Da-
nes se društvo v glavnem 
ukvarja s športno rekreacijo 
od najmlajših do najstarej-
ših. Spet imamo telovadni vr-
sti predšolskih in šolskih 
otrok. Vsi termini v našem 
domu so zasedeni. Imamo 
dve skupini upokojenk, svoj 
prostor pa je v naši telovadni-
ci našLo tudi Društvo bolni-
kov z osteoporozo." Gojijo pa 
tudi ekipne športe: " Imamo 
košarkarsko in odbojkarsko 
ekipo, namiznoteniško sekci-
jo in sekcijo balinarjev. Bali-
narji tekmujejo v drugi go-
renjski ligi. namiznoteniška 
ekipa pa igra v slovenski vete-
ranski ligi." Cilj je zagotavlja-
ti možnosti za č im množič-
nejšo rekreacijo krajank in 
krajanov, zato so ponosni, da 
so v njihovih v r s t ^ tudi stro-
kovni športni in pedagoški 
delavci. T V D Partizan Ja-
vornik-Koroška Bela pa se 
srečuje tudi s finančnimi te-
žavami. "V našem društvu 
imamo zelo agUen in dober 
odbor, ki skrbi za denar, da 
telovadba in druge dejavnosti 
vseskozi delujejo nemote-
no." Ena glavnih nalog v pri-
hodnje bo ureditev lastništva 
Doma, saj je sedaj v lasti 
Šporme unije Slovenije. 

Vox Carniolus 
pred novimi izzivi 

Mešani pevski zbor Vox Car-
niolus deluje devet let. Jese-
ni 1998 je zborovodja Pri-
mož Kerštanj zbral pevke in 
pevce, ki so do takrat nabira-
li pevske izkušnje v drugih 
zborih in različnih manjših 
pevskih zasedbah. Z drugi-
m i zbori so začeli sodelovati 
pri skupnih projektih, med 
katerimi je treba omenit i 
Missa Criolla in Navidad 
Nuestra, pri katerih so v se-
zoni 2003/2004 sodelovali 
z Akademsk im pevskim 
zborom France Prešeren iz 
Kranja. Na Jesenicah, v Ra-
dovljici in Kranju so nasto-
pili domači pevski solisti in 
inštrumentalisti, na Dunaju 
in v Ljubljani pa so nastopili 
z argentinskimi glasbeniki 
in skladateljem Arielom Ra-
mirezom. Vox Camiolous je 
avgusta 2004 na pevskem 
tednu Europa Cantat sodelo-
val z dir igentom Malcol-
mom Goldringom. 
Da zbor kakovostno napre-
duje, se je pokazalo na ob-
močnih in regijskih sreča-
nj ih pevskih zborov. Leta 
2004 je zbor na 1. regijskem 
tekmovanju odraslih zborov 
Gorenjske prejel Zlato pri-
znanje. Sezona 2004/ 2.005 
se je zaključila z obiskom 
zbora Acantus iz Belgije in 
nekaj skupnimi koncerti po 
Sloveniji. V sezoni 
2005/2006 se je zboru pri-
družilo nekaj pevcev komor-
nega zbora Hozana iz Ra-
dovljice. Sezono so zazna-
movali uspešna predstavitev 
na Sozvočenjih 2005, skup-
ni koncerti z Ljubljanskimi 
madrigalisti i n Komorn im 
zborom Krog iz Ljubljane, 
snemanje zgoščenke in od-
mevno gostovanje v Belgiji. 
Na 2. regijskem tekmovanju 

odraslih zborov Gorenjske 
2006 je zbor prejel zlato 
priznanje z odliko in poseb-
no priznanje za najboljši 
mešani zbor, dirigent Mic-
hele Josia pa posebna pri-
znanja za najboljšo izvedbo 
slovenske l judske pesmi, 
najboljšo izvedbo sodobne 
slovenske skladbe in naj-
boljšo izbiro programa. 
Miche le Josia, k i je svojo 
glasbeno pot v Sloveniji za-
čel kot asistent dirigenta 
A P Z Tone Tomšič iz Ljub-
ljane, je vodenje zbora Vox 
Carniolus prevzel v začetku 
leta 2005. S pevkami in pev-
ci se sporazumeva v angleš-
čini i n pravi, da si mora vča-
sih pomagati s sporazume-
vanjem z rokami in cel im 
telesom. In kaj m u pomeni 
plaketa župana? "To je zame 
velika čast. No, ne samo 
zame, ampak tudi za članice 
in člane zbora. Ponosni 
smo, da smo dobili to pri-
znanje, ki kaže, da Občina 
Jesenice skrbi za kulturne 
dejavnosti. Priznanje ponu-
ja obilo motivacije za naše 
delo. Kaže tudi, da so Jeseni-
ce mesto, kjer je kulturna 
dejavnost pomemben ele-
ment javnega življenja." 
Pred kratkim so izdali svojo 
prvo zgoščenko. "Zgoščen-
ka je bila za nas velik korak 
in v pripravo smo vložili ve-
liko dela. Delali smo jo dve 
leti, potrebnih je bilo veliko 
snemalnih ur," pravi Miche-
le Josia in dodaja: "Načrtuje-
mo nekaj skupnih nastopov 
z dobrimi zbori, udeležili pa 
se bomo tudi tekmovanj. 
Novembra bomo mogoče 
nastopili na tekmovanju v 
mestu Riva del Garda v Itali-
ji. Pomembno je, da se tek-
movanj udeležujemo, ne 
samo zaradi rezultatov, am-
pak zaradi vsega, kar se pri 
tem naučimo." 
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Odgovori na vprašanja 
BOŽENA RONNER 

(Iz gradiva za sejo Občin-
skega sveta) 

Vprašanje št. 48 svetnika 
Vinka Lavtiiarja 
Zanima ga, ali je postopek 
denacionalizacije zemljišč 
(park) med Titovo cesto in 
Razgledno potjo (na obeh 
straneh hudourniškega vo-
dotoka nasproti bivšega 
Cafe Inna) že zaključen. To 
zemljišče je namreč neure-
jeno, zanemarjeno in nevar-
no za obiskovalce in ni v po-
nos Jesenicam. Predlaga, da 
se to območje celostno uiedi 
tudi v izogib morebitnim 
posledicam. 

Odgovor Komunalne direk-
cije 
Tramšakov park (pare. št. 
412, sadovnj^ v izmeri 1577 
m2, 413, sadovnjak v izmeri 
1381 m2 in 414, park v izme-
ri 922 m2, vse k. o. Jeseni-

ce) je zemljiškoknjižno v la-
sti Občine Jesenice. Na pod-
lagi informacije o denacio-
nalizaciji z dne 24. maja 
2006 je razvidno, da pare. 
št. 414, k. o. Jesenice, ki de-
jansko predstavlja park, ni 
predmet denacionalizacij-
skega postopka. 
Za del pare. št. 412 in 413, k. 
o. Jesenice, ki v naravi pred-
stavljata pobočje nad parkom 
vse do poti na Razgledno pot, 
je v teku postopek vračila na 
zahtevo Agrarne skupnosti 
Sava, Jesenice, Plavž, Priho-
di. Postopek še ni zaključen, 
v tej fazi postopka tudi ni 
možno pridobiti podatkov o 
tem, kateri del parcel je v po-
stopku vračila, ni pa pričako-
vati, da bosta parceli v celoti 
vrnjeni v naravi. 
Krajevni skupnosti Mirka 
Roglja - Petka smo 3. maja 
2006 sicer že podali infor-
macijo o lastništvu Tramša-
kovega parka, vendar ni vse-
boval vseh podatkov, ki so 

razvidni iz informacije o de-
nacionalizaciji. 
Na področju urejanja tega 
parka pa je sedanja situacija 
takšna, da se v njem izvaja 
samo nujno čiščenje, vse 
drugo pa propada (ograja, 
luči, klopi so bile odstranje-
ne, prav tako igrala). O tej 
problematiki smo se že več-
krat pogovarjali na Komu-
nalni direkciji, vendar zaradi 
pomanjkanja denarja za red-
no in investicijsko vzdrževa-
nje na področju urejanja 
parkov in zelenic ni prišlo do 
nobenih postopkov v zvezi z 
ureditvijo tega parka po za-
ključenem postopku denaci-
onalizacije. Z javnim komu-
nalnim podjetjem JEKO-IN, 
d. p. o., smo se v mesecu de-
cembru dogovorili, da pri-
pravi vso problematiko v zve-
zi z urejanjem zelenic in 
parkov v pisni obliki. Ko bo 
gradivo v celoti izdelano, ga 
bomo predlagali Občinske-
mu svetu v obravnavo. 

V zvezi z bodočo ureditvijo 
parka predlagamo, da se 
znova opravi ogled, ki ga 
organizira Komunalna di-
rekcija Občine Jesenice. Po 
našem mnenju obstajata 
dve varianti ureditve, in si-
cer: da se k urejanju tega 
parka pristopi strokovno, 
kar pomeni, da se zagotovi 
denar za izdelavo projekta 
sanacije tega parka (krajin-
ski arhitekt) in šele nato pri-
stopi k sanaciji po sprejeti 
projektni dokumentaciji, se-
veda če bo zagotovljen denar 
v občinskem proračunu. 
Druga možnost pa je, da se 
park uredi približno tako, 
kot je bil urejen pred leti. 
Tudi za izvedbo teh del bo 
treba zagotoviti denar. Po tej 
varianti bi bilo treba naredi-
ti popis vseh del (popravilo 
ograje in stebrov, popravilo 
luči, namestitev košev za 
smeti, parkovnih klopi, za-
saditve in sanacija zelenih 
površin ...). 

Ohranjena sejemska tradicija 
Tudi letos sta na jesenicah potekala Jožefov sejem in 15. sejem obrti in podjetništva. 
JANEZ PIPAN 

Od 15. do 19. marca je na Je-
senicah potekala zelo ž i v i -
na sejemska dejavnost. 
Hkrati sta bila odprta dva za-
nimiva sejma, Jožefov sejem 
z bogato zgodovinsko tradi-
cijo in letos že 15. sejem obr-
ti in podjetništva (od Rodin 
do Rateč). Široka in pestra 
ponudba različnega blaga, 
veliko tudi domače obrti in 

seveda razstava obrtnikov so 
privabili številne obiskoval-
ce. Pri tem pa niso pozabili 
tudi na zabavni del dogaja-
nja na sejmu, saj so v goste 
povabili različne glasbenike: 
Triglavske muzikante. Vese-
le Gorenjce. Gorenjski kvin-
tet in Duo 24 ur. Na sloves-
nem odprtju prireditve so 
sodelovali jeseniški župan in 
pomemben član v Območni 
obrtni zbomici Jesenice To-

maž Tom Mencinger, župan 
Žirovnice Leopold Pogačar, 
podžupan Kranjske Gore 
Blaž Knific, pozdravni govor 
pa je imel tudi direktor Za-
voda za šport Jesenice Zoran 
Kramar. Sicer pa so pri 0 0 Z 
Jesenice med drugim pou-
darili, da današnja zbornica 
deluje kot združenje na ob-
močju občin Jesenice, Žirov-
nica in Kranjska Gora ter 
šteje 553 članov. Delovanje 

jeseniških obrtnikov sega v 
leto 1954, ko je bilo prvič za-
beleženo in registrirano 
obrtniško kultumo društvo. 
Mala podjetja sedaj pretežno 
delujejo na storitvenem po-
dročju. Ob tem so pripravili 
tudi poseben katalog, ki je 
namenjen občanom vseh 
treh občin, pa tudi drugim 
potrošnikom, ki iščejo in 
povprašujejo po obrtnih sto-
ritvah in izdelkih. 

S polno močjo naprej 
Robert Pesjak je občinski svetnik na listi LDS. je oče štirih otrok, ki si predvsem prizadeva, 
da bi mladi na jesenicah imeli večje možnosti izobraževanja ter športnih aktivnosti. 
URŠA PETERNEI 

Kratka osebna predstavitev: 
datum in kraj rojstva, stan, 
število otrok, kje ste zapo-
sleiii.' 
"Rojen sem leta 1968 na Je-
senicah, kjer tudi živim. 
Sem oče štirih mladoletnih 
otrok ter sem trenutno 
samski. Po poklicu sem ko-
mercialni tehnik, oprav-
ljam delo pospeševalca pro-
daje kmetijskih strojev ter 
opreme." 

Želim si, da bi občina Jese-
nice postala ... (opis v nekaj 
Slavkih) 
"Želim si, da bi občina Jese-
nice postala mesto, ki bi sta-
rim in mladim občanom 
omogočalo zadovoljstvo v 
vseh pogledih in dejanjih." 

Katere cilje boste zasledovali 
kot občinski svetnik? 

Robert Pesjak 

"Prizadevam si (kar sem si 
tudi v prejšnjem mandatu), 
da bi mladi imeli večje mož-
nosti izobraževanja ter 
športnih aktivnosti. Ne sme-
mo pa pozabiti na možnost 
rekreacije starejših občanov. 

Prioriteta Jesenic bi morala 
biti obnova ali dograditev 
večnamenskega modernega 
športnega objekta." 

Katere svoje tri osebnostne 
lastnosti bi izpostavili (pozi-
tivne ali negativne)? 
"Moja največja negativna 
lastnost je, da sem vodljiv. 
Pozitivni pa sta komunika-
tivnost in trmoglavost." 

Najljubši hobi oziroma pre-
življanje prostega časa? 
"Za hobi težko rečem, mo-
goče obiskovanje hokejskih 
tekem. Prostega časa je vse-
skozi manj, toda za otroke 
in rekreacijo si pa le vza-
mem čas." 

Zadnja prebrana knjiga 
"Ha, ha, zdaj se bom pa zla-
gal, vsaj eno leto nisem pre-
bral knjige. Zadnja je bila 
Sanje imajo svojo ceno." 

Najljubši kraj za dopust 
"Šolta - Stomorska." 

Na kaj ste v življenju najbolj 
ponosni? 
"Najboli na otroke, da so 
zdravi ter prijazni. Sem pa 
ponosen tudi, da me v služ-
bi nadrejeni spoštujejo, kar 
je zahvala za dobro delo." 

Življenjsko vodilo ali moto? 
"S polno močjo tako naprej 
do konca, če obstaja." 

Vprašanje o aktualnem do-
gajanju: kaj se vam ob ob-
činskem prazniku Jesenic 
zdi največji dosežek občine 
v zadnjih letih? 
"To vprašanje je pa težko, 
saj ima dve plati. Bom pa 
odkrito povedal - dosežkov 
je bilo kar nekaj. Bilo je pa 
tudi nekaj neuspehov oziro-
ma načrtov, ki so naleteli na 
gluha ušesa." 

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o urejanju 
prostora (Ur. list RS št. no /02, 8/03 - popravek, 58/03 -
ZZK-1) in 53. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 
iyo6) župan Občine Jesenice sprejme 

S K L E P 

o javni razgrnitvi predloga dopolnitev zazidalnega 
načrta Cesta železarjev • gasilski dom 

I. 

Župan Občine Jesenice odreja javno razgrnitev: 
predloga s p r e m e m b in dopolnitev zazidalnega načrta 
Cesta železarjev - Gasi lski dom, ki ga je izdelal Atel je 
Prizma d.o.o. (št. projekta 352-11/06, marec 2007); 
obrazložitve in utemeljitve sprememb in dopolnitev zazi-
dalnega načrta. 

Gradivo iz prejšnje točke bo v dneh od i o . maja 2 0 0 5 do 
9. junija 2 0 0 5 javno razgrnjeno: 
- v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice 
- v prostorih Krajevne skupnosti Sava, Pod gozdom 2, 

Jesenice 
- v prostorih Krajevne skupnosti Javornik - Koroška Bela, 

Cesta Borisa Kidriča 37C, Slovenski javornik 
javna obravnava bo potekala 28. marca 2 0 0 7 ob 16. uri v 
sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. 

III. 

Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjeni 
predlog dopolnitev zazidalnega načrta Cesta železarjev -
gasilski dom dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani 
organi, organizacije In posamezniki. Pripombe in predlo-
gi se lahko podajo pisno ali ustno na javni obravnavi, na 
mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pr ipomb In 
predlogov ali posreduje na elektronski naslov obcina.jese-
n lce@jesen ice . s i (v rubriko "zadeva" obvezno navesti 
ključne besede "ZN Cesta železarjev - gasilski dom") do 
konca javne razgrnitve. 
O pripombah In predlogih, danih v času javne razgrnitve, 
odloči pripravljavec po predhodnem mnenju pobudnika 
izdelave dopolnitev zazidalnega načrta Cesta železarjev -
gasilski dom. 

IV. 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na 
spletni strani Občine Jesenice (vww.jesenice.s i ) ter na 
krajevno običajen način v časopisu Gorenjski Glas in na 
Radiu Triglav. 

Številka: 350-66/2005 
Jesenice, 23. marca 2007 

Župan 
Tomaž T o m Mencinger 

^ jeseniške novice 
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AKTUALNO 

Po dokumente 
tudi vsako prvo soboto 
Upravne enote bodo z majem pričele delati tudi vsako prvo soboto v mesecu. O novostih smo se 
pogovarjali z načelnikom Upravne enote jesenice Vitomirjem Pretnarjem. 

Nova stavba upravne enote bo stala na mestu nekdanje 
kadrovske ob občinski stavbi. 

Parkiranje ob zdravstvenem domu bo kmalu časovno 
omejeno. 

Upravne enote boste s 
1. majem pričele delati tu-
di vsako prvo soboto v me-
secu. Kako bo organizirano 
delo) 
"Točne organiziranost za so-
boto še nimamo. Vsekakor 
bomo pripravili skupino 
uslužbencev, ki bo ob sobo-
tah ponudila največji možni 
okvir storitev, zlasti tistih, po 
katerih občani najbolj pov-
prašujejo. To so predvsem 
storitve na okencih." 

To torej pomeni, da ob sobo-
tah ne bodo na voljo vse sto-
ritve? 
"Vse verjetno ne, ker celotna 
upravna enota ne bo delala. 
To namreč predstavlja velik 
strošek in težave pri organiza-
ciji dela. Bomo pa poskrbeli, 
da bomo 90 odstotkov naj-
bolj pogostih storitev pokrili." 

OSTEOPOROZA: Ne čakajte na zlomi 
Bolezen krhkih kosti 

Osteoporoza je bolezen, ki prizadene okostje. 
Kosti izgubijo trdnost, postanejo krhke in 
lomljive. Osteoporoza ne boli, zato veilina ljudi 
ne ve, da jo trna, dokler ne pride do zloma. 
Najpogosteje je to zlom zapestja. Bolj 
dramati6ie posledice imajo zlomi vretenc, 
ki spremenijo videz drže, zmanjšajo gibljivost 
in povzročajo bolečine v hrbteni(i. 
Najnevarnejši pa je zlom kolka, ki ponavadi 
moJno spremeni bolnikovo življenje, saj 
kar polovica bolnikov po zlomu ne more več 
samostojno hoditi. 

Osteoporoza prizadene vsako tretjo 
žensko in vsakega osmega moškega po 
50. letu starosti. 

Merjenje kostne gostote -
denzitometrija 

Za preventivo osteopotoze je bistveno njeno 
zgodnje odkrivanje - Se preden pride do 
zloma. Preprosu, hitra, neboleča In dostopna 
meritev kostne gostote je denzitometrija, s 
katero lahko potrdimo ali izključimo diagnozo 
osteoporoze. 
Meritev opravimo s sodobno rentgensko 
preiskavo, ki natančno izmeri kostno gostoto. 
Preiskava traja od 5-10 minut in je popolnoma 

neboleča. Merjenje ni nevamo, saj je 
količina rentgenskih žarkov zelo majhna. 
Merjenje kostne gostote je priporočljivo opraviti 
vsakemu, ki je dopolnil 60. let starosti. 

Posebej priporočljivo pa je opraviti meritev 
pri tistih, ki po SO. letu pri sebi 
prepoznajo kakšnega od v nadaljevanju 
navedenih dejavnikov tveganja za nastanek 
osteoporoze: 
• zlom pri padcu s stojne višine po 45. letu 
• zlom kolka pri materi 
• prekomerno delovanje šatnice 
• nizka telesna teža (pod 60 kg) 
• kajenje, prekomerno uživanje alkohola 
' menopavza pred 4S. letom 
• večmesečno zdravljenje s kortikosteroidi 
• rentgenska atrofija skeleta 

Kaj lahko storimo sami? 

Nikoli ni prezgodaj začeti in prepozno ukrepati, 
zato prenehajte kaditi, omejite 
uživanje alkohola, redno telovadite, uživajte 
veliko kalcija (manj mastno mleko, jogurte, 
sire), zaužijte veliko svežega sadja in zelenjave 
ter poskrbite za zadostno količino vitannina D 
(dovolj je, če smo na soncu le 
nekajkrat na teden po pol ure in kožo 
izpostavimo le od komolca navzdol). DIAGNOSTIČNI 

CENTER BLED 

AMBULANTA 
ZAOSTEOPOROZO 

Bled: 
DIAGNOSTIČNI 
CENTER, d. o. o., Bled 
Pod skalo 4 
Tel.: 04/579 80 00 

Ljubljana: 
MEDICINSKI aNTER 
LIPA, d. 0.0. 
Peričevaul.37 
Tel.: 01/280 46 60 

www.dt-bled.si 

Pa menile, da bodo ljudje ob 
sobotah obiskovali upravne 
enote? 
"Velik problem upravnih 
enot je lokacija. Ljudje imajo 
sobotne navade, kamor sodi 
zlasti nakupovanje. Če bi bila 
upravna enota nekje v trgov-
skem centru, kot je to deni-
mo v tujini ali celo ponekod v 
Sloveniji, denimo v Piranu, 
bi ljudje ob nakupih obenem 
obiskali tudi upravno enoto. 
Tako pa zelo velikega obiska 
strank ob sobotah ne priča-
kujemo." 

Kdaj pa imate sicer največ 
strank? So to srede? 
"Ljudje so na srede navajeni. 

Vloge sicer sprejemamo tudi 
na dni, ko ni uradnih ur, a 
ob teh dneh nimamo veliko 
obiska. Za ljudi je namreč še 
vedno pomemben osebni 
stik z referentom, ker imajo 
predsodek, da vloga, ki jo 
oddajo drugje, ne bo obra-
vnavana z enako resnostjo. 
Zato radi pridejo do referen-
ta, ki to rešuje, predvsem za-
radi gradbenih zadev. Pogo-
sto tudi postavljajo vpraša-
nja, želijo pojasnila ..." 

Koliko imate na upravni eno-
ti zaposlenih? 
"Število zaposlenih v Upra-
vni enoti Jesenice se zmanj-
šuje v skladu s strategijo Vla-
de republike Slovenije. V letu 
2007 se bo število s 44 
zmanjšalo na 43, kai gre na 

račun upokojitve ene delav-
ke, ki je ne bomo nadomesti-
li. Zlasti ob kakšnih večjih 
akcijah, denimo zamenjavah 
dokumentov, večjih spre-
membah zakonodaje, pa se 
nam kar kaže primanjkljaj 
delavcev." 

Kako je z zaostanki? 
"Različno po posameznih 
področjih, vendar v poslov-
nem načrtu število zmanjšu-
jemo. V letu 200} je bilo ne-
rešenih zadev, ki se prenaša-
jo v naslednje leto, še 937, 
nato pa so se vsako leto 
zmanjševale, lani jih je bilo 
še 244. To število naj bi letos 
še zmanjšali." 

Vsako leto opravljate ankete 
o zadovoljstvu uporabnikov. 
Kako so zadovoljni z delom 
upravne enote? 
"Ankete med uporabniki 
nam dajejo oceno nad štiri, 
pa tudi barometer nam kaže 
dokaj dobro sliko. Ob tem 
moram povedati, da se na 
pripombe strank odzovemo 
in ukrepamo. Veliko pri-
pomb gre recimo na račun 
pomanjkanja parkirišč in 
skupaj z zdravstvenim do-
mom smo že šli v akcijo za 
ureditev parkiranja okrog 
hiše. Tako bo občina pripra-
vila nov parkirni režim in 
uvedla rumeno cono, kjer bo 
parkiranje omejeno za dolo-
čen čas, za stavbo bomo po-
stavili zapornico, skušali pa 

Načelnik Vitomir Pretnar 

bomo tudi ustaviti uporabni-
ke parkirišča iz sosednjih 
blokov, kajti tudi ponoči je 
parkirišče skoraj do polovice 
polno." 

Upravna enota Jesenice se 
pripravlja na selitev, kam in 
kdaj? 
"Tako je. Pripravljamo se na 
izgradnjo nove stavbe, ki bo 
stala ob stavbi Obfine Jeseni-
ce na mestu stare stavbe ka-
drovske. Letos pripravljamo 
izhodišča za projektno doku-
mentacijo, ki naj bi bila izde-
lana prihodnje leto, v roku 
leta ali dveh pa naj bi začeli 
graditi. Če bo šlo vse po načr-
tih, bi se v treh ali štirih letih 
lahko selili. Naložbo financi-
ra država, višina investicije 
pa še ni ocenjena." 

Mladi dobro poznajo 
zgodovino Koroške Bele 
Zmagale so ekipa Osnovne šole Prežihovega Voranca, mešana ekipa 
Mladinskega centra jesenice in prva ekipa Gimnazije jesenice. 

JANKO RABIČ 

Mladi živijo za sedanjost in 
prihodnost, včasih pa je prav, 
da se zazrejo tudi v prete-
klost. Ta misel je bila osred-
nje vodilo organizatorjev kvi-
za učencev in dijakov o po-
znavanju mesta Jesenice in 
okolice v okviru občinskega 
praznika. Letos so že petič 
pri izvedbi združili moči Ob-
čina Jesenice, Gornjesavski 
muzej Jesenice, Gledališče 
Toneta Čufarja in Zavod za 
šport Jesenice. Tokrat je bila 
razpisana tema o poznavanju 
zgodovine Korošlce Bele. Ta 
kraj kar ponuja obilico do-
goclkov iz večstoletne zgodo-
vine. Najprej so bila predtek-
movanja na vseh osnovnih in 
srednjih šolah, na katerih je 

scxielovalo 217 učencev in di-
jakov. Finalni del kviza je bil 
v ponedeljek, 19. marca, v 
Kinu Železar na Jesenicah. 
Na vprašanja je odgovarjalo 
12 eldp v treh skupinah. Do-
kaz, da so vsi skupaj z men-
torji vzeli stvar resno je roke, 
so bili številni pravilni odgo-
vori, tako da so zmagovalce 
odločila šele dodatna vpraša-
nja. Pri nižji stopnji je zma-
gala eldpa Osnovne šole Pre-
žihovega Voranca z Jesenic, 
ki so jo sestavljali Vicl Jeraša, 
Iva Ramuš Cvetkovič in Eva 
Škvarc. Pri višji stopnji so 
največ točlk zbrali člani meša-
ne ekipe Mladinskega centra 
Jesenice. V njej so bili tek-
movalci, ki se na predtekmo-
vanjih niso uvrstili v finalni 
del kviza, Alan Vilman (OŠ 

Toneta Čufarja), Marika Rav-
nik (OS Prežihovega Voran-
ca) in Urša Skumavc (OŠ Ko-
roška Bela). Med srednjimi 
šolami se je najbolj odrezala 
prva ekipe Gimnazije Jeseni-
ce, za katero so na vprašanja 
odgovarjali Sara Došenovič, 
Tina Šranc in Simon Gluhar. 
Gradivo za vprašanja o Koro-
ški Beli je pripravil Tone 
Konobelj iz Gornjesavskega 
muzeja. Omenimo še, da 
bodo učenci in dijaki za sode-
lovanje na kvizu tudi lepo na-
grajeni. Člane zmagovalnih 
ekip čaka panoramski ogled 
mesta Jesenic z letalom, vsi 
finalisti pa bodo v maju odšh 
na izlet z ogledom enega od 
slovenskih muzejev, pa še 
nekaj prijetnega razvedrila si 
bodo ob tem lahko privoščili. 

http://www.dt-bled.si


KRAJEVNE SKUPNOSTI 

V slogi je moč 
Po štirinajstletni moški vladavini na čelu sveta KS Planina pod Golico je to funkcijo 
prevzela predstavnica n e ž n ^ spola, Helena Razingar iz P l a v š k ^ Rovta. 

J A N K O R A B I Č 

Znani rek je pomembno 
vodilo pri delu novoizvolje-
nih članov sveta krajevne 
skupnosti Planina pod Go-
lico. Po štirinajstletni mo-
ški vladavini Dušana Lav-
tarja na čelu sveta je sedaj 
to funkcijo prevzela pred-

stavnica nežnega spola, He-
lena Razingar iz Plavškega 
Rovta. Nov podpredsednik 
je Boris Podlogar. Članici 
in člani so hitro doumeli , 
da je ves razvoj krajevne 
skupnosti, predvsem pa na 
področju komunalne infra-
strukture, odvisen od de-
narja iz občinskega prora-

Na novo asfaltirana cesta proti Savskim jamam oziroma 
proti kmečkemu turizmu pri Betelu. 

čuna. Pomemben lanski 
dosežek je asfaltirana cesta 
proti Savskim jamam oziro-
ma Kmečkemu turizmu pri 
Betelu. Več pomembnih 
programov se prelaga iz 
leta v leto. Med drugim je 
to ureditev osrednjega pri-
reditvenega prostora pr' 
Čop, obnova pokopališča, 
izgradnja novega vodovoda, 
čistilne naprave v Plavškem 
Rovtu in na Planini pod 
Golico ter izgradnja pove-
zovalne ceste med omenje-
nima krajema. 
Turizem je izziv, ki ga člani 
sveta podpirajo in se bodo v 
razvoj vključevali po svojih 
močeh. Ocenjujejo, da bo 
treba razširiti gostinsko po-
nudbo in oddajo apartma-
jev. Nadaljevati bo treba ure-
janje pohodniških in konje-
niških poti. Potem so to še 
razne storitvene dejavnosti, 
kot je prikaz domačih opra-
vil, in podobno. Interes med 
krajani je, kar je pokazala 
delavnica Turizem v vaseh 
pod Golico. 

Tudi prireditve so sestavni 
del življenja in napredka. 
Vsako leto je več dobrih in 
prepoznavnih. Tukaj je sve-
tel zgled dobro sodelovanje 
krajevne skupnosti s turi-
stičnim in gasilskim druš-
tvom. To so majske priredit-
ve v času cvetenja ključavnic 
in ob krajevnem prazniku. 
Odmevno je srečanje na 
Rožci, prireditev ob godu sv. 
Barbare, novoletne obdarit-
ve za starejše in otroke in 
pusme prireditve na Špano-
vem vrhu. 
Ena od prednostnih nalog 
članov sveta v novem štiri-
letnem mandatu bo sodelo-
vanje s krajani v vseh treh 
naseljih, Plavškem Rovtu, 
Prihodih in na Planini pod 
Golico. S kritičnimi očmi v 
domačem okolju bodo naj-
lažje opozorili na probleme, 
ki jim sami niso kos. Dobro-
došle bodo nove pobude, 
ideje in predlogi, kako živ-
ljenje na vasi lahko obogati-
ti do mere, da bo čim več 
ljudi zadovoljnih. Pri pro-
blemih je pomembno, da se 
odkrijejo, potem pa so zna-
ne poti, kako se dajo reševa-
ti. Pisarna krajevne skupno-
sti je prostor, kjer so krajani 
vedno dobrodošli, da te pro-
bleme predstavijo. Vse te 
poteze sveta KS Planina pod 
Golico vodijo v smer prego-
vora v naslovu članka: V slo-
gi je moč. 

/S 
Meščansko poroko iz 19. stole^a smo na Zavodu m turizem Kranj 
oživili predvsem zato, da btpripg^ali potoke nazaj v Prešernovo mesto. 

Meščanska poroka na Kranjskem izvira še iz 
6asa Ilirskih provinc, v Kranju se omenja v 
letih med 1813 in 1814. In kako pravzaprav 
zgleda tovrstna poroka? Častna straža Kranj-
ske garde pospremi nevesto, ženina In priči 
do mestne hiše, ženin pa mora biti zelo 
piazljiv, ko se vmeša mitničar, ki'od njega 
zahteva mitnino. "Če ns boi plačal trinajst 
goldinaijsf , bom B>nllstom naroiill. nai k o i U o 
okrog obrabo," ženinu pribije mitničar, p6!6^-

tega pa mu naloži še nekaj vprašanj, na ka-
tera skuša ženili čim bolj spretno odgovoriti. 
Nazadnje 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 mlado-
poročencema podata nekaj nasvetov za 
skupno srečno pot, v jeziku iz časa Prešerna. 
V Z a v o d u z a t u r i z e m smo se odločiti, da bomo 
v mesico juniju, natanCnele 1 6 . M a , takšno 
p o r o k a podarili p a n i , ki ga bodo izbrali bralci 

; Gorenjskega glasa, ki Je tudi glavni medijski 
pokrovHelJ tako Imenovane akcije D A , Z A 1 3 
G O L D I N A R J H . N e p o z a b n i dogodek pa bo de-
j a n s k o " n e p e z a b u " , sai se g * podiprll številni 
pokrovitelji. A n t o n Pavlin I z tteUega bo posto^ 

bel z a p r e v o z p a r a s kočijo, trgovina Veritas Iz 
Kranja bo n e v e s t i p o s e d l l a i p o r o č n o obleko, 
ženina bodo oblekli v trgovin! M O D N I S V E T v 
K r a n j u , z a čevlje bodo p o s k r b e l i v podjetju 
Alpina Ž I r l , poročne prstane z a mladoporočen-
ca bodo Izdelali v zlatarstvu M o h o r i č v Kranju, 
z a urejanje pričeske In Učenje bodo poskrbeli 
v f r i z e r s k e m ateljeju Sliva na P r l m s k o v e m , 
poročni šopek b o nevesta dobila v cvetličarni 
M a k v K r a n j u , kjer bodo p o s k r b e l i tudi z a 
o k r a s i t e v k o č i j e , z a n e p o z a b n e fotograllje 
o z . kar t e l poročni album pa tedo poskrbeli 
v loto Boni v Kranju. S v a U na poroki se bodo 
posladkali s poročno torto, ki | o bodo naredili 
v Kraljevem M i g n o n u v Kranju, nazdravili pa 
bodo s šampanjcem, M ga bo podarilo podjet-
je V i p a v a . N a p o r o č n o kosilo se b o s t a 
m i a d e g o r o t e n c a odpravila v Vilo Belo pri 
P r e d d v o r u . T o pa š e nI v s e . V turistični 
agenciji S l a d i c o m so se odločfii , da mlado-
p o r o č e n c e m a p o d a r i j o bon v v r e d n o s t i 5 0 0 
E U R z a poročno potovanje. 
Torej, vsi pari, k i se nameravate poročiti v tem 
letu. Izpolnite prijavnico hI s e petagulte a b r e ^ 
plačno m e š č a n s k o poroko z v s e m , kar sodi 
zraven. Prijavnico boste našii tudi v JesanišUh 
novtoah ter na spletnih straneh v n m . t o u r l s m -
knnl ; t l IB w i w . g o r e n l s k l g l a s . s i . Prijavnico 

I do 30. marca na naslov Z a v o d z a tar-
b e m . Glavni t r g t , 4 0 0 0 Kranj a H pe etektrsns-
U pošti na naslov liarmett.zupan@tourism-
k m j . s i . Predstavitev p a r d r l i « objavljena v 
GannJskaffl glssu v torek, 6. aprila 2 0 0 7 . 

Prijavnica naj vsebuje naslednje podatke: 

• Ime In priimek ženina In neveste 
- naslov ž e n i n a in neveste 
- leto rojstva ž e n i n a in neveste 
- poklic ženina in neveste 

- telefonsko številko ženina ali neveste 
• kratka predstavitev (hoblji, preživljanje 

lirostega časa Itd.) 
- fotogralUo ž e n i n a lii neveste 

Z druženji si lepšajo vsakdanjik 
V krajevnih skupnostih na Plavžu na Jesenicah že vrsto let 
deluje Sekcija žensk, ki jo vodi Zinka Šturm. Najprej so se 
članice veliko ukvarjale z ročnimi deli in organizirale razsta-
ve. Sedaj ko so starejše, srečanja izkoristijo za prebiranje 
pesmi, praznovanje rojstnih dnevov in okroglih jubilejev. 
Praznujejo vse državne in druge praznike in ne pozabljajo na 
ohranjanje zdravja z gibalnimi vajami. Pred dnevi je najsta-
rejša članica Meta Korošic dopolnila 93 let. Jubilej so članice 
združile s praznovanjem mednarodnega dneva žensk in v 
Osnovni šoli Toneta Cufarja pripravile skupno srečanje. Slav-
Ijenki so čestitale vse tri predsednice krajevnih skupnosti na 
Plavžu Vera Pintar, Ana Marija Korošec in Mili llenič. Njeno 
dolgo življenjsko pot je predstavila Zinka Šturm. V imenu 
šole je slavljenki in drugim članicam čestitala ravnateljica 
šole Branka Sčap. Srečanje sta s svojim nastopom popestri-
li pevka Melita Jelen in Marjana Komel s harmoniko. J. R. 

Slavljenka Meta Korošic skupaj s predsednico KS Cirila 
Tavčarja Vero Pintar In predsednico sekcije Zinko Šturm. 

Pohod upokojencev na Valvazor 
Dne 14. februarja je šlo na Valvazorjev dom iz dveh smeri 40 
pohodni kov, od tega 16 pohodnikov iz smeri Koroška Bela, 
drugi pa iz smeri Završnica. Najstarejši pohodnik ima 80 
let in se še vedno udeležuje vseh pohodov upokojencev. Na 
pohod se upokojenci odpravijo vsako sredo. Vodja skupine 
pohodnikov je Ivo Borštnik. I. D. 

OPTIKA 30MESEC 
Titova 31. Jesenice, telefon: 04 583 26 63 

i rVltUTICH»AeiNW» 

SINtICCM 
ZIA1ARSIV3M0H0RIC 

Svet mode. svet lepote, .n^el elegance 
www. modnis vet.si 

Prevozi s kočijo 
Anion Pavlin, Naklo 
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Gorenjski Glas 



KOMUNALA 

Odvoz kosovnih odpadkov 
naročiti z dopisnico 

NATAŠA HAREJ 

V občini Jesenice je odvoz 
kosovnih odpadkov urejen s 
pomočjo posebnih dopisnic, 
s katerimi občanke in obča-
ni naročijo odvoz tovrstnih 
odpadkov. V koledarskem 
letu gospodinjstvo dobi dve 
dopisnici, kar zadošča za 
dva kubična metra kosovnih 
odpadkov, izkoristijo pa lah-
ko obe hkrati ali ločeno. Od-
voz omenjene količine je 
brezplačen, odvoz večjih, ko-
ličin pa javno komunalno 
podjetje Jeko-in, ki skrbi za 
odvoz in ravnanje z odpad-
ki, zaračuna. Vsoto prišteje-
jo k mesečnem računu za 
komunalne storitve. 
V preteklosti so kosovne od-
padke zbirali s posebnimi 
akcijami, vendar je sedanji 
način okolju in ljudem pri-
jaznejši. Občankam in ob-
čanom ni več treba čakati 
na organizirano zbiranje, 
saj lahko z dopisnico odvoz 
naročijo takrat, ko ga potre-
bujejo. Dopisnice so uvedli 
leta 2005. Takrat so obiska-
li 1000 strank in odpeljali 

1322 kubičnih metrov od-
padkov,, leta 2006 pa je 
dopisnice oddalo že 1322 
strank, odpeljali so 2021 
kubičnih metrov odpadkov. 
Kot je povedala vodja službe 
za ravnanje z odpadki Ta-
mara Hribar, so Jeseničan-
ke in Jeseničani nov način 
odvoza kosovnih odpadkov 
dobro sprejeli, izjema je le 
območje Ceste revolucije in 
Ceste Cirila Tavčarja, kjer 
še vedno opažajo, da stano-
valci odpadke na dvorišče 
zložijo, še preden oddajo 
dopisnice. To k odlaganju 
odpadkov spodbudi tudi 
ostale, rezultat pa so kupi 
tovrstnih odpadkov, za kate-
re nihče ne prevzame odgo-
vornosti. 
Med kosovne odpadke sodi-
jo kosi pohištva, gospodinj-
ski stroji, umivalniki, kadi, 
kolesa in ostali večji odpad-
ki, ki so preveliki, da bi jih 
odložili v zabojnike za.od-
padke. Med kosovne odpad-
ke pa ne sodijo gradbeni od-
padki, nevarni odpadki vseh 
vrst, tekoči odpadla ter stare 
avtomobilske karoserije. 

Ločeno zbiranje 
na ekoloških otokih 

Ekološki otok na C. talcev na Koroški Beli 

V letu 2006 smo v občini Je-
senice postavili 17 novih 
ekoloških otokov, večinoma 
na območju KS Javomik-Ko-
roška Bela in Blejska Dobra-

va. Tako je trenumo na Jese-
nicah postavljenih sto ekolo-
ških otokov za ločeno zbira-
nje odpadnega papirja, ste-
klene embalaže, plastenk in 

pločevink. Ločeno zbrane 
frakcije komunalnih odpad-
kov v podjetju pobiramo s 
posebnimi relacijami s sme-
tarskim vozilom vse dni v 

tednu razen ponedeljka. Pa-
pir pobiramo redno teden-
sko ob četrtkih in petkih, 
plastenke na 14 dni ob tor-
kih in sredah, steklo in plo-
čevinke pa enkrat na mesec 
prav tako ob torkih in sre-
dah. Vsa vozila našega pod-
jetja imajo vgrajene sledilne 
naprave, s pomočjo katerih 
lahko spremljamo opravlje-
no delo. 
Tako ločeno zbrani odpadki 
se na Dinosu preberejo in 
balirajo. Jeko-in in Dinos sta 
vključena v sistem SLOPAK 
- družbo za ravnanje 2 od-
padno embalažo, ki zbira 
sortirane odpadke po vsej 
Sloveniji. 
Ob tej priložnosti naj pohva-
limo občane Jesenic, ki prid-
no ločujejo odpadke, kar je 
razvidno iz količin ločeno 
zbranih in v predelavo odda-
nih odpadkov. 
Hvala vsem, ki sodelujete 
z nami in tako prispevate 
k vedno večjim količinam 
odpadkov, oddanih v prede-
lavo! 
JEKO-IN, d. o. o., JESENICE 

Količine ločeno zbranih odpadkov 
na ekološkem otoku 

• P A r i R IN K A R T O N 
B S T t K l O 
O P I A S T E N « 
• PLOiEVINKe 

Sortirani in balirani ločeni odpadki, pripravljeni za predelavo na Dinosu 

LETO 3005 

Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev 
Prve dni meseca februarja smo na vsa gospodinjstva v obči-
ni Jesenice naslovili dve dopisnici za brezplačni odvoz dveh 
kubičnih metrov kosovnih odpadkov v letu 2007. Novosti 
pri pobiranju kosovnih odpadkov ni, razen barve dopisnic, 
ki so letos rumene. Dopisnici lahko izkoristite posebej ali 
hkrati, odvisno od količine kosovnih odpadkov'. Če ste 
dopisnici založili, lahko pokličete, da dobite novi. Dopisnice 
iz leta v leto niso prenosljive, zato gospodinjstva prosimo, 
da jih tekoče koristijo. Hkrati še enkrat naprošamo občane, 
de se na našem podjetju najprej dogovorijo za termin 
odvoza kosovnih odpadkov, nato pa en dan pred dogovor-
jenim terminom pripravijo kosovne odpadke na dogovorje-
na prevzemna mesta, ki so običajno poleg zabojnikov za 
odvoz komunalnih odpadkov. V primeru dodatnih informa-
cij smo dosegljivi na tel. št. 041/672-058, v dopoldanskem 
času. jEKO-IN,d. o. o. 

OBVEST I LO 
Iz vrtnarije za bolnišnico vas obveščamo, da lahko prinesete 
balkonska korita, ki jih bomo nasadili za vas, vi pa boste 
cvetoče odnesli meseca maja na svoje balkone in okna. V 
aprilu in maju vas vabimo k nakupu sadik solate in zelenjave 
ter balkonskega cvetja in sadik enoletnic za zasaditev gred 
in grobov. Imamo veliko izbiro najrazličnejših sort in vam 
ob nakupu pomagamo s strokovnimi nasveti in predlogi, iz-
vajamo tudi druga ureditvena in zasaditvena dela po 
naročilu - strojno košnjo, obrezovanje trajnic in striženje 
živih mej. Vrtnarija je odprta: v marcu vsak dan od 7. do 15, 
ure, v soboto od 7. do 12. ure; v aprilu vsak dan od 7. do 15. 
ure, v sredo od 7. do 17. ure; v soboto od 7. do 12. ure; v 
maju vsak dan od 7. do 17. ure, v soboto od 7. do 12. ure; v 
juniju vsak dan od 7. do 14. ure, v sredo od 7. do 16. ure 
(do 15. junija 2007). INFORMACijE na telefon: 581 04 73 
in GSM: 031/837 522. Za nakup se priporočamo. 
jEKO-IN,d. o. o., Jesenice 

Praznjenje individualnih greznic 
JEKO-IN, d. o. o., Jesenice, 
kot izvajalec javne službe od-
vajanja in čiščenja odpadnih 
vod i2TOja praznjenje greznic 
s posebnimi vozili za praz-
njenje, vsebino pa odvaža na 
čistilno napravo Jesenice. V 
letu 2006 smo tako izprazni-
li in na čistilno napravo Jese-
nice pripeljali 4026 m3 grez-
ničnih gošč iz občine Žirov-
nica in 3213 m3 gošč iz obči-
ne Jesenice. Skupaj s pogod-
beniki in naročili iz drugih 
občin smo na čistilni napravi 
Jesenice v letu 2006 očistili 
10.545 pripeljanih grez-
ničnih gošč. Redno letno 
praznjenje greznic v letu 
2007 bo potekalo od 5. mar-
ca do 30. oktobra 2007. Praz-
njenje greznic se izvaja en-
krat lemo po planu. V nada-
ljevanju predstavljamo okvir-
ni terminski plan praznjenja 
greznic za leto 2007: 

V redni letni plan niso zajete: 
- greznice, katerih iztok je 
priključen na javno kanali-
zacijo, 
- greznice, skupne za hlev in 
stanovanjski objekt. 
- greznice, ki niso dostopne 
z vozili za praznjenje, 
- male čistilne naprave. 
- ponikovalnice za ponika-
nje padavinskili vod s streh 
in padavinskih odpadnih 
vod ter odpadnih vod iz 
greznic, 
- razni objekti na interni ka-
nalizaciji - lovilci maščob na 
kanalizaciji za meteorno od-
padno vodo, lovilci maščob v 
gostinskih objektih ipd. 
Praznjenje teh objektov ra-
zen greznic, ki so skupne za 
hlev in stanovanjski objekt, 
se izvede le na osnovi poseb-
nega naročila in plačila 
stranke. Vsebina se odvaža 
na čistilno napravo Jesenice. 

D o v o z grezničnih g o š č na Č N Jesenice 

OBČINA JESENICE 
Marec Podmežakla, C. 1. maja 
April Podmežakla 
Maj Podkočna, Kočna 
junij Kočna, Lipce 
Julij Blejska Dobrava 
Avgust Hrušica 
September Jesenice 
Oktober Jesenice 

OBČINA ŽIROVNICA 
Rodine 
Doslovče, Smokuč 
Breznica 
Zabreznica 
Selo, Vrba 
Žirovnica 
Moste 
Breg 

Greznice se praznijo enkrat 
letno, sicer pa. ko sta zapol-
njeni dve tretjini koristne 
prostornine greznice. Ob 
praznjenju se pusti šestina 
vsebine v greznici, da se sve-
ža odpadna voda cepi in po-
speši biološka presnova 
organskih snovi v odpadni 
vodi. 
V plan rednega praznjenja 
so zajeti vsi objekti z indivi-
dualnimi greznicami, ki jih 
je v občini Jesenice še 1475, 
v občini Žirovnica pa 952. 
Praznjenje izvajamo po pri-
pravljenem planu, ki predvi-
deva obisk vseh uporabni-

kov do konca leta. Vse obča-
ne prosimo, da počakajo na 
praznjenje po planu in sto-
ritve ne naročajo, če ni nuj-
no potrebno. Lahko pa se 
vnaprej dogovorijo za ter-
min praznjenja v okviru pla-
niranega obdobja. 
Za naročanje praznjenja 
greznic in druge informaci-
je smo dosegljivi na td. št.: 
04/581 04 80 vsak delovni 
dan v dopoldanskem času 
ali prek elektronske pošte či-
stilna. jesenice@jeko-in.si. 

JEKO-IN, d. o. o., JESENICE 
Vzdrževanje kanalizacije 

\ 

mailto:jesenice@jeko-in.si


DRUŠTVA 

"Naj fotka" podobe Jesenic 
Strokovna komisija je za najboljši izbrala fotografiji Jaka Valjavca in Anke Bulovec. 

JANEZ PIPAN 

V dvorani Mladinskega centra 
Jesenice so v četrtek, 15. mar-
ca, odprli razstavo fotografij, 
ki so prispele na natečaj "Naj 
fotka" podoba Jesenic. V času 
trajanja natečaja je prispelo 
24 fotografij v digitalnem za-
pisu od devetih mladih foto-
grafov. Ocena je bUa sesta\dje-

na iz dveh delov: iz ocene pet-
članske strokovne komisije 
(polovica točk) in ocene upo-
rabnikov intemeta. Vsa dela 
so bila do zaključka akdje in 
ocenjevanja anonimna tako 
za žirijo kakor glasovalce po e-
pošti. Končni rezultati so bili 
skoraj enotni. Strokovna ko-
misija je za najboljši izbrala 
fotografiji Jaka Vdjavca in 

Anke Bulovec (oba sta prejela 
enako število točk), px) seštev-
ku glasov strokovne komisije 
in intemetnih ocenjevalcev pa 
je prvo mesto spet pripadJo 
Jaku Valjavcu, dnigo Tatjani 
Muhič in tretje Anld Bulovec. 
Nagrade in priznanja sta po-
delili vodja mladinskega pro-
grama lili Tkalec in strokov-
na sodelavka Romana Sma-

gin. Mladi so tako prispevali 
svoj pogled na utrip mesta in 
to je bilo tudi nekakšno darilo 
Jesenicam ob občinskem 
prazniku 20. marcu. Vseka-
kor bodo pri MCJ še pripravi-
li podobne foto natečaje. 
Omeniti moramo še uspešen 
spremljajoči, kulturni pro-
gram učenk Glasbene šole Je-
senice Ele in Lejle. 

I K M r i i v v JIViKt tM^tklhCtVJTi MMHCJ! 

F ^ j p B S A T 
>1ki iov s v e t 

TELEVIZIJA • RADIO 
• INTERNET • TELEFONIJA 

Že 15 let se trudimo, da ustrežemo Vašim željam. V tem času smo postavili 
sodoben optični sistem prenosa podatkov, obnovili in posodobili hišne instalacije, 

jim dodati povezave na optične dovode. 

Rezultati se vidijo na Vaših televizijskih sprejemnikih, računalnikih in telefonskih aparatih: 

59 a n a l o g n i h televiz i jskih p r o g r a m o v 

39 a n a l o g n i h radi jskih p r o g r a m o v 

1 1 4 digitalnih televizi jskih programov'*'! 

35 digitalnih radijskih p r o g r a m o v - i 

4 digitalni T V programi v v isoki i o č i j i v o s t i - i 4 0 digitalnih radijskih p r o g r a m o v 

v paketu XtraMusic v CD kvaliteti'-^! 

povezave v internet od 259 do 10240 kbit/sek poštni predali s loo Mbit prostora 

IP telefonija čiščenje SPAM-a v poštnih sporočilih 

trije ekskluzivni programi (samo v kabelskem sistemu): slovenski športni program ŠPORT 
KLUB; filmski program HBO* i in glasbeni program Golica*! S p r e j e m m o g o č e z DVB-C digitalnim s p r e | e m n i k o m 

- hitri, brezplačni servis na domu za odpravljanje težav pri 
kabelski televiziji, Internetu in IP telefoniji 

NAJNOVEJŠA PONUDBA STORITEV V PAKETU 

paket TRIGLAV - mesečna TV vzdrževalnina, internet 1024/256 kb/sek, IP telefon *2, 
mesečna naročnina - samo 35,50 EUR (8.507,22 SIT) 

paket DVOJČEK 1 - mesečna TV vzdrževalnina in internet 1024/256 kb/sek 
samo 23,00 EUR (5.511,72 SIT) 

paket DVOJČEK 2 - mesečna TV vzdrževalnina in IP telefon *2 mesečna naročnina 
samo 16,00 EUR (3.834,24 SIT) 

Prijave in informacije 
na naslovu: 

Revščina na Jesenicah 
se še povečuje 

JOŽA VARL 

V letu 2006 za 16,78 odstotka 
več prostovoljnih krvodajalcev 
kot leto poprej, povečuje se 
revščina, zlasti v jeseniški ob-
čini, mladi se uspešno vklju-
čujejo v programe Rdečega 
kr i^ , vse več je zanimanja in 
potreb za tečaje prve pomoči, 
krepijo se krajevne organiza-
cije RK - je nekaj poudarkov z 
redne letne skupščine Ob-
močne organizacije RK Jese-
nice ( 0 0 RK), ki je potekala 
26. februarja 2007. 
Iz zelo preglednega pisnega 
poročila o dejavnostih, pro-
blemih in poslovanju, ki so ga 
udeleženci prejeli z vabilom, 
je razvidno uspešno delo 0 0 
RK Jesenice v letu 2006, ki 
deluje za občine Jesenice, 
Kranjska Gora in Žirovnica. 
Na področju krvodajalstva, ki 
se zaradi ukinitve terenskih 
akcij za Gorenjsko izvaja na 
transfuziološkem oddelku 
Splošne bolnice Jesenice, so v 
letu 2006 zabeležili 1016 da-
rovalcev ali 17,78 odstotka več 
kot leto poprej. Preventivno 
zdravstveno dejavnost so 
uresničevali z različnimi pre-
ventivnimi predavanji in akci-
jami ter razdeljevanjem raz-
lične literature s preventivni-
mi vsebinami. V letu 2006 so 
imeli 325 kandidatov za tečaje 
prve pomoči za voznike mo-
tornih vozil, ki so potekali na 
sedežu združenja, v gimnazi-
ji in Srednji šoli Jesenice. Iz-
vedli so tudi 8o-umo dopol-
nilno usposabljanje za ekipe 
dvilne zaščite. Delo z mladi-
mi, ob različnih odzivih vod-
stev šol, se izvaja preko krož-
kov RK v osnovnih šolah, v 
program pa so vključeni tudi 
dijaki Gimnazije in Srednje 
šole Jesenice. 
Osrednja pozornost je zaradi 
povečanja potreb vedno bolj 
namenjena socialnim progra-
mom, pomoči ljudem v stiski 
oziroma ogroženim druži-
nam. Pomoč v obliki obleke 
in obutve je v letu 2006 preje-
lo 1617 oseb, kar omogoča ce-
loletno zbiranje rabljene oble-
ke in obutve, igrač za otroke, 
manjših kosov pohištva, otro-
ške in gospodinjske opreme 
darovalcev, ki se jim tudi jav-
no zahvaljujejo, čeprav ostaja-
jo anonimni. Razdelili so še 
560 živilskih paketov, 396 li-
trov olja, 17.280 Litrov mleka. 

505 kg ješprenja, 1423 kg 
moke, 2208 kg sladkorja, 
1268 kg makaronov, 1933 
riža in 2166 kg pralnega pra-
ška in še nekaj živilsidh bo-
nov v vrednosti 25.000 tolar-
jev. V okvim tega programa 
so omogočili tudi 16 otrokom 
in štirim starostnikom se-
demdnevno letovanje na De-
belem Rtiču. Po osnovnih šo-
lah pa bodo v šolskem letu 
2006/07 socialno šibkim 
učencem razdelili za dvesto ti-
soč tolarjev šolskih potreb-
ščin. 
Med aktivnosti na sodalnem 
področju sodijo tudi srečanja 
in obiski starejših in bolnih 
oseb in pomoč na domovih. V 
tem pogledu sta bili najbolj 
dejavni krajevni organizadji 
RK Blejska Dobrava in Žirov-
nica. Jeseniška OO RK se je 
vključila tudi v mednarodno 
humanitarno akdjo pomoči 
prizadetim ob potresu v Paki-
stanu, in sicer za nakup spal-
nih vreč. Krajevna organizad-
ja RK Žirovnica je v ta namen 
prispevala 40 tisoč tolarjev. 
V razpravi so glede na naraš-
čanje potreb po socialni po-
moči poudarili krepitev kra-
jevnih organizadj RK in večje 
vključevanje krajevnih orga-
nizadj pri reševanju teh vpra-
šanj. Za kontinuirano delova-
nje in pomlajevanje RK bo še 
več pozomosti treba nameniti 
krožkom RK v osnovnih šo-
lah in delu z dijaki v srednjih 
šolah. Za boljše poznavanje 
pomembnega deta RK so po-
udarili bolj redno obveščanje 
o delu in problemih RK, zlasti 
prek Radia Triglav in Občin-
skih novic. Sicer pa so udele-
žend skupščine izrekli zado-
voljstvo za opravljeno delo in 
pohvalo strokovnima delavka-
ma, podpredsednid in vsem 
aktivistom, ki so pomagali pri 
uresničevanju poslanstva RK. 
Soglasno so sprejeli tudi pro-
gram dela 0 0 RK za leto 
2007 z omenjenimi dopolnit-
vami. 
Redni je sledila še izredna vo-
lilna skupščina OO RK Jese-
nice, na kateri so na njuni že-
lji razrešili dosedanjo pred-
sednico 0 0 RK Majo Valenti-
no Bedenk in podpredsedni-
co Jožico Bergel. Soglasno so 
za novo predsednico 0 0 RK 
Jesenice izvolili Sonjo Gu-
bane in za podpredsednico 
Majo Junež. 

Predavanje na temo Življenje brez bolečin 

v četrtek, 22. februarja, je bilo v zgornjih prostorih restavra-
cije Kazina predavanje na temo Življenje brez bolečin s po-
močjo magnetne terapije, akupresure, vibromasaže in raz-
strupljanja. Strokovnjak na tem področju, dr. Života Lovre-
nov je predaval o težavah pri povečanju krvnega tlaka, oste-
oporozi, bolečinah v hrbtenici, sladkorni, migreni, stanju po 
poškodbah, skratka paleti bolečin, katerih vzrok je ta ali ona 
okvara ali bolezensko stanje. Ob tem so predstavili tudi ma-
sažni aparat CHI 4 Life (kitajske izdelave), ki zelo pomaga 
pri boljši prekrvitvi v telesu in zagotavlja energijo (stimula-
cija življenjske aktivnosti notranjih organov, notranje čišče-
nje organizma ipd). Skratka vsaj deset izboljšav na samem 
organizmu in pri vsaj enajstih bolezenskih težavah. Magnet-
no polje, ki je v tem aparatu, pa pomaga zmanjšati boleči-
ne, ima protivnetni učinek, zmanjšuje otekline, umirja in 
sprošča, uravnava krvni tlak.). P. 



KULTURA 

Upokojenke je zabaval Hajni 
JANEZ PIPAN 

Mednarodni dan žena so se-
veda praznovali tudi v občini 
Jesenice. Ena od prireditev je 
potekala v Domu upokojen-
cev na Slovenskem Javomiku 
v organizaciji DU Javornik-
Koroška Bela. Kot navadno je 
bila tudi letos dvorana doma 
skoraj pretesna oziroma do-
besedno f)olna hvaležnih po-
slušalk, moški del pa je seve-
da vljudno zasedel prostore 
bližje "prve pomoči" v drugi 
sobi. Kot prve so zapele člani-
ce ŽPZ DU Javomik-Koroška 
Bela, sledile so pozdravne be-
sede predsednika DU Vinka 
Cerarja o pomenu praznika, 
vlogo nežnega spola v obdo-
bju od 1848 do današnjih dni 
pa je slikovito orisal Jože Vin-
dišar, ki je poudaril, da žen-

ske še vedno nimajo vseh 
pravic, ki jim gredo. Sledil je 
še nastop Folklorne skupine 
DU Javomik-Koroška Bela in 
ob koncu še recital učencev 
od 5. do 8. razreda iz OŠ Ko-
roška Bela, ki so povedali ne-
kaj o babicah in mamicah, 
prisrčno in odkrito, kot se 
spodobi in kot lahko pride 
samo iz mladih src. Pomaga-
li so razdeliti še nageljčke, po 
svoje pa so praznovanje popes-
trili tudi z ročno izdelanimi 
vizitkami, ki so jih podarili 
zbranim ženam. Med prosla-
vo so predvajali diapozitive 
(multimedijska projekcija) 
Pavleta Smoleja, po uradnem 
delu pa je gostje zabaval "one 
man band" glasbenik Hajni 
Blagne z večno zelenimi me-
lodijami, pa tudi s svojim le-
pim glasom. 

Kratke novice 
Dan žena izgublja svoj pomen 
Ob osmem marcu je potekalo tudi vsakoletno, tradicional-
no srečanje članic ŽB NOV Jesenice, Kr. Gora, Žirovnica z 
odborom SD Jesenice v veliki dvorani Doma upokojencev 
dr. Berglja na Plavžu. V prijetnem programu so nastopili 
Mešani pevski zbor dr. France Prešeren Žirovnica pod vod-
stvom Irene Kosmač (mimogrede, zbor je na lanskem sve-
tovnem srečanju zborov na Kitajskem dosegel bronasto od-
ličje v kategoriji ljudska pesem), Majda Rebernik, sicer sode-
lavka radia in gledališča, je recitirala nekaj svojih pesmi, pri-

jaznih, liričnih, predvsem ljubezenskih. Pozdravna govora 
pa sta Imela župan in predstavnik SD Tom Mencinger ter 
predsednik ZB Bratko Skrlj. Oba sta med drugim omenila, 
da dan žena žal v naši družbi izgublja pomen, vendar mora-
mo ostati optimisti in si tudi v današnji potrošniški družbi 
prizadevati za enakopravnost med spoloma, j. P. 

Upokojensko praznovanje 8. marca 
Na predvečer mednarodnega praznika žena so pri Društvu 
upokojencev Jesenice, kjer vedno pripravijo kakšno zanimi-
vo srečanje oz. imajo bogat kulturni utrip, tokrat v goste 
povabili Mešani pevski zbor Nagelj Hrušica (KŠD Hrušica) 
in obiskovalce krožka ljudskega izročila iz 4. razreda OŠ 
Prežihov Voranc Jesenice. Voditeljica in oblikovalka progra-
ma je bila Albina Sršen, zborovodkinja MePZ Helenca 
Gerzetič, mentorica krožka Mirjam Mandelc, solista pri KŠD 
pa brat in sestra Grega In Darka KraSovec. Prijeten glasbeni 
večer se je odvijal pred številno publiko, seveda pa so pre-
vladovale slavljenke. |. P. 

Slikarska razstava Danice 
Smrdel Ferbežar 
Na razstavi v Doliku je dala prednost upodobitvam cvetja v raznih barvnih tonih. 
JANEZ PIPAN 

V jeseniškem razstavnem 
salonu Dolik so v petek, 9. 
marca, odprli samostojno 
razstavo slikarke Danice 
Smrdel Ferbežar, sicer rojene 
Jeseničanke, sedaj pa že do-
bri dve desetletji živi in 
ustvarja v Domžal^. Je člani-
ca tamkajšnjega likovnega 
društva Peter Laboda. Slikar-
sko žilico ima že od mladosti, 
bolj pa jo je razvila po konča-
nem učiteljišču. Sodeluje na 
skupnih razstavah, to pa je že 
njena šesta samostojna raz-
stava. Njen mentor, akadem-
ski slikar Danijd Lovro F u ^ e r 
je med drugim poudaril nje-
no umetniško izražanje, saj 
ima svojevrsten pogled na 

predmete in ozračje, ki nas 
obkrožajo. Iz svojih prepros-
tih začetkov je prešla na barv-
no zanimive in razkošne 
kombinacije abstraktnih li-
kov. Na obstoječi razstavi je 
dala prednost upodobitvam 
cvetja v raznih barvnih toruh, 
predvsem modra barva neba 
ji je očitno zelo pri srcu. Ne-
kaj abstraktnih slik potrebuje 
daljše gledanje in analizo, jas-
no začrtani so motivi ženske-
ga telesa, moderno, zanimiva 
rešitev motiva in pridih ne-
žne erotike. Posebno pozor-
nost pa pritegneta dve sliki, 
polni rdečega tona, toda moč-
nega energetskega naboja. Iz-
bruh magme ali lave. kot del 
prapoka, sproščene energije, 
ki kipi iz okvira zemeljskih 

globin, toda odločno želi na-
daljevati svojo pot. V kultur-
nem programu so nastopile 
članice ženskega pevskega 
zbora Mavrica pod vodstvom 
zborovodkinje in danes tudi 

pianistke Mojce Čebulj. Med 
števibiimi gosti na odprtju sta 
bila župan Tomaž Tom Men-
cinger in podžupan Boris 
Bregant, kar je dalo priredit-
vi poseben pomen. 

Zlatonagrajenke 
V sklopu praznovanja dneva žena 2007 so v veliki dvorani 
Glasbene šole nastopile nekatere zlatonagrajenke z 10. re-
gijskega tekmovanja na Jesenicah v mesecu februarju. Po-
kazale so svojo glasbeno virtuoznost, saj so tri težke 
skladbe zaigrale na pamet In seveda brezhibno. Nastopile 
so Martina Strasser, klarinet (mentorica Monika Svetina, 
klavirska spremljava Tanja Cvelbar), Zorica Georgiev, flav-
ta (mentorica Barbara Knap, klavirska spremljava Primož 
Kerštanj), Nina Klinar, klarinet (mentorica Monika Sveti-
na, klavirska spremljava Tanja Svelbar), In Eva Mulej, klju-
nasta flavta (mentorica Mateja Bajt, klavirska spremljava 
Primož Kerštanj). J. P. 

Jeseniška humanitarna društva 
v sredo, 7. marca, je v sejni 
dvorani Upravne enote Jese-
nice na Titovi 78 potekala 
predstavitev humanitarnih 
društev, ki delujejo v občini 
Jesenice. Namen srečanja je 
bil seznaniti javnost z delo-
vanjem društev, ki imajo se-
dež v občini Jesenice oz. 
imajo uporabnike programa 
na območju občine Jeseni-
ce. Dvaindvajset humanitar-
nih društev je predstavilo 
svojo dejavnost, problemati-
ko s katero se srečujejo, in 
vizijo za naprej. Največji 
problem predstavlja denar, 
saj ga je iz leto v leto manj, 
potrebe pa so vedno večje. 

Društva, ki so sodelovala na predstavitvi, so razvidna iz spodnje tabele: 
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DRUŠTVO OZ. ORGANIZACIJA Predstavnik (oseba, ki je predstavila društvo) 
OZARA SLOVENIJA-
Nacionalno združenje za kakovost življenja Maja Kunčič 

ZIFS - Združenje invalidov - Forum Slovenije Borut Pogačnik 

ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje, 

Enota Šentgor Radovljica Marija Zupane 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH KRANJ Ivan Železnikar 

AURIS - MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN 

NAGLUŠNIH ZA GORENJSKO Boris Horvat 

DRUŠTVO DIABETIKOV JESENICE Oto Kelih 

ŽUPNIJSKA KARITAS JESENICE Zorka Zorko 

DRUŠTVO ZA REHABILITACIJO IN PREVENTIVO KRMA Kristina Koražija 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV JESENICE Milana Krmelj 

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE -

GORENJSKA PODRUŽNICA Tatjana Čepon 

DRUŠTVO SOŽITJE Dlana Šimber 

ZDRUŽENJE BOLNIKOV S CEREBROVASKULARNO 

BOLEZNIJO SLOVENIJE (CVB) Peter Kune 

DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO JESENICE Nuša Ražman 

MUSLIMANSKO DOBRODELNO DRUŠTVO "MERHAMET" JESENICE Faila Pašič Bišič 

DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE Katarina Unšek 

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CEUAKIJO - PODRUŽNICA GORENJSKE Danica Flis 

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE Bojan Perko 

OZ RDEČEGA KRIŽA JESENICE Amir Bešič 

DRUŠTVO ŽAREK Ivanka B«rčan 

KRIZNI CENTER ZA MLADE KRESNIČKA Doris Globočnik 

VARNA HIŠA GORENJSKE Vilma Regovec 
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KULTURA 

Fotografska razstava 
družine Jesenko 
Oče Izidor Jesenko in njegove štiri hčerke Anja, Irma, Jerneja in Nika v barvni tehniki 
predstavljajo fotografije otrok. 

)ANEZ PIPAN 

v avli Gledališča Toneta Cu-
farja oziroma v galeriji Foto-
grafskega društva Jesenice 
so v sredo, 7. marca, odprli 
zanimivo družinsko foto-
grafsko razstavo družine Je-
senko iz Poljan nad Škofjo 
Loko. To je njihova že četrta 
samostojna razstava in ima 
naslov Navihanci. Oče Izi-
dor Jesenko in njegove štiri 
hčerke Anja, irma, Jerneja 
(študentke) in Nika (učenka 
zadnjega razreda devetletke) 
v barvni tehniki predstavlja-
jo motive na temo otrok, kar 
se lepo poda prazničnemu 
vzdušju ob dnevu žena in 

tudi pomladi. Pri tem mora-
mo omeniti, da je fotograf 
Izidor kandidat mojster fo-

tografije, mama Cirila pa 
vse te aktivnosti podpira. Izi-
dor je član števiJnih fotoklu-

Prva nagrada fotografinji 
Prvo nagrado so podelili Elici Tavčar za fotografijo Mozaik, drugo nagrado je prejel Jani Novak, 
tretjo pa Jana Božič. 

JANEZ PIPAN 

v Kosovi graščini so ob os-
mem marcu odprli društve-
no razstavo Fotografskega 
društva Jesenice z naslovom 
FD 2007. Selektor razstave 
je bil Izidor Jesenko, KM F 
FZS. Izbiral je med 84 foto-
grafijami, za razstavo v pr-
vem nadstropju Kosove 
graščine pa je izbral 40 foto-
grafij večjega formata. Sku-
paj se predstavlja 21 avtoric 

in avtorjev, fotografmj je se-
dem. Med drugim je selek-
tor o razstavi zapisal: "Sode-
lovanje na društveni razstavi 
ni samo tekmovanje med čla-
ni društva; pomeni še več: 
novim avtorjem pomeni po-
trditev samega sebe in jim 
daje voljo za nadaljnje tek-
movanje, uveljavljenim av-
torjem pa, da so na pravi poti 
za uspešno delo v prihodno-
sti. Ker fotografija ni šport, ki 
ga merimo s štoparico, je 

vsaka razstava odsev videnja 
fotografij selektorja v danem 
trenutku. FD Jesenice želim 
še v bodoče uspešno delo, 
tako v številnosti članstva kot 
v organizaciji številnih raz-
stav, ki jih organizira." 
Podelili so tri nagrade in pet 
diplom. Pa še nekaj besed o 
nagrajencih. Prvo nagrado so 
podelili Elici Tavčar za foto-
grafijo Mozaik, njena dela 
srečujemo na številnih raz-
stavah, drugo nagrado je do-

Slikarska razstava Cvetke Hojnik 
Veliko je tako imenovanih slik - "krpank", slik velikega formata, ki imajo na platnu veliko 
tekstila v živih barvah. 

JANEZ PIPAN 

V Kosovi graščini so v četr-
tek, 15. marca, odprli zani-
mivo slikarsko razstavo 
mednarodno priznane sli-
karke in umetnice Cvetke 
Hojnik iz Lendave. To je že 
njena 42. samostojna raz-
stava. V kulturnem progra-
mu je sodelovala igralka 
Gledališča Toneta Cufarja 
Irena Leskovšek z recitalom 
pesmi Ferija Lainščka. 
Omeniti moramo, da sta 
Cvetka in Feri lani skupaj 
pripravila knjigo poezije in 
ilustracij. Zaradi pomemb-
nosti razstavljenih del bo 
naslednja razstava v okviru 
Gornjesavskega muzeja Je-
senice od maja do julija v 
Kranjski Gori, Liznjekova 
domačija, v Kosovi graščini 
pa bo na ogled do 26. aprila. 
Kot smo že omenili, je sli-
karka Cvetka Hojnik svoja 

zanimiva likovna dela raz-
stavljala po vsem svetu in 
temu primemo prejela tudi 
številne nagrade in prizna-
nja. Iz kataloga razberemo, 
da je diplomantka naravo-

slovno-tehniške fakultete v 
Ljubljani na oddelku za tek-
stilstvo, študijski program 
oblikovanja tekstilij in obla-
čil in specializantica meša-
nega študija akademije za 

bov, tokrat se je podpisal kot 
član KD dr. Ivan Tavčar Pol-
jane nad Škofjo Loko. Na 
odprtju so sodelovali še dru-
gi člani in članice omenje-
nega društva: harmonikar 
Primož Jesenko, povezoval-
ka programa Majda Debe-
Ijak ter recitatorka in uspeš-
na kulturna delavka Anica 
Berdč (dobitnica dveh viso-
kih priznanj) s pripovedova-
njem Tavčarjeve povesti 
Moj sin. Po kulturnem pro-
gramu so pripravili še l™li-
narični program z domači-
mi dobrotami iz Poljanske 
doline. Glavni organizator 
razstave je Fotografsko 
društvo Jesenice. 

bil Jani Novak, tretjo pa Jana 
Božič. Za prijeten intermezzo 
ob odprtju so poskrbeli učen-
ci GS Jesenice pod vodstvom 
profesorice Diane Šimbera. 
Pripeljala je mladinski kvar-
tet Prima roka, ki ga sestav-
ljajo Primož Mirtič Dolenc 
(harmonika), Marija Horvat 
(violina). Romana Šimbera 
(čelo) in Kaja Novosel (flav-
ta). Naslov sestava je iz pr-
vih zlogov imen nastopajo-
čih. 

likovno umetnost in nar-
avoslovno-tehniške fakulte-
te v LjuTjljani. Temu pri-
merni so tudi likovni izdel-
ki. Veliko je tako imenova-
nih slik - "krpank", slik veli-
kega formata, ki imajo na 
platnu veliko tekstila v živih 
barvah. Vsi ti tekstilni kola-
ži so skrbno načrtovani, li-
kovno in kompozicijsko 
pregledni kot slike z razpo-
znavnim kompozicijskim 
jedrom. Skratka, znova raz-
stava, ki nas kot prvo prese-
neti, ki nas zaradi velikosti 
platen tudi popelje v svet ve-
likega formata, pa tudi po 
kraišem predahu pričara v 
nas občutek nekaj novega, 
iščemo sporočilo, ki je skri-
to med vsemi barvami, tek-
stilom, lesom, platnom. 
Vsak slika je svojeglava po-
doba in vredna ogleda, raz-
misleka in spoštovanja do 
umetnice. 

Kratke novice 

Območno srečanje plesnih skupin 

h 
V Gledališču Toneta Čufarja so v organizaciji javnega sklada 
kulturnih dejavnosti (JSKD),pripravili območno srečanje ples-
nih skupin z Jesenic, iz Kranjske Gore in Žirovnice. V progra-
mu so sodelovali G lasbena šola Jesenice, baletni oddelek 
plesne pripravnice, baletni oddelek in baletni oddelek posa-
meznice. Z a koreografijo sta poskrbela Nada Zorn in Andrew 
John Stevens. Nastopile so tudi članice plesno mažoretne 
skupine Kranjska Gora iz KPD Podkoren, koreografinja je bila 
Staša Orson, ter mažoretke TVD Partizan Jesenice (koreogra-
fija Uižka Razinger). Gledalci so videli tudi nastop KD Quleni-
um - plesne skupine Kinky Kranjska Gora, Q. Begunje, REI 
Mojstrana, Špirit, Pretriss Mojstrana. Selektor srečanja je bil 
Igor SviderskI, povezovalka programa pa Jerneja Faletič. J. P. 

Ženski pevski zbor Mavrica 

Na različnih pros lavah in kulturnih prireditvah o b č a s n o 
nastopa jo č lanice Ž P Z Mavrica J e s e n i c e pod v o d s t v o m 
Mojce Č e b u l j . Kot zanimivost omenimo, da so v se pevke 
učiteljice, ki jih druži prav veselje do petja. Torej š e ena po-
hvala jeseniškemu kulturnemu utripu, j. P. 

Mini galerije 
Ker je v naši občini veliko ljubiteljskih fotografov (tudi 2 
zvenečimi nazivi), je več kot treba imeti tudi čim več "mini 
galerij", kjer lahko svoje fotografske izdelke tudi predstavijo. 
Če bi namreč čakali v vrsti za večje razstavne prostore, bi to 
trajalo kar veliko časa. Ti prostori s o namreč razprodani vsaj 
za leto dni vnaprej. Fotografi imajo trenutno vsaj štiri manj-
še mini galerije, kjer lahko razstavljajo. Ena je foto galerija 
Moja Fotka v TC Tuš (na sliki), kjer je fotograf Klemen dal 
možnosti razstavam fotografi j , pa ž e pri njem je čakalna 
doba tri m e s e c e od prijave. Druga možnost je prostor v DU 
Jesenice, tretja prostor v Domu dr. Franceta Berglja, mini 
foto galerijo pa imajo tudi v okrepčevalnici Druga pomoč v 
Splošni bolnišnici Jesenice. J. P. 



ŠPORT 

Odbojka mešanih ekip 

V soboto, 24. februarja, so se na gimnaziji jesenice med seboj 
pomerili odbojkarji in odbojkarice iz različnih koncev Zgornje 
Gorenjske. Turnirja se je udeležilo pet ekip, sistem tekmovanja 
pa je bil takšen, da je vsaka ekipa igrala z vsako. Pravila turnirja 
so narekovala, da morata v polju biti najmanj dve ženski, igrala 
sta se dva seta. Tako smo v desetih tekmah videli zanimivo in 
zabavno igro odbojke. Tako na Zavodu za šport Jesenice skuša-
mo poskrbeti za športno aktivnost, saj nam je med drugim tudi 
cilj, da bi se z športom ukvarjalo čim več ljudi. G. Š. 

Zelena zima okrnila program sankačev 

Kljub vsem težavam In nevšečnostim z zeleno zimo je članom 
Sankaškega kluba Jesenice le uspelo organizirati dve tek-
movanji. Najbolj so bili razočarani, ker jim ni uspelo izvesti 20. 
jubilejnega medcelinskega pokala v sankanju na naravnih pro-
gah v Savskih jamah. Tam tudi z načrtovanim državnim prven-
stvom ni bilo nič. K sreči so bile vsaj razmere na Soriški planini 
takšne, da so ga preselili tja in uspešno izvedli. Skromnejše 
število tekmovalcev v klubu se odraža tudi pri rezultatih na pr-
venstvih. Na Soriški Planini so se trije uvrstili: pri starejših deč-
kih je bil Gašper Vilman drugi, pri mladincih je nastopil le Miha 
Meglič, pri veteranih je Vinko Lavtižar zasedel drugo mesto. 
Kljub vsem težavam je članom Sankaškega kluba Jesenice le us-
pelo v Savskih jamah izvesti 15. memorial Joža Jeiovčana s 
športnimi sanmi. Domači tekmovalci so se uvrstili: pri dečkih 
od 8 do 14 let je bil Gašper Vilman 2., Floijan Sodja 3. in Filip 
Sodja 4. Pri veteranih je Vinko Lavtižar zasedel 2. mesto. J. R. 

Kegljači na ledu držijo stik z evropskim vrhom 

jedro slovenske moške reprezentance v kegljanju na ledu na 
evropskem prvenstvu v kegljanju na ledu v Weizu v Avstriji so 
letos spet sestavljali trije člani jeseniškega kluba Branko Štefe-
lin, Matjaž Kocjan in Borut Berčič, ki je bil tudi selektor. Tek-
movalcem ni uspelo ubraniti lanske srebrne moštvene lovorike 
iz Zagreba, vendar pa so z nastopi dokazali, da sodijo v evrop-
ski vrh. Med 20 državami je v moštvenerr delu prvenstva 
Slovenija zasedla 6. mesto. Posamezno v ciljnem tekmovanju 
se je Borut Berčič, sicer dobitnik kolajn na evropskih prven-
stvih, uvrstil v fmale in zasedel 8. mesto. Ekipno so bili v tem 
tekmovanju naši tekmovalci najbližji novi medalji, vendar so 
pristali na vedno nehvaležnem 4. mestu. J. R. 

NOVO, NOVO - nnožnost nakupa 
elementov in samovgradnje 

JESENICE, 0 4 / 5 8 6 3 3 7 0 
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- za novogradnje 
- zamenjava starih oken 
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Ustvaijati vrednost 
Kakovost in vrednost odločata o smiselnosti 
ter rezultatu investicije. 
Pri nakupu izdelkov FINSTRAL dobite trdno 
podlago, ustvaijate vrednost, vse to nudi 
uporabniku mnogo prednosti, zlasti pa udobje. 

Ko še sreča obrne hrbet 
To se je zgodilo na odločilni tekmi za uvrstitev v končnico lige EBEL proti moštvu Dunaja na domači 
ledeni ploskvi. Datum nit( ne bi bil omembe vreden, če ne bi bil to torek, 13. marca. 

JANKO RABIČ 

Če za spremembo začnemo 
pisanje o jeseniški hokejski 
sezoni 2006/ 2007 pri kon-
cu, je pomembnih nekaj 
ugotovitev. Igralci Acronija 
so z nastopi v elitni avstrij-
ski E BEL ligi na 56 tekmah 
doma in onstran Karavank 
poskrbeli za izredno promo-
cijo mesta Jesenice in hoke-
ja kot najbolj priljubljenega 
športa vseh časov. Avstrijci 
so večkrat morali, hote ali 
nehote, priznati, da so v svo-
je vrste dobili enakovredne-
ga nasprotnika. Cilj: uvrsti-
tev v finale jim je ušel dobe-
sedno za las, za 66 sekund, 
za en sam zgrešen kazenski 
strel. Kakorkoli že obračamo 
vse, dejstvo je, da v športu 
sreča zna tudi obrniti hrbet. 
To se je zgodilo na odločilni 

PA&CO d. O. 0. 
Ulica Heroja Verdnika 22,4270 JESENICE 

t«l.: 04/5861-680, e-po5ta: p3-co@s5.net 

Okna, vrata in zimski vrtovi 
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ti, kako se je letos povečala 
priljubljenost hokeja na Je-
senicah. Mogočen je bil po-
gled na pettisočglavo množi-
co, ki je uživala, trepetala in 
ob koncu tudi delila razoča-
ranje z igralci ob zmagi Du-
naja po kazenskih strelih z i 
: 2. To je bila tekma desetlet-
ja, na kateri so se igralci in 
gledalci zlili v eno. Vse je 
spominjalo na dobre stare 
derbije z ljubljansko Olim-
pijo, pa vendar z majhno 
pripombo. Ta publika je bila 
boljša, kar so opazili tudi pri 
sosedih, saj je tekmo prena-
ša TV Premiere. Pošteno in 
borbeno igro na ledu je do-
polnjevalo pravo športno na-
vijanje na tribunah. Kljub 
porazu so bili domači igralci 
deležni ploskanja, srečnejši 
Dunajčani pa tudi niso z 
ledu odšli ob žvižgih. Tudi 

ww».t'islobonkli&i.8t , / ^ ' 

Eden najboljših jeseniških hokejistov Andrej Razingar daje 
po tekmi izjavo za TV Premiere. 

Tudi kar nekaj uglednih gostov je bilo na 
tribunah. Celotno vodstvo družbe Acroni, ki je 
glavni sponzor moštva, ter Slovenske industrije 
jekla. Pa predstavniki vodstva avstrijske lige 
EBEL in drugi. 

tekmi za uvrstitev v končni-
co lige EBEL proti moštvu 
Dunaja na domači ledeni 
ploskvi. Datum niti ne bi bil 
omembe vreden, če ne bi bil 
to torek, 13. marca. 
To je bila tekma, izjemna v 
vseh pogledih, manjkala je 
le "pika in i" - zmaga! Res 
neverjetno je bilo ugotavlja-

publika si na tekmi desetlet-
ja zasluži oceno odlično. 
Tudi kar nekaj uglednih go-
stov je bilo na tribunah. Ce-
lotno vodstvo družbe Acro-
ni, ki je glavni sponzor moš-
tva. ter Slovenske industrije 
jekla. Pa predstavniki vod-
stva avstrijske lige EBEL in 
drugi. 

Naslednje ugotovitve pa so 
morda protislovne tej hvali, 
ki smo jo omenjali prej. Po 
spletu okoliščin so Jeseniča-
ni letos ostali še brez uvrstit-
ve v končnico državnega pr-
venstva. Tako ne morejo bra-
niti lanske lovorike, ki v ho-
kejskem hramu Podmežakla 
veliko velja. Komentarji teh 
dogodkov so med ljubitelji 
hokeja različni. Veliko jih za-
meri, da vodstvo kluba ni 
pravi čas doumelo, kaj se 
lahko zgodi, če se bo za fina-
le državnega prvenstva bori-
lo le drugo, mlado moštvo 
Acronija. Krivec za to verjet-
no je nekje, vse pa se bo, kot 
kaže, odvilo v skladu s prego-
vorom: "Po toči zvoniti..." 

In še nekaj: sezona na Jese-
nicah se je kar na dveh fron-
tah zaključila predčasno in 
postavlja se zanimivo vpra-
šanje. Jeseniško moštvo je 
državna reprezentanca v 
malem in je pred novim ve-
likim izzivom. Od 15. aprila 
naprej se bo reprezentanca 
na svetovnem prvenstvu 
skupine B v Ljubljani borila 
za ponovno vrnitev Sloveni-
je v najelitnejšo skupino 
svetovnega hokeja. Kako bo 
ta premor vplival na formo 
in na kondicijo? Če bi obve-
ljal drugačen scenarij, bi se 
sedaj reprezentanti na tež-
kih tekmah naprej kalili za 
nove zmage v državnem 
dresu. 

Priznanja za vrhunske dosežke 
Iz občine jesenice so bronaste znake Olimpijskep komiteja Slovenije prejeli člani ekipe k^ljačev na ledu. 

JANKO RABIČ 

Olimpijski komite Slovenije -
Združenje športnih zvez je v 
soboto, 17. marca, na Jeseni-
cah i2xočil priznanja športni-
kom in njihovim trenerjem 
iz gorenjske regije za največje 
tekmovalne dosežke v evrop-
skem in svetovnem merilu. 
Najvišje priznanje, malo sta-
tuo olimpijskega komiteja, 
sta prejela športna padalka 
Irena Avbelj za naslov sveto-
vne prvakinje v figurah in ja-

dralni letalec Gašper Prevc za 
svetovni rekord v prostih pre-
letih. 
Iz občine Jesenice so brona-
ste znake Olimpijskega ko-
miteja Slovenije prejeli člani 
ekipe kegljačev na ledu, ki 
so v sestavi slovenske repre-
zentance na lanskem evrop-
skem prvenstvu v Zagrebu 
osvojili srebrno moštveno 
medaljo. To so bili: Borut 
Berčič, Matjaž Kocjan, Sta-
ne Mlekuž, Milan Radanič 
in Brane Štefelin. 

Priznanja sta izročila predsed-
nik Olimpijske akademije Slo-
venije Miro Cerar in župan 
občine Jesenice Tomaž Tom 
Mencinger. 
Športna Zveza Jesenice je ob 
tej priložnosti podelila prizna-
nja še živim jeseniškim hoke-
jistom, ki so pred 50 leti osvo-
jili prvi naslov državnega pr-
vaka v Beogradu. Prejeli so jili 
Boris ČebiJj, Niko Čebulj, Ivo 
Domijan, Toni Tišler, Stane 
Kos in Janez Dolinar. Poleg 
tega še trije iz takratnega vod-

stva ekif>e: Berti Brun, Vaso 
Deretič in Franc Pogačar. 
Ob 50-letnem jubileju so po-
sebna priznanja namenili le-
gendam jeseniškega hokeja 
Albinu Felcu, Francu Smoleju 
in Viktorju Tišlerju ter trener-
ju Matku Medji. Poleg tega pa 
še za uspešno delo Hokejske-
mu klubu Acroni in Hokej-
skemu diušlvu Jesenice - mla-
di ter družbi Acroni. Ta pri-
znanja je dobitnikom izročil 
predsednik Športne zveze Je-
senice Janez Stojs. 

Za ljubitelje fotografije 
Najboljši kompaktni digitalni fotoaparat 

Panasonic FZ-50 
o$tre slike, žive barve, 

tnoino približani posnetki. 
12 X optični zoom, 
10 milijonov točk, 

visoka občutljivost do IS01600 
odličen stabilizator slike, 

enostavna uporaba, kratki filmčkl 
možnosi ročnih nastavitev, 

cena samo 528 € (126.530 SIT) 
PreizkusHe fotoaparat, oglejte si (olografije! 

Nastavimo lahko aparat In damo navodila za prve dobre posnetke. 
Organiziramo tečaje dela s fotoaparatom in prenosa stik na računalnik. 

Telefonska pomoč ob težavah. ^ A / f 
Računalniki, tiskalniki, in druga oprema po ugodnih cenah, • ^ l ^ / ^ . l 

Podrobnosti na naši domači strani. t ^ , ^ 
C. žalezarjov 7a. Jesenice, tel. 58-36-t44, www.3bm.sl •oo™o •> 

Preberite 
[ W\V\V.COREN]5KIGlAS.Sl ] 
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http://www.oknamba.si
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K r a t k e n o v i c e 

Ekskurz i j a v L o n d o n 

v času od 26. do 29. januarja se je skupina 23 dijakov Sred-
nje šole Jesenice s štirimi spremljevalci udeležila ekskurzije 
v London. Ogledali so si številne znamenitosti angleške 
prestolnice, kot so Kraljevi observatorij v Creenwichu, Buck-
inghamska palača z menjavo straže, parlament, Narodna 
galerija. Britanski muzej, spoznavali zaklade in skrivnosti 
naše Zemlje v Prirodoslovnem muzeju, se zabavali v družbi 
znanih osebnosti v muzeju voščenih lutk, se popeljali z lad-
jico po Temzi, prisostvovali uprizoritvi usmrtitve kralja Kar-
la L, poskusili tudi tradicionalni angleški zajtrk in še kaj. Vse 
to pa so po pripovedovanju spremljevalk počeli ob ubranem 
prepevanju slovenskih pesmi, s čimer so vse prav prijetno 
presenetili. Žal je bilo to prijetno druženje prekratko, a kot 
nam je povedala ena od organizatork ekskurzije, profesori-
ca angleščine Iris Kučina, načrtujejo prihodnje leto v mese-
cu marcu podobno ekskurzijo na Irsko. 

Krožek ljudskega izročila 
Na jeseniški OŠ Prežihov Voranc uspešno deluje tudi 
krožek ljudskega izročila, ki ga obiskuje 14 učenk in učencev 
4. razredov, krožek pa vodi mentorica Mirjam Mandelc. Po-
leg nastopa na sami šoli jih radi povabijo tudi na različne 
prireditve tn praznovanja. J. P. 

Z veliko volje v boljše okolje 
v petek, 2. marca, so v Mladinskem centru jesenice pripra-
vili tematski petkov popoldan z naslovom Z veliko volje v 
boljše okolje. Ob 16. uri so predvajali dokumentarni film Ala 
Cora Neprijetna resnica (An InconvenientTruth), ki kritično 
opozarja na klimatske spremembe današnjega časa. Ob 18. 
uri pa je obravtiavano tematiko poglobil in razširil doc. dr. 
Klemen Bergant, direktor Urada za meteorologijo na ARSO 
in predavatelj na Univerzi v Novi Gorici. Osredotočil se je 
tudi na Slovenijo, njeno stanje na tem področju in pričako-
vanja. Spremembe se dogajajo prav pred našimi očmi, pa se 
jih kljub temu premalo zavedamo. Temeljna bi morala po-
stati tudi vzgoja za okolje, ki pomaga graditi drugačen, bolj 
pozitiven odnos do narave. T. Z. 

Mladinski center ob mednarodnem dnevu žena 
V Mladinskem centru Jesenice so se ob mednarodnem dne-
vu žena spomnili vseh deklet in žensk ter jim pripravili pre-
davanje Ženska v času in prostoru. Estrogeno debato o vlo-
gi ženske v zahodni družbi ter v drugih.kulturah, njeni par-
ticipaciji v zasebnem in javnem življenju skozi različna 
zgodovinska obdobja ter o izvoru dneva žena sta vodili Tina 
Zaje in Nina Hribar. Zaključile so ob zvokih kitare mlade 
glasbenice Natalie Horvat, kavi, malih sladkih dobrotah ter 
pristnem ženskem klepetu. N. H., T. Z. 

Prevoz in 
vgrajevanje 

betona 
Tarman Robert s. p. 
Planina pod Golico 64, 

4270 Jesenice 
Telefon: 041 645 230 

Sola za roke, glavo in srce 
Bodočim gorenjskim prvošolčkom se letos ponuja možnost šolanja v vvaldorfskl šoli na Gorenjskem. 

K. S . (ZA M I S E L , DRUŠTVO 
LJUBITELJEV WALDORFSKE 
PEDAGOGIKE) 

Starši iz Gorenjske so se 
pred enim letom povezali v 
ideji, želji in potrebi otrok, 
da zaživi waIdorfska šola 
tudi na Gorenjskem. Neka-
teri gorenjski otroci so se do 
sedaj šolali v vvaldorfski šoli 
v Ljubljani. Starši si želijo, 
da bi bila ta oblika šolanja 
lažje dostopna gorenjskim 
otrokom, zato so vložili svoj 
trud, čas, denar, energijo ter 
voljo, da bi ustanovili takšno 
šolo na Gorenjskem. Usta-
novili so društvo Misel, druš-
tvo ljubiteljev vvaldorfske pe-
dagogike. Pristopili so še bo-
doči vvaldorfskl učitelji z Go-
renjske, ki .so že v specializa-
ciji. Skupni cilj je, da se šola 
odpre septembra 2007. 
Waldorfska šola je šola. ki 
omogoča otroku celovit raz-
voj. Izhaja iz upoštevanja in 
poznavanja otrokovega fizič-
nega psihičnega in duhov-
nega, razvoja (je šola za 
roke. glavo in srce). Učna 
snov v tej šoli ni pomemb-
nejša od človeka. Otrok se 
vzgaja v sočutju do sočlove-
ka, v spoštovanju do narave 
... Velik poudarek je name-
njen umetnosti in uporabi 
naravnih materialov. Šola 

otroka podpira pri razvija-
nju talentov in potencialov. 
Poudarek pri podajanju in 
obsegu učne Snovi ni na 
kvantiteti, ampak na kvalite-
ti. Učna snov se otroku pri-
bližuje na zanimiv "živ" na-
čin. kar pomeni, da se ne 
uporabljajo učbeniki, ob ka-
terih se otroci večkrat dolgo-
časijo. ampak otroci sodelu-
jejo aktivno v pisanju svojih 
lastnih učbenikov. Tako si 
krepijo samozavest in samo-
zaupanje. Waldorfska šola 
uči otroka samostojnosti in 
kreativnosti, ki sta zelo po-
membni kvaliteti v življe-
nju. Waldorfski učitelji ima-
jo zato poleg končane fakul-
tetne izobrazbe opravljeno 
še tri- ali štiriletno speciali-
zacijo. 

Kot učiteljici v javni šoli mi 
poučevanje pomeni vsako-
dnevni izziv. Ko se vrata raz-
reda zaprejo, se oči učencev 
uprejo vame ... Od mene 
pričakujejo razumevanje, 
prijaznost, empatijo. igri-
vost, pa tudi znanje in stro-
kovnost. Po nekaj letih dela 
v razredu sem se odločila, 
da želim znanje, ki sem ga 
dobila na fakulteti, poglobi-
ti. Zato sem se odločila za 
podiplomski študij na peda-
goški fakulteti. Tu sem dobi-
la nekaj metod za reševanje 

problemov ter nekaj odgovo-
rov na vprašanja, ki se mi 
zastavljajo pri delu v razre-
du. Toda začutila sem, da to 
ni vse znanje, ki ga potrebu-
jem za delo z otroki in ki si 

skladu s temi načeli tako, da 
zagotovijo minimalno zna-
nje, ki omogoča zaključek 
osnovnošolskega izobraže-
vanja. Rezultati, ki jih učen-
ci vvaldorfske šole v Ljublja-

V z a č e t k u 2 0 . s to let ja j e R u d o l f S t e i n e r , t e h n i č n i 

i n ž e n i r , f i l o z o f , z d r a v n i k , p o z n a v a l e c b i o d i n a -

m i č n e g a k m e t i j s t v a , s k r a t k a č l o v e k š i r o k e g a z n a -

n j a , p r e d s t a v i l i d e j o " t r i d e l n e d r u ž b e " , k i j e z a j e -

m a l a t u d i p o g l e d n a i z o b r a ž e v a n j e . I n d u s t r i a l e c 

E m U M o l t j e b i l z e l o z a i n t e r e s i r a n za S t e i n e r j e v e 

i d e j e . Leta 1 9 1 9 sta s k u p a j u s t a n o v i l a p r v o w a l -

d o i f s k o š o l o v N e m č i j i . D a n e s j e w a l d o r f s k a š o l a 

n a j b o l j p r i l j u b l j e n a a l t e r n a t i v n a o b l i k a š o l a n j a , 

s a j j i h j e v s v e t u ž e o k o l i 9 0 0 ( I ta l i ja , A v s t r i j a , 

B r a z i l i j a , D a n s k a , N o r v e š k a . . . ) . 

ga želim. Začela sem se 
izobraževati za waldorfško uči-
teljico. 
V Sloveniji učni načrt, ki se 
izvaja v vvaldorfskih šolah, 
ustreza državnim normati-
vom. Waldorfske šole so v 
Sloveniji zasebne šole. Za-
kon o osnovni šoli pravi, da 
lahko zasebne šole, ki izva-
jajo program osnovne šole 
f>o posebnih pedagoških na-
čelih (Steiner, Decroly, 
Montessori ipd.), oblikujejo 
program .osnovne šole v 

ni dosegajo na nacionalnem 
preverjanju znanja, so nad 
slovenskim povprečjem. 
Več informacij o vvaldorfskl 
šoli ter waldorfskem vrtcu 
na Gorenjskem ter o mož-
nosti izobraževanja za vval-
dorfske učitelje in vzgojite-
lje je dostopnih na: http: 
/ / w w w . w a l d o r f s k a -
sola.com/. 

(prihodnjič: odgovori na naj-
pogostejša vprašanja v zvezi z 
waldoijšlco šolo) 

Ko zadiši iz stare kuhinje 
v Cornejsavskem muzeju so pripravili pestro počitniško dogajanje. 

MARKO M U G E R L I 

Med zimskimi počitnicami 
je bilo v Gomjesavskem mu-
zeju Jesenice spet živahno. 
Že v ponedeljek, 19. februar-
ja, je bila v prostorih Kasarne 
na Stari Savi zanimiva de-
monstracija ročnega rezbar-
jenja v lesu. Marijan Vodnik, 
član Združenja rezbarjev in 
modelarjev lesa Slovenije, je 
številnemu občinstvu razkril 
skrivnosti, kako iz celega de-
bla izklesati občudovanja 
vredne skulpture. Med raz-
stavljenimi deli so prevlado-
vale upodobitve narave in nje-
nega nepogrešljivega dela, 
človeka. Niso bili prikazani 
samo zunanji obrisi realnega, 
ampak tudi poteze očem za-
kritega sveta. To je človekov 
značaj, ki se skriva pod popa-
čenimi podobami obraza. 
Z maskami se je naznanil 
prihod pustnega torka - praz-
nika vseh norcev. Medtem ko 
so raznovrstne prikazni zga-
njale vragolije, so sodelavke 
našega muzeja brusile svoje 
veščine. Na starem "šporhe-
tu" so v nekdanjem delavske-
mu stanovanju v Kasarni po 
še starejšem receptu veliko 
manj stare gospe cvrle miške 
in pekle jabolka. Ob takšnih 
vonjavah ni rnogel biti nihče 
ravnodušen. Kakor hitro se je 

Počitniške delavnice in vonj po svežih miškah so privabili raznovrstne obiskovalce, 
m e d njimi tudi take v maskah . | FOTOARHIV C M J , SILVO KOKALJ 

skleda napolnila, je bila v tre-
nutku prazna. Dobrega teka 
ni zmanjšala niti hudomušna 
pripomba, da gre morebiti za 
prave miške. 
Obiskovalcem je bilo v muze-
ju tako všeč, da so naslednje-
ga dne zopet prišli. Lahko so 
izdelali rudarske lučke in si 
ogledali razstavo svetil. Lučke 
so odgnale tiste duhove, ki jih 
niso pregnale že maske. Ne-

kaj pa je vseeno šlo narobe. 
Čeprav je bila za nami že pe-
pelnica, je po muzeju strašil 
norec. Da ne bi bilo zamere, 
to ni bil človek, ampak kova-
ško kladivo. 
Po vsem pestrem dogajanju 
zanimivih stvari še ni zmanj-
kalo. V četrtek smo razkrili 
skrivnosti in sobane Kosove 
graščine. V razstavnih prosto-
rih so lahko občudovali, kaj 

vse se da narediti iz voska. 
Njegovo uporabnost je do po-
tankosti preučil Rafael Sa-
mec, ki jo je predstavil v števil-
nih eksponatih. 
Zelo dobra obiskanost vseh 
naštetih prireditev lahko Gor-
njesavskerau muzeju Jesenice 
služi kot dobra spodljuda za 
nadaljnje delo in obenem do-
kazuje, da si občani podobnih 
aktivnosti vendarle želijo. 
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Takšna in drugačna 
prebujanja 
v marcu se prebuja pomlad, 
v njem pa poteka tudi med-
narodni teden možganov. 
Kaj ima to dvoje skupnega.' 
Kar precej. V sedanjosti se 
pomlad bolj redko prebuja v 
marcu. Narava je "ponorela" 
v svojem redu, ljudje pa ne 
kažejo več zdrave pameti, še 
manj resnične modrosti. 
Zdi se, da svojih možganov 
sploh ne uporabljajo. Oboje 
je tesno povezano. Ravno 
zaradi človeške neumnosti 
smo priča hudim klimat-
skim spremembam, ki pov-
zročajo mnoge težave, stra-
hove in skrbi. Dejanja, ki v 
končni fazi škodijo nam sa-
mim in celo ogrožajo naš 
obstoj, so neumna! Res je, 
da pogosto ne vidimo njiho-
vih dolgoročnih posledic, 
ampak tudi to je svojevrstna 
neumnost. V bistvu je vseh 
naših težav kriva človeška 
neujnnost. 
Se kdaj zamislite, za kaj 
uporabljate svoje možgane? 
Ponavadi smo tako globoko 

zakopani v svoje male pro-
bleme, da resnično po-
membnih sploh ne vidimo. 
Obsedeno razmišljamo o 
tem, da nas je sosed užalil, 
da v trgovini nimajo "naše-
ga" kruha ipd. Sledijo vpra-
šanja lokalne in državne 
ureditve nekaterih proble-
mov, kot so: ustanavljanje 
šol, umetaa oploditev, splav, 
kam s cigani, protikadilski 
zakon, davčna zakonodaja 
ipd. Več ljudi ko zadevajo, 
bolj pomembna se zdijo, po-
ročanje medijev pa ta obču-
tek še okrepi. Pa je res smi-
selno, da tratimo svoje mož-
ganske kapacitete zanje? Ne 
trdim, da gre za nepomemb-
ne stvari, ampak koliko pa 
lahko zares odločamo o 
njih? Referendumov pona-
vadi ni, trditve, da na reševa-
nje teh problemov lahko 
vplivamo vsi prek svojega 
predstavnika v parlamentu, 
pa so navadne pravljice. Dej-
stvo je, da se zakoni in pred-
pisi sprejemajo na ravni "vi-

soke politike", "navadne 
raje" pa nihče nič ne vpraša. 
Le komu so npr. prav podra-
žitve z uvedbo evra?! V mor-
ju primerov lahko samo pre-
klinjamo nad vpeljanimi no-
vostmi - samimi pametnimi 
odločitvami vodilnih, ki so 
nam samo v korist. Ali res? 
Očitno nič ne moremo, tudi 
če ni tako. Globoka razmiš-
ljanja in dolgotrajne razpra-
ve o problemih, v katerih ni-
mamo nobene pravice odlo-
čanja, so nesmiselne in celo 
škodljive, saj se prav zaradi 
tega ne lotimo zares po-
membnih. 
In kaj je zares pomembno? 
Zame zagotovo vprašanje, 
kako to, da imam vsak dan 
manj svobode in pravice od-
ločati o stvareh, W direktno 
zadevajo mene in moje živ-
ljenje. Kako je mogoče, da si 
nekakšen "vrh" jemlje pravi-
co odločati o tem?! Dejstva 
kažejo, da so vladajoči z 
močjo odločanja, pogosto pa 
tudi z veliko finančno močjo 

voljo navadnih ljudi povsem 
povozili. Jaz naj samo ubog-
ljivo jem tablete, ki mi jih 
dovoli država, pa nič zato, če 
niso najboljše. Tudi kadim, 
pijem ... naj tako, kot določi 
država. Nasploh naj čim več 
delam in čim več plačam za 
čim manj. Sprašujem se, 
kdaj mi bodo predpisali Se 
to, kaj naj jem in kdaj naj 
hodim spat. Mi bo kak norec 
v imenu povečanja rodnosti 
predpisal celo obvezen seks? 
(In Onvell naj bi bil fantasti-
ka?!) Očitno si "vrhovi" do-
mišljajo, da najbolje vedo, 
kaj je dobro za nas. Bolj ver-
jetno pa tako samo pravijo, 
ker se lepše sliši kot "kaj me 
briga, zanima me samo moj 
položaj, moja moč in moj 
zaslužek". V igri sta torej 
tudi pogoltnost in egoizem. 
Toda modri ljudje vedo, da 
egoizem in materialno bo-
gastvo ne prinašata sreče, 
prej obratno. Pa smo spet 
pri pomanjkanju pameti! Z 
izkoriščanjem, škodova-

njem, "farbanjem" ljudskih 
množic in uničevanjem na-
rave se dajo zaslužiti milijo-
ni, modro pa to nikakor ni, 
da o značaju ne govorimo. 
Bodo v bližnji prihodnosti 
množice umirale od žeje, 
mraza in lakote, medtem ko 
bo bogata peščica osnovne 
življenjske potrebščine baj-
no plačevala - z denarjem, ki 
je bil pridobljen točno na ra-
čun povzročitve teh razmer? 
Pomislite, prebudite se in 
razmigajte možgane! Se da 
kaj narediti, da ne bi peščica 
topoumnih pogoltnežev kro-
jila našega življenja? Pa še 
kako se da! Velika množica 
ima veliko moč. Rasmiislite 
o naslednjih dveh stavkih. 
Banke obstajajo samo, do-
kler imajo varčevalce. Carl 
Gustav Jung pa je rekel: "Sto 
velikih možganov skupaj 
nam da eno veliko debelo 
glavo." Meni porajata asoci-
acije na vlado, parlament in 
t. i. demokracijo, v katero ni-
koli nisem verjela. 

Za zdravje je odgovoren 
vsak sam 
Zdravstvena vzgoja s svetova-
njem za ohranitev in krepitev 
zdravja je sestavni del siste-
ma zdravstvenega varstva na 
primarni ravni in spada med 
najpomembnejše naloge in 
oblike dela v osnovni zdrav-
stveni dejavnosti in je del 
zdravstvene nege. Zakaj po-
trebujemo vzgojo, svetovanje 
za zdravje? 
Ljudje v času, ki ga živimo -
čas globalizacije, potrošniš-
tva in hitrega tempa - pozabi-
mo na svoje življenje in za-
pravljamo svoje zdravje. 
Zdravju načelno pripisujemo 
ljudje visoko (prvo) mesto na 
lestvici vrednot. Ob tem, 
vsaj dokler smo zdravi, kaj 
radi pozabljamo dejstvo, da 
nam zdravje ni dano samo 
po sebi, za vselej podarjeno. 
Res je, da je človekov vpliv 
na zdravje omejen, vendar 
pa je večina današnjih 
zdravstvenih problemov iz-
razito, nekaj pa vsaj delno 
povezana z načinom življe-
nja. To pomeni, da smo 
ljudje za svoje zdravje mo-
ralno odgovorni. Zdravo živ-
ljenje pomeni, da je človek 
dolžan zavestno narediti 
vse, kar more in zmore za 
zdravje na telesnem, dušev-
nem, duhovnem in medčlo-
veškem/medosebnem po-
dročju. Žal pa je motiv, ki 
nas usmerja v zdrav življenj-
ski slog, prepogosto bole-
zen, zelo redko zdravje. Z 

zdravstveno vzgojo in sveto-
vanjem za zdravje poskuša-
mo ljudi usmerjati k odgo-
vornemu ravnanju do zdrav-
ja - vrednote. Predvsem želi-
mo poudariti pomembnost 
zdrave prehrane, gibanja -
telesne dejavnosti in telesne 
vadbe, vzdrževanja primer-
ne telesne teže, življenja 
brez razvad, ki lahko prive-
dejo v odvisnost (kajenje, al-
kohol ...), obvladovanja 
stresnih situacij in sprošča-
nja napetosti, opazovanje in 
spoznavanje sebe ter vzdrže-
vanja stika z naravo in nego-
vanje dobrih medosebnih 
odnosov na vseh ravneh živ-
ljenja. 
Od leta 2001 se na primarni 
ravni zdravstvenega varstva 
izvajajo preventivni pregledi 
za srčno žUne in druge kro-
nične bolezni. Ciljna popu-
lacija so ženske od 45. do 
70. leta starosti in moški od 
35. do 65. leta starosti in 
pred to starostjo osebe, ki so 
družinsko obremenjene z 
boleznimi srca in ožilja, s 
povišano vrednostjo holeste-
rola in maščob v krvi in slad-
korno boleznijo. Med ukre-
pe ob zaključku pregleda 
spada tudi svetovanje in na-
potitev v različne zdravstve-
no vzgojne programe oz. de-
lavnice ali individualna sve-
tovanja. V Zdravstveno 
vzgojnem centru Jesenice 
izvajamo kratke zdravstveno 

vzgojne delavnice in daljše 
delavnice. Nekaj teh delav-
nic je bilo v preteklem obdo-
bju že predstavljenih. Tre-
nutno je morda najbolj ak-
tualna delavnica Da, opuš-
čam kajenje - predvsem za-
radi uvedbe nove zakonoda-
je o prepovedi kajenja na 
javnih mestih in delovnih 
okoljih. Pozivam vse deloda-
jalce in posameznike, ki že-
lijo opustiti kajenje in spre-
meniti svoj življenjski slog, 
da se udeležijo delavnic. Ka-
jenje ni naravna, ampak 
škodljiva, umetna človekova 
potreba; ena najbolj množič-

nih in pogubnih odvisnosti 
sodobnega človeka. V Slove-
niji pripisujemo kajenju 
okrog 20 odstotkov smrti 
letno. Izkušnje kažejo, da 
več kot 75 odstotkov kadilcev 
želi opustiti kajenje, vsaj 6 0 
odstotkov je tudi že kdaj po-
skusilo opustiti kajenje. 
Večina kadilcev pa kajenja 
ne more opustiti brez 
ustrezne strokovne pomoči 
in podpore. Če ste morda 
tudi vi kadilec in bi želeli ka-
jenje opustiti, vas vabimo, 
da se vključite v delavnico 
DA, OPUŠČAM KAJENJE. 
Program je dostopen vsem. 

ki bi želeli opustiti kajenje. 
V skupini boste v šestih sre-
čanjih dobili pomoč in pod-
poro. da vam bo ta, spošto-
vanja vreden korak v življe-
nju lažji. Prednost progra-
ma je v tem, da zajame več 
metod odvajanja od kajenja, 
kar vam bo omogočilo, da si 
poiščete najustreznejšo. Za 
več informacij in možnosti 
vključitve v posamezno de-
lavnico in potek ste vabljeni, 
da pokličete na tel. 04/5868 
182 ob torkih in četrtkih do-
poldne od 10. do 13. ure 
(kontaktna oseba Vasiljka 
Kokalj). 



ZANIMIVOSTI 

Motoristi in kolesarji, 
previdno! 
"N ičesar se ne spomnim ... Občasno me za hip prešine neprijeten občutek In zaslišim zvok kovine, ki 
poka in se lomi, nato je vse v megl i . . . 

O c v i r k i in p o h v a l e 

U R Š A PETERNEL 

Zvok rešilca, pa spet prazni-
na, pa dnevi, tedni, meseci v 
bolnišnici... Spet prepozna-
vaš svet okoli sebe, zvoke, se 
učiš sedeti, hoditi, govoriti 
..." To so besede fanta, ki je 
preživel hudo prometno ne-
srečo z motorjem. V Slove-
niji je samo lani umrlo 56 
motoristov! Ranjenih je bilo 
še bistveno več. Ker so lepi 
in topli dnevi na ceste letos 
Že zvabili številne motoriste, 
pa tudi kolesarje, ki so med 
bolj ogroženimi udeleženci 
v cestnem prometu, ne bo 
odveč nekaj nasvetov in opo-
zoril. Kot pravi Simon Su-
šanj, pomočnik komandirja 
P P Jesenice, odgovoren za 
varnost cestnega prometa, 
kljub lepemu vremenu ceste 
še niso očiščene, na njih je 
ostalo še veliko peska za po-
sipanje, prek zime pa so na-
stale tudi številne udarne 
jame, ki še niso popravljene. 
Zato je v teh zgodnjepom-
ladnih dneh na cesti potreb-
na še posebna previdnost. 
Motoristom še posebej sve-
tuje, naj vozijo previdno, 
upoštevajo omejitve hitrosti 
in hitrost prilagodijo pred-
vsem svojemu znanju in iz-
kušnjam. Podatki namreč 

N a o b m o č j u P P J e s e n i c e s o b i l i v z a d n j i h t r e h 

l e t i h t r i j e v o z n i k i m o t o r n i h k o l e s h u d o r a n j e n i , 

š e s t v o z n i k o v m o t o r n i h k o l e s p a l a h k o r a n j e n i h . 

V i s t e m o b d o b j u s o b i l i t r i je k o l e s a r j i h u d o 

r a n j e n i , k a r t r i n a j s t l a h k o r a n j e n i h . 

Simon Sušanj 

kažejo, da ima kar četrtina 
motoristov, ki povzroči pro-
metno nesrečo, vozniški iz-
pit manj kot leto dni. Nujna 
je tudi uporaba zaščitne če-
lade, ki jo je treba pravilno 
zapeti. Sušanj svetuje tudi 
uporabo oblačil s ščitniki. In 
še nekaj nasvetov za vožnjo. 
"Pri vožnji skozi levi ovinek 
se odmaknite od ločilne črte 
na sredini vozišča, sicer bo 
vaša glava brzela tudi meter 
globoko po vozišču za na-
sprotni promet: Če vaše vo-
zilo nima zavornega sistema 
ABS, v dežju ali na spolz-
kem vozišču ne zavirajte na 
talnih označbah. Izogibajte 

se asfaltnim površinam, na 
katerih je posut pesek, razli-
to olje ... Hitrost vožnje še 
posebej prilagodite v prvih 
minutah deževanja," svetuje 
Simon Sušanj. 
Ker so na cestah med zelo 
ogroženimi tudi kolesarji, 
so policisti nekaj nasvetov 
pripravili tudi zanje. Pred-
vsem jim svetujejo, naj upo-
rabljajo zaščitno čelado. Ta 
je za otroke do štirinajst let 
obvezna, priporočljivo pa je, 
da bi jo uporabljali tudi sta-
rejši. Če je le mogoče, naj bi 
kolesarili po kolesarskih ste-
zah ali kolesarskih pasovih, 
sicer pa ob desnem robu vo-
zišča, V križiščih je potreb-
na še posebna previdnost, 
smer je treba nakazati z 
roko, pred spremembo vož-
nje pa je treba pravočasno 
nakazati svojo namero. "Če 
je situacija nejasna, raje sto-
pite s kolesa in peš prečkajte 
križišče," svetuje Simon Su-
šanj. Ob tem pa velja tudi 

nasvet voznikom, naj pri 
prehitevanju kolesarjev na-
mero nakažejo s smerni-
kom. 
Se bolj kot motoristi in kole-
sarji pa so na gorenjskih ce-
stah ogroženi pešci, kar do-
kazujejo tudi letošnje pro-
metne nesreče. Žal je tudi 
na Jesenicah letos že umrla 
ena peška. Zato Simon Su-
šanj svetuje pešcem, naj 
uporabljajo pločnike, preho-
de za pešce, v času slabše 
vidljivosti ali ponoči pa naj 
uporabljajo kresničke ali od-
sevne trakove. Te si lahko 
priskrbijo tudi na Policijski 
postaji Jesenice. 
Za konec pa še eno opozori-
lo - zadnja leta so zelo pri-
ljubljeni postali mini motor-
ji in mnogi starši jih tudi za-
radi dokaj ugodne cene ku-
pujejo svojim otrokom. Si-
mon Sušanj poudarja, da so 
tovrstna vozila zelo nevarna, 
vožnja z njimi pa v cestnem 
prometu ni dovoljena. 

V komuni je že pet fantov 
v Društvu Žarek se pripravljajo na nakup hiše, v kateri so uredili komuno za zdravljenje odvisnosti. 

URŠA PETERNEL 

Julija lani je v bohinjski So-
teski v zelo skromnih razme-
rah zaživela prva gorenjska 
komuna za zdravljenje od-
visnosti od prepovedanih 
drog. Ustanovilo jo je Druš-
tvo Žarek, ki ima sedež na 
Jesenicah, vodi pa ga Ivanka 
Berčan. V komuni je trenut-
no pet fantov, starili od 19 do 
30 let, dva med njimi sta 
tudi Jeseničana. Kot je pove-
dala Berčanova, se je izobli-
kovalo zdravo jedro, tako da 
fantje že lahko poskrbijo 
drug za drugega, seveda ob 
nenehni pomoči sodelavcev 

Društva Žarek. Hišo, ki so jo 
dobili v prvinskem stanju 
brez vode, elektrike in ogre-
vanja, jim je uspelo kolikor 
toliko urediti, v prihodnjih 
dneh pa upajo, da bodo dobi-
li še težko pričakovano elek-
triko. Fantje imajo določen 
poseben urnik, na katerem 
je veliko fizičnega dela, tako 
urejajo hišo in okolico, zače-
li pa so pomagati tudi pri fiš-
čenju gozdov, Zelo po-
membni deli vsaj dveletnega 
zdravljenja so hoja v naravo, 
sprehodi, medsebojni pogo-
vori. Dvakrat na teden si 
fantje lahko ogledajo film, 
dvakrat na mesec lahko 

" N a t e m m e s t u b i s e r a d a i s k r e n o z a h v a l i l a 

d o n a t o r j u G a b r i j e l u R e j c u . R o j e n J e s e n i č a n , Id 
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opravijo telefonski razgovor, 
enkrat na mesec sprejmejo 
obisk. Velik poudarek dajejo 
tudi učenju in cilju, da bi 
fantje zaključili prekinjeno 
šolanje. "Redno se udeležu-
jemo tudi razprav na sodiš-
čih, rešujemo probleme s 
starimi dolgovi ...," je pove-
dala Berčanova. Sicer pa so 
člani komune sproščeni, ve-
liko je veselja, smeha, pa 
tudi ustvarjanja, je dodala. 
"V Soteski se dobro počuti-
mo, lepo nam je, imamo 
mir, zdaj je že celo malo son-
ca. Dobro je tudi, da imamo 
le tri sosede - cesto, železni-
co in Savo...," je povedala so-
govornica. V stavbi so sicer 
trenutno najemniki, vendar 
pa se je zdaj pokazala mož-
nost, da hišo odkupijo. Ivan-
ka Berčan je s tem že sezna-
nila sedem županov zgornje 
Gorenjske, ki so vsi podprli 
namero po odkupu stavbe, s 
čimer bi komuna dobila svo-
je stalno mesto. Prostore bi 
tako lahko še razširili, v 
zgornjem nadstropju bi radi 

Ivanka Berčan 

uredili še tri sobe, tako da bi 
komuna lahko sprejela osem 
do deset fantov. 
Nakup bo seveda krepak za-
logaj, zato v Društvu Žarek 
načrtujejo izvedbo nekaterih 
akcij, s pomočjo katerih bi 
zbrali vsaj nekaj denarja. 
"Vsak, tudi najmanjši prispe-
vek je za nas dragocen. Svoj 
dar lahko nakažete na TRR 
0 7 0 0 0 - 0 0 0 0 9 1 1 1 1 4 , odprt 
pri Gorenjski banki," je še 
povedala Ivanka Berčan. 

S?.. 

V podhodu na Titovi (podhod pod železnico) je vsakdanja 
slika našega odnosa do okolice. 

Malo višja ekološka zavest pa je, da vrečko z odpadki zaradi 
pomanjkanja košev za smeti (na Skladiščni ulici) odložiš na 
vidnejše mesto in čakaš nadaljnjo akcijo ustreznih služb. 

Zelo pohvalna pa je podoba uporabe odsluženih 
avtoplaščev na Cesti železarjev. 

Medtem ko se spomladanske rastline veselo razmnožujejo, 
se tobačnice veselo povečujejo. Tobačnica je ostanek 
cigarete, ki v naravnem okolju ostane dlje kot rastline. 
I B E S E D I L O IN F O T O : J A N E Z P I P A N 



ZANIMIVOSTI, MNENJA 

F o t o p r e b l i s k i 

vsako soboto ;, 

jagenjček n a ž a r u 

še v petek je bil življenjsko zdrav, v soboto postal je okusno 
hrustljav (živalski memento mori). 

Nagrajenci prejšnje številke križanke 
Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi: ODKUP 
PRODAJA IN PREPIS VOZIL Sponzor križanke AVTO SVE-
TINA, PRODAjA, ODKUP, PREPIS VOZIL, AVTOPRALNI-
CA, Cesta Borisa Kidriča 263, 4270 Jesenice, tel.: 04/5862 
097, GSM: 041 /639 288, http: www.avto-svetina.com podar-
ja naslednje nagrade: i. nagrada: pranje in notranje čiščenje 
vozila: Nike Urankar, Trubarjeva 9 , 1 2 3 4 Mengeš; 2. nagra-
da: pranje in voskanje vozila: Janez Jelovčan, Šutna 99, 4209 
Žabnica; 3. nagrada: pranje in okvirčki za tablice: Ivanka No-
vosel, Bokalova 15, 4270 Jesenice; 4. nagrada: pranje vozila: 
Marjan Rusjan, Blejska Dobrava 104, 4273 Blejska Dobrava; 
5. nagrada: pranje vozila: Monika Mlinarič, Vodnikova 8, 
4264 Bohinjska Bistrica. Za nagrade se oglasite v Avtu Sve-
tina na Jesenicah. Čestitamo! 

OBVESTILO 
Tisti, ki bi bili radi sponzor nagradnih križank, objavljenih v 
jeseniških novicah, pokličite Cveta Ermana na tel. 041/252 
038 ali pa po e-pošti: cveto.erman@gmail.com. 

Pisma 
Razmišljanja ob 
materinskem dnevu 

Ob novem letu sem prgela 
prisrčno čestitko: "V mozaiku 
novega leta naj se lesketajo 
dragulji zdravja, sreče in 
ljubezni." To bi zaželda vsem 
materam za njihov praznik. 

Lepo se je spomnila žena in 
mater za 8. marec gospa 
Marinka Čebulj s pesmico, ob-

javljeno v februarski Številki Je-
seniških novic. 

Pozorna gesta, namenjena 
bi^em, ob katerih se pričakuje 
veliko notranje topline, 
neskončnega razumevanja za 
vse težave, hkrati pa trdnost, s 
katero kljubuje vsemu in 
ohranja življenja rodovom. 

Marsikaj zdravega in' na-
ravnega smo pozabili. Na viso-
ki stopnji tehnološkega in 
ekonomskega razvoja smo za-
vrli prvinsko modrost o izviru 
življenja, preveč etičnih načel 
in moralnih vrednot. Pri do-
morodcih, v civilizacijah, na 
katere danes gledamo tako 
zviška, je bila ženska gospo-
darica svojega telesa. Odločala 

je o rojstvu in omejevanju le-
teh v soodvisnosti z 
zmogljivostjo za preživetje. 
Kasneje je bila z moč/o in 
oblastjo religioznih institucij v 

civilizacijsko usmeritev vceplje-
na trditev o manjvrednosti 
žensk. S tako vsiljeno po-
drgenostjo se žena in mati ne 
more strinjati. 

Pod pojem "svetost življenja" 
naj bi sodila tudi usmeritev 
odraščajočega bodočega ČUma 
družbe. Ugotavljamo, da na-
taliteta pada! Mar rojevamo 
sinove in hčere zato, da jih 
pošiljamo na krizna obmoija -
v čigavem interesu? Ne poz-
nam matere, ki bi ob tem osta-
la neprizadeta. 

Odgovornost družbe in 
posameznih institucij se ne za-
ključi z rojstvom otroka. PogJo-
bi se skrb za njegov razvoj tako 
s strani medicinske stroke kot 
tudi socialne varnosti. 

Današnja materialno us-
merjena naravnanost nam za-
megli pomembnost vzgoje v 
okviru družine. V odločujočem 
tempu življenja je materam 
vedno težje zadostiti vsem za-
htevam: podaljšani delovni čas 
in obremenitve posrkajo preveč 
energije, tako materam kot 
tudi očetom. Za emocionalno 
varnost otroka je prav tako 
pomemben tudi oče, sicer osla 
ja vzgoja in skrb za otroka pre 
več razpršena. Kmalu 
odmiku prispeva še ulica 
neprimerne oddaje na televi 
zijskih ekranih, starši pa so 
preutrujeni, da bi se posvetili 
družini. Otroci in mladostniki 

imajo oči in ušesa, s katerimi 
ne more tekmovati noben 
radar... 

Njihovo obzorje Sirijo vide-
nja, doživela in predvsem 
VZGLEDI. 

Po naravnih zakonitostih • 
"ius naturale" - je sonce moški 
vidik in sejalec življenja, ki 
oplaja mati Zemljo. Ženska -
mati, sprejema in rojeva, od 
njene zdrave rodovitnosti in 
zdravega semena je odvisno, 
kako bo seme vzkalilo in 
zaživelo. Res je materina skrb 
vedno igrala pomembno vlogo 
pri oblikovanju družine. Skozi 
mnoge izkušnje ob vses-
plošnem podrejanju si je 
zaželela ekonomsko neodvis-
nost,'ki podpira Človeško dosto-

janstvo. To naj bi bil tudi ko-
rak k sinergičnemu, vzajemne-
mu dopolnjevanju energij ter 
priznanju neodvisnosti na vseh 
podro^'ih. S tem se usmerja na 
drugačne miselne vzorce, na 
zahtevo po spoštovanju dual-
nosti in zavestne odgovornosti 
obeh partnerjev. 

Verjamem, da smo sposobni 
posejati dobra semena za ge-
neracije, ki bodo žele za nami, 
ob zavestnem vrednotenju in 
odločanju žensk in moških o 
prihodnosti sveta. 

MIIA IVANOVIČ, 

JESENICE 

Parole za na zid 

Ob vsakodnevnih znižanjih 
cen blaga in totalnih razpro-
dajah imamo dve možnosti: 
ali gremo počasi na evrop-
ske cene ali pa je naša kup-
na moč tako majhna, da tr-
govci zapirajo vrata. J. P. 

Tolažilna misel 

Vsi, ki niste v času tranzicije 
obogateli ali si pridobili veli-
kega kosa gospodarske po-
gače, imate popravni izpit. 
Obogatite lahko v naslednji 
tranziciji, če vas ne bodo 
prej dali za rešetke. J. P. 

Pogovor z županom na 
A T M T V 
Pogovor z jeseniškim žu-
panom Tomažem Tomom 
Mencingerjem o aktualnem 
dogajanju v občini bo na ka-
belskem kanalu ATM TV 
Kranjska Gora v petek, 30. 
marca, ob 20. uri. Če želite 
povedati svoje mnenje, 
postaviti vprašanje, pokličite 
na telefonski številki 04/ 
5885 150 ali 5885 151. 

GG 
naročnine 

04/201 42 41 
e-pošta: narocnine@g-glas.si 

www.gorenjskiglas.si 

Sponzor križanke je AVTOELEKTRIKA Aleksander Jerneje, s. p., Cesta 1. maja 124, Jesenice, tele-

fon 04/583 14 62, GSM 041/66 82 90. Nagrade: 1. popust pri storitvi 30,00 evrov, 2. popust pri storitvi 20 ,00 

evrov, 3. popust pri storitvi i o ,oo evrov. 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj 
in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do ponedeljka, 
2. aprila 2007, na Gorenjski glas, Zoisova i , 4001 Kranj, p. p. 124 ali vr-
žite v naš poštni nabiralnik. 

http://www.avto-svetina.com
mailto:cveto.erman@gmail.com
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si


Koledar prireditev 

Kulturne prireditve 

RAZSTAVNI S A L O N DOLIK 

DO 4. APRILA 

Razstava likovnih del slikarke Danice Smrdel iz Domžal 

Info: Razstavni salon Dolik, 04/583 25 06 

8. APRILA-2. MAJA 
Razstava likovnih del "generative art" slikarja Bogdana Sobana iz Vr-
tojbe 

Info: Razstavni salon Dolik, 04/583 25 06 

KOSOVA G R A Š Č I N A 

DO 26. APRILA 
Fotografska razstava Fotografskega druStva Jesenice Fotografinje se 
predstavijo 

Info: Cornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00 

DO 26. APRILA 
Likovna razstava akademske slikarke Cvetke Hojnik 

Info: Cornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00 

FOTOCALERIJA F O T O G R A F S K E G A D R U Š T V A J E S E N I C E 

4. APRILA O B I8 . URI 
Fotografeka razstava podvodne fotografije fotografa Aljančiča, člana 
FD J. Puharja Kranj 

Odprtje razstave bo ob 18. uri. 

Info: Fotografsko druStvo Jesenice, 04/583 12 74 

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA 
APRILA 

Nova premiera GTČ Matiček se ženi 

Info: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 31 00 

1 9 . IN 2 0 . APRILA, DOPOLDNE 
Medobmočno srečanje otroških gledaliških skupin Gorenjske Kekče-
vo srečanje 

Info: JSKD OI Jesenice, 04/586 6740 

Glasbene prireditve 
KULTURNI D O M S L O V E N S K I JAVORNIK 

12 . APRILA O B 1 7 . URI 
Območno srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov 

Info: JSKD 01 Jesenice, 04/586 67 40 

D V O R A N A G L A S B E N E Š O L E 

2. APRILA O B 1 9 . URI 

Koncert kitaristov iz razreda prof Igorja Sajeta in Klemena Smoleja 

Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30 

13 . APRILA O B 1 9 . 3 0 
Koncert s harmoniko Primoža Parovela 

Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30 

G L E D A L I Š Č E T O N E T A Č U F A R J A 

21 . APRILA O B 1 9 . 3 0 
Pomladni koncert Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora 

(za glasbeni abonma in izven) 
Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30 

O S N O V N A ŠOLA TONETA ČUFARJA 
15. APRILA 

4. srečanje harmonikarskih orkestrov Slovenije 

Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30 

24. APRILA O B 18 . URI 
Glasbena prireditev Korajža velja 

Info: OŠ Toneta Čufarja, 04/583 32 50 

Kino 
K INO ŽELEZAR J ESEN ICE 

Več o sporedu Kina Železar Jesenice na spletni strani wvnv.gledalisce-
tc.si ali na telefonski številki 04/583 31 03. 

Predavanja, izobraževanja 

OBČ INSKA KNJ IŽNICA J ESEN ICE - ODDELEK ZA OTROKE 
V S A K PONEDELJEK 

OD 16. DO 17.30 - Ustvarjalna delavnica 

VSAK TOREK 
OD 16. DO 18.45 • Angleške urice 

V S A K O S R E D O 
0 0 i£. 0 0 17.30 - Ustvarjalna delavnica 

VSAK ČETRTEK 
OD 17. DO 17.45 • Ura pravljic 

19 . APRILA O B 17. URI 
Lepo je biti bralec - pogovor o knjigah in žrebanje nagrajencev Ugan-
ke meseca 

O D PONEDELJKA DO PETKA O D 7 .30 D O 18 .30 IN O B SO-

BOTAH O D 7 . 3 0 DO 1 2 . 3 0 
so otrokom na voljo štirje računalniki (internet, Word, računalniške 
Igrice). Na ure pravljic so vabljeni otroci od 4. leta dalje, na ustvarjal-
ne delavnice pa od 6. leta dalje. Info: Občinska knjižnica Jesenice - od-
delek za otroke, 04/583 42 01 

KNJIŽNICA JAVORNIK - K O R O Š K A BELA 

1 0 . APRILA O D I6. 0 0 1 7 - 3 0 
Ustvarjalne delavnice 

24. APRILA O D 16 . DO 16 .45 
Ura pravljic 

Info: Knjižnica JavornIk-KoroSka Bela, 04/583 42 11 

PROSTORI G L A S B E N E Š O L E 

14 . APRILA O D 9. DO 17. U R E 
Seminar za učitelje harmonike (prostori glasbene šole) 

Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30 

KASARNA NA STARI SAVI 

4. APRILA OB 17 . URI 
Delavnice za otroke - izdelava velikonočnih zajčkov iz papirja in 

igranje iger naših dedkov in babic. Delavnice so brezplačne. 

Info: Cornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00 
K O S O V A G R A Š Č I N A 

19 . APRILA O B 18 . URI 

Muzejski večer Razvoj tirnega prometa v Železarni Jesenice 

Predava mag. Tadej Brate 

Info: Muzejsko društvo Jesenice, 04/583 25 75 
RUARDOVA GRAŠČINA 
23. APRILA O B 13. URI 

Na DAN KNJIGE bo na ogled razstava Igrač in branje otroških knjig iz 
Gornjesavsklh muzejskih zbirk 

Info: Cornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00 

MLADINSKI C E N T E R J E S E N I C E 

VSAK DELAVNIK O D 1 0 . 3 0 DO 1 9 . URE 
Dnevni klub - srednješolci in starejši; igranje namiznih družabnih 
Iger, namiznega nogometa In tenisa ter igranje biljarda od 10.30 do 
19. ure 

VSAK DELAVNIK O D 13 .30 D O 15 .30 
Vodene dejavnosti za osnovnošolce 

ENKRAT T E D E N S K O (RAZPORED NA WWW.MC-JESENICE.SI) 
Treningi namiznega nogometa Carlando, brezplačne inštrukcije s Si-
monom Zormanom 

ENKRAT T E D E N S K O (RAZPORED NA WWW.MC-JESENICE.SI) 
Tečaj modnega risanja in oblikovanja, vodi Jasna Oordevič; obiskuje 
zaključena skupina 

VSAK TOREK O B 16. URI (RAZEN 3. APRILA) 
"APRILI-r igre za osnovnošolce (brez prijav) 

V S A K O S R E D O O B 16. URI 
Srečanje s Pavlo Kllnar, univ. dipl. soc. ped. 

(RAZPORED NA WWW.MC-JESENICE.SI ALI 0 4 0 / 5 4 5 968) 
"Mama drama' • dramska skupina pod vodstvom Martina Sonca 

2. IN 9. APRILA O B 16 . URI 
Izdelaj svoj model tekmovalnega čolna MČ; delavnice modelarstva 
vodi Tomaž Noč iz društva TOPSPEED 

3. APRILA O B 1 6 . URI 
Tečaj tonske tehnike - uvodno srečanje 

Tečaj vodi Aleš Fartek. ZBIRANJE PRIJAVI 

5. APRILA O B 1 9 . URI 
* Kamčatka • katarza 2006, potopisno predavanje Janeza Sterleta -

Strelca 

6. APRILA O B 15 . URI 
Veliki turnir v biljardu • za srednješolce 

12 . APRILA O B 1 9 . URI 
Pariz - odprtje fbto razstave študenta Miha Vahčiča, člana Fotograf-
skega društva Jesenice 

19 . APRILA O D 15. URE DALJE 
*čist(iln)a zabava po indijansko* • eko zabavno popoldne 

20 . APRILA O D 15. URE DALJE v Š P O R T N E M PARKU POD-

MEŽAKLA 
"Počistimo Športni park Podmežakla" - čistilna akcija 

26 . APRILA O B 16 . URI 
Pink ponk turnir na prostem - za srednješolce in starejše 

Opomba: Prijave na tečaje sprejemajo na 04/588 46 80 ali 588 46 81, 
na mcj-lnfo@siol.net ali na dan pričetka tečajev, več informacij na 
www.mc-jesenice.si. 

Dru^e prireditve 

D O M UPOKOJENCEV J ESEN ICE 
2 6 . APRILA O B 18 . URI 

Prireditev ob praznovanju dneva upora proti okupatorju in 1. maja 

Info: Društvo upokojencev Jesenice, 04/583 26 70 

D O M UPOKOJENCEV JAVORNIK-KOROŠKA BELA 
2 6 . APRILA O B 18 . URI 

Proslava ob dnevu upora in ob praznovanju 1. maja 

Info: Društvo upokojencev Javornik-Koroška Bela, 04/583 lo 14 

KOČA NA GOL IC I 
3 0 . APRILA O B 2 0 . URI 

Kresovanje pri koči na Golici 

Info: Planinsko društvo Jesenice, 04/586 60 70 

CENTRALNA POSTAVLJALNICA ŽP J ESEN ICE - Kurilniška 
ulica 
2 1 . APRILA O D 15. DO 18. URE 

Ogled modulne makete na Jesenicah 

Info: Milan Hribar, 040/706 740: www.vlakl.jesenice.net 

Športne prireditve 

Z B O R ZA GLEDAL IŠČEM TONETA ČUFARJA 
5. APRILA O B 8 . URI 

POHOD: Klemenčevo - Kamniški vrh 

Info: Društvo upokojencev Jesenice - sekcija za pohodništvo, 04/583 
26 70 

1 9 . APRILA O B 8. URI 
POHOD: Zakamnik • DovSka Baba 

Info: Društvo upokojencev Jesenice - sekcija za pohodništvo, 04/583 
26 70 

ŠPORTNA DVORANA P O D M E Ž A K U 

6. APRILA O B 19 . URI 
Zaključek rekreacijske hokejske lige 

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240 

18.-22. APRILA 
TRIGLAV TROPHV - mednarodno tekmovanje v umetnostnem drsa-
nju 

Info: Zavod za šport Jesenice, 051/685 240 

ŠPORTN I PARK P O D M E Ž A K U 
2 0 . A P R I L A O B 15 . UR I 

"Počistimo Športni park Podmežakla* - čistilna akcija 

Info: Zavod za Šport Jesenice, 04/586 33 64 

IGRIŠČE Z U M E T N O TRAVO PODMEŽAKLA 
1 4 . APR I LA O B 1 0 . UR I 

Turnir v nogometu na umetni travi 

Info: Zavod za šport Jesenice, 04/586 33 64 

Posebej omenjamo 

RADOVLJ ICA (Kranjska 3 , prostori Telekoma) 
5. APRILA O D 1 0 . DO 15 . URE 

Ob svetovnem dnevu zdravja bo dan odprtih vrat v SENTCORU 
(Slovensko združenje za duševno zdravje - center za duševno zdravje 
v skupnosti Gorenjska regija). Prikazali vam bodo delo na statvah in 
izdelovanje iz keramike, Izdelke bo mogoče tudi kupiti. Ob 12. uri bo 
ena od uporabnic dnevnega centra recitirala svoje pesmi. Vabljeni! 
Info: Enota Šentgor Radovljica, 04/530 30 10 

N A VSE PRIREDITVE V L J U D N O VABLJENI! 

Pripravil: Turistlčno-informacijski center Jesenice 
Tel.: 04/586 31 78, fax.: 04/581 34 11, 
http://www.jesenlce-tourism.net 

e-naslov: tlCCSr^gpr.jj, tic.jesenice@siol.net 

Koledar prireditev sestavljajo prireditve v občini Jesenice, ki so 
jih javili organizatorji prireditev In s tem tudi odgovarjajo za 
pravilnost podatkov. Samo pisne prijave prireditev, ki niso za-
jete v letnem koledarju oz. spremembe, bomo sprejemali na 
naš naslov najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu za prire-
ditve za naslednji mesec. Organizatorji morajo spremembe 
za že objavljene prireditve sami objaviti v medijih. 

http://www.mc-jesenice.si
http://www.mc-jesenice.si
http://www.mc-jesenice.si
mailto:mcj-lnfo@siol.net
http://www.mc-jesenice.si
http://www.vlakl.jesenice.net
http://www.jesenlce-tourism.net
mailto:tic.jesenice@siol.net
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jeseniške novice GG 

Fotografija, gledališče, 
računalništvo 
jeseničan Klemen Klemene je ustvarjalen na več področjih. Zda j razstavlja fotografije žuželk. 

JANEZ P I P A N 

Jeseniški ljubiteljski fotograf 
Klemen Klemene je član Fo-
tografskega društva Jesenice. 
Po petnajstih letih dela v teh-
nologiji se je odločil za nove 
življenjske izzive, in to so fo-
tografija, gledališče, računal-
ništvo. Sedaj je zaposlen v 
OŠ Tone Čufar Jesenice kot 
računalnikar, učitelj tehnične 
vzgoje, vodja fotografskega 
krožka ter izredni predavatelj 
na Ljudski univerzi za fiziko 
in astronomijo (v Ljubljani). 
Kljub vsem obveznostim pa 
ni pozabil na gledališke de-
ske GledaUšča Toneta Čufar-
ja Jesenice (kot igralec in kot 
fotograf). Klemenova najljub-
ša fotografska scena pa so 
umetnine, ki jih je ustvarila 
narava, posebno ga zanimajo 
žuželke in z njimi povezana 
makro fotografija. Že dobri 
dve leti tako sodeluje na druš-

tvenih razstavah in samostoj-
no razstavlja. Trenutno ima 
razstavo v Žirovnici v fotoga-
leriji Jaka Čopa (v ZD Žirov-
nica). In kaj pravi avtor 
uspešnih makro posnetkov o 
svojih motivih.' "Fotografije 
žuželk so nastajale v džjšem 
časovnem obdobju, ko sva z 

dalmatinko Avšo uživala na 
sproščujočih sprehodih po 
bližnji okolici ali med preživ-
ljanjem dopusta, kjer raje 
raziskujem naravo kot pa be-
tonsko-neonske dosežke člo-
vekove ustvarjalnosti. Že od 
malih nog, ko smo prosti čas 
preživljali predvsem v naravi, 

občudujem svet žuželk zara-
di silne raznovrstnosti oblik 
in barv, ki jih žuželke ponu-
jajo opazovalcu. Po drugi 
strani pa še zaradi njihove iz-
redne številnosti in nam ne-
razumljive sposobnosti prila-
gajanja okolju v boju za ob-
stanek." 

Anja Noč je prikupna vodnarka, doma s Planine pod Golico. 
Po poklicu je kozmetičarka in kot pravi, v svojem poklicu 
zelo uživa. V prostem času pa s e rada ukvarja z 
izdelovanjem različnih okraskov. U. P., foto: Janez Pipan 
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Živimo ceneje 
Ponudba velja od 21. 3. do 4. 4. 2007 

UUBUANACRNUCE Pot k Sejmišču 32 CRNOMEU Ulica 21. oktobra ISb 

UUBUANA ORAVUE Celovška c. 249 ŽAIEC Savinjska cesta 19 

CEfiKNICA Cests 4. maja 2S ŠEMPETER Savinjska ulica 2 

NOVO MJSTO Slavka 6ru»a54a 
METLIKA Cesta XV. Brigade 29 

GORNJA RAOeONA Panonska 23 

BREŽICE Cesta svobode 31 

lESENICE Ulica Maršala Tita 63 

MURSKA SOBOTA Lendavska 29 b 

POSTOJNA Tržaška e. 82 (Kjiarje) 

CEUE PadJavDrškova2 

RADOVUlCA Gorenjska cesta 33 

129 ,00 EUR 
30.913,56 SIT 

• primeren za klasičen tv 
• diagonale od 33-55 cm 
• nosilnost do 42 kg 

Televizijski sprejemnik 
real flat 

• barvni sistem: PAL, SECMA, NTSC CAV) 
• audio sistem: D7K, B7G, I • multi-jezikovni 
OSO meni • nastavitev topline barve • slikovni 
nadzor • nastavitve slike ostanejo v spominu 
• uporabniško nastavljivi slikovni načini 
• digitalni 1C BUS nadzor • digitalna geometriCna 
prilagoditev • stereo • mute tipka • 1 x scart 
priključek • AV vhod • 236 programskili mest 
• teletekst • avtomatsko iskanje programov 
• programiblina številka zaslona • nastavitev 
avtomatskega vklopa/izklopa (timer) • samodejni 
izklop ko ni TV signala • bioritem 

• razporejanje programov 

Stenski TV nosilec 
XL11-41 

' kabli so skriti v nosilcu 
' varnostni mehanizem proti zdrsu 
• preprosto nagibanje in vrtenje 

Po televizor v Hura! 

Kaj mora imeti televizor? 
Daljinski upravljalnik in teletekst spremljata vsak 
sodobni televizor. Televizor mora imeti tudi ustrezne 
priključke, kamor lahko priklopimo DVD predvajalnik in 
vrdeorekorder. Za dober zvok so stereo zvočniki nuja. 
Nastavitve sodobnih televizorjev praviloma potekajo 
preko menijev. Ker je število programov, ki jih nudijo 
kabelski sistemi, veliko, mora imeti televizor dovolj 
spominskih mest za kanale, priročno je tudi avtomatsko 
iskanje .programov in možnost kasnejšega poljubnega 
razporejanja programov med kanali. Raven zaslon, ki ga 
proizvajalci označijo z besedico "flat", omogoča boljšo 
kakovost gledanja. 

Kam postaviti televizor? 
Televizor običajno najde svoj prostor v omarici ali na 
posebnem stojalu, za kar pa potrebujemo dovolj prostora. 
V majhnih stanovanjih, kuhinji, spalnici ali otroški sobi 
pa pogosto ni prostora za tovrstne rešitve. Takrat 
pride v poštev nakup stenskega nosilca za televizor. Pri 
nakupu bodimo pozorni, da je nosilec ustrezne dimenzije 
in nosilnosti. Iz estetskih razlogov je koristno, da nosilec 
omogoči, da vanj skrijemo kable. Iz praktičnih pa, da ima 
nosilec varnostni mehanizem in omogoča enostavno 
premikanje televizorja. 
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PRILOGA GORENJSKEGA GLASA 



GLASBA, TELEVIZIJA 
Pozdrav pomladi 
V nedeljo ob uri prireja Prvo slovensko pevsko društ-
vo Lira iz Kamnika že tradicionalni Pozdrav pomladi na 
Glavnem trgu. Pevsko popoldne bodo popestrili tudi 
člani kamniškega Mešanega pevskega zbora Odmev, 
folklorna skupina Društva upokojencev Kamnik, Godba 
Stranje, harmonikarji, Klapa Mali grad in drugi. J. P. 

Sanje, ki se jih lahko dotaknem 

Blejski plesni studio ponosno predstavlja plesno pred-
stavo društva študentov invalidov Slovenije in priznane-
ga koreografa Mihe Krušiča v plesni predstavi Watch 
out. Predstava bo v danes, 23. marca, ob 20.30 v Festi-
valni dvorani na Bledu. A. B. 

Odpeto 
Odpeto bo oddaja v slogu zelo zabavnega in "odpetega" 
glasbenega kviza. Znani slovenski glasbeni izvajalci in 
drugi estradniki se bodo preizkusili v poznavanju glas-
be. Prva oddaja bo na sporedu danes zvečer ob 20. uri 
na TV3, vodil pa jo bo igralec in glasbenik Žiga Saksida. 

Mart Luik, generalni direktor TV3, voditelj Žiga Saksida 
in odgovorni urednik TV3 Tomaž Taškar rFoto As« 

r- • b z- i I naročanje: telefon: 04 201 42 41 
u x e n | s k l 0 l a s I e-pošta: narocn(ne@g-glas.si 

PO POTEH ROČKA 
Kranjska zasedba Hoffman preigrava tako imenovani "trip ročk", znani pa so tudi po dobrih besedilih 
in značilnem zvoku, za katerega je zaslužna predvsem violina. 

E I S B U B 

Konec februarja je 
na prvem predi-
zboru 4. Youn-
Gunz Toura v 
Ostrigi 2 močnejšo 

konkurenco skupin Escape 
in Obduction pomedla kranj-
ska zasedba Hofiman, ki se 
je tako uvrstila v finale. Ta 
bo 24. marca v ljubljanskem 
Orto baru, kjer bo nastopilo 
pet finalistov iz vseh sloven-
skih regij. Z uvrstitvijo na 
natečaj so si priborili tudi 
brezplačno snemanje sklad-
be in tako bomo njihovo av-
torsko skladbo "IGub odra-
slih dojenčkov" kmalu lahko 
slišali tudi na kompilaciji 4. 
VounGunz Toura. Šestčlan-
ska skupina preigrava tako 
imenovani "trip ročk", znani 
pa so tudi po dobrih besedi-
lih in značilnem zvoku, za 
katerega je zaslužna pred-
vsem violina. 

Besedilopisca Klemena 
Clobo^ika in bobnarja 
Luka Vojnoviča smo povpra-
šali, ali so na regijskem pred-
izboru YounGunz Toura v 
škofjeloški Ostrigi pričako-
vali zmago in zakaj mislijo, 
da jim je uspelo. Klemen od-

Hoffmani se bodo ta konec tedna merili z najboljšimi YounCunzi. / 'm-. Poiom m eiUis.n 

govarja: "Pri predizborih je v 
zraku vedno neka negoto-
vost. Podprla nas je komisi-
ja, ki pa je identično število 
točk namenila tudi skupini 
Obduction. V naš prid je na 
koncu odločil glas občinstva. 
Največja zasluga gre torej 
njim in tistim, ki so verjeli v 
nas." Luka pa dodaja: "Ta 
natečaj, kot vse ostale, jem-
ljemo v prvi vrsti kot dobro 
promocijo benda in mož-

nost igranja na dobrih odrih 
z dobrimi glasbeniki, se pra-
vi pridobivanje izkušenj. 
Gre tudi za podpiranje nate-
čaja. Cilj je nujno potrebno 
imeti. Smo mlad bend, ki 
dela dobro. Ce pa delaš ko-
rektno, so posledice bolj ali 
manj logične. Žanrsko od-
stopamo od ostalih dveh 
bendov (Obduction, Esca-
pe), pojemo v slovenskem 
jeziku, imamo zanimive 

aranžmaje. To je prepričalo 
komisijo in poslušalce." 

Kaj pričakujejo od fmala 
VounGunz Toura 

Klemen: "Predvsem močno 
konkurenco, dobro ozvočenje 
in polno dvorano ljudi, z naše 
strani pa čim boljši koncert" 

Luka: "Naš primarni na-
men je širjenje poslanstva -
glasbe. V prvi vrsti moraš biti 
dober sebi, da lahko o tem 
prepričaš druge." 

NAJOŽEFOVO 

V
nedeljo se 

športna dvo-
rana v Cerkljah 
sicer ni šibila 
pod težo 

ljudske množice, vseeno pa je 
bila kar napolnjena z ljubitelji 
predvsem narodnozabavne 
glasbe. Glavna glasbena gosta 
že tradicionalne prireditve 
Veselo na Jožefovo sta bila 
letos Nuša Derenda, ki se je v 
zakulisju med pogovorom s 
kolegico Jelko (članico ansam-
bla Igor in Zlati zvoki) razgo-
vorila o letošnji Emi ter nateča-
ju za Slovensko popevko, ter 
Alfi Nipič, ki je bil pred 
nastopom ves teden bolan. 

Tradicionalna pa ni le 
prireditev, temveč tudi petje 
župana Franca Čebulja, ki je 
včasih dokaj aktivno sodelo-
val v tovrstnih vodah. Tokrat 
je v spremljavi mladega 
ansambla Radost pel o vese-
lem Ribn'čanu ter požel nas-
meh in aplavz. Drugi, še bolj 
glasen pa je bil, predvsem 
med žrebanjem nagrad, 

povezovalec prireditve Franc 
Pestotnik Podokničar, ki je z 
malo ženske pomoči izžre-
bal za petdnevno smučarsko 
vozovnico dvoje srečnic: eno 
povabljeno in eno, ki je 
plačala za vstopnico. Kdo bi 
si mislil, da se ravno nepar-
na številka, kot je 319, lahko 
znajde tisti trenutek v 
Podokničarjevi roki in se na-
haja tako na običajni kot 
sponzorski vstopnici. Sicer 
se je stvar na odru odvila 
tako hitro, da je občinstvo v 
dvorani najverjetneje mis-
lilo, da gre za 'dobro 
pripravljen scenarij'. Organi-
zatorji lahko priznajo, da so 
imeli malce sreče, da se je 
sponzorska vstopnica znašla 
v mojih rokah, da sem bila 
tisti trenutek 'polna 
razumevanja'. 

Za boljše glasbeno počut-
je pa so na prireditvi poskr-
beli še ansambel Robija Zu-
pana z Vranskega, pa že 
omenjena ansambel Igor in 
Zlati zvoki ter Radost iz 
Cerkelj, Veseli svatje ter 
ansambel bratov Vojsk. 

Franc Čebulj, župan občine Cerklje (desno) na Gorenjskem, 
ima izkušnje tudi v pevskih vodah. / Foto:Tmn>oki 

Ansambel Radost in ansambel bratov Vojsk (na fotografiji) 
kažeta na to, da ima narodnozabavna glasba močan 
podmladek. / fob: Tm. Don 

mailto:ne@g-glas.si


KU LTU RA 
ODLIČNI NA DRŽAVNEM 
N a 36. tekmovanju mladih glasbenikov Slovenije s e d e m zlatih plaket G o r e n j c e m 

M 
Igor Kavčič 

inuli konec 
tedna je v 
Ljubljani po-
tekalo 36. tek-
movanje mla-

dih glasbenikov Slovenije. 
Gorenjske glasbene šole je 
zastopalo 25 glasbenikov in 
dva sestava. Z zlato plaketo 
in 1. nagrado sta se med fa-
gotisti odlično odrezala Mi-
hael Mitev (v i.b kategoriji) 
in Neja Somun (i.c), obema 
je mentor Zoran Mitev iz 
GŠ Kranj. Oba bosta nasto-
pila tudi na koncertu prvo-
nagrajencev ta konec tedna 
v Mariboru oziroma Ljublja-
ni. Zlate plakete so še preje-
li: Eva Mulej (tudi 2. nagra-

da) in Tamara Kreft (kljuna-
sta flavta, obe GŠ Jesenice, 
mentorica Mateja Bajt), Eva 
Ušenienik (flavta, G Š Kranj, 
Bogomila Mrdjenovič), 
Martina Strasser (tudi 2. na-
grada, klarinet, G Š Jesenice. 
Monika Svetina) in Blaž 
Šparovec (tudi 2. nagrada, 
GŠ Radovljica, Luka Kem-
perle). Srebrne plakete so v 
posameznih kategorijah 
prejeli: flavtistke Ula Kenda, 
Karin Kokalj, Eva Poljanšek 
(GŠ Ško^a Loka), Eva Jen-
sterle (GŠ Radovljica), (GŠ 
Škofja Loka) in Aleksandra 
Pleterski (GŠ Radovljica), 
klarinetistka Veronika Ro-
gelj (GŠ Kranj), saksofonist-
ka Ajda Antolovič (tudi 3. 
nagrada, GŠ Kranj) in Tro-
bilni trio GŠ Kranj (Domi-

Prenovljena zbirka živali 

V nedeljo so s koncertom Škofjeloškega pevskega zbora na 
Škofjeloškem gradu odprli prenovljeno muzejsko zbirko 
živali. V zadetku leta so jo na novo postavili in dopolnili s fo-
tografskimi motivi dveh znanih fotografov, Corazda Kavčiča 
z Gorenjskega glasa In domačina |ureta Nastrana, ter z 
miniaturnimi živalskimi skuipturami. Te iz drevesnih ko-
renin izdeluje Avgust Babnik. Začetki zbirke živali segajo v 
leto 1946, ko je bil Loški muzej še v Puštalskem gradu, pravi 
direktorica muzeja Jana Mlakar. Obsegala je preparirane 
sesalce, ptiče in žuželke, ki so jih darovali loški lovci, zbi-
ratelji in drugi darovalci. Ko so muzej v šestdesetih letih pre-
selili na grad, je zbirka postala samostojna. V prenovljeni 
zbirki je na ogled skupno več kot sto živalskih preparatov, 
obsega 88 živalskih vrst, od tega 23 vrst sesalcev, 60 vrst 
ptičev, dve vrsti plazilcev in tri vrste rib, gre pa za največjo 
zbirko živali na Gorenjskem. V Loškem muzeju so veseli 
sodelovanja lovcev in njihovih zaslug pri ustanovitvi zbirke. 
Na sliki: Škofjeloški lovski pevski zbor je zapel ob odprtju 
prenovljene muzejske zbirke. D. Ž. 

Mihael Mitev 

nik Kosimik, Oskar Semec, 
Mitja Škufca, tudi 3. nagra-
da). Bronaste plakete so pre-
jeli: kljunasta flavta, Anja 
Štefe (GŠ Tržič), Marjana 
Jocif in Nika Krmelj (GŠ 
Kranj), flavta, Zorica Geor-

Neja Somun 

giev (GŠ Jesenice), klarinet, 
Nina Klinar (GŠ Jesenice), 
klavir, Katarina Pivk (GŠ Ra-
dovljica) in Tomaž Hostnik 
(GŠ Škofja Loka). Drugi 
udeleženci so za svoj nastop 
prejeli priznanja. 

Kosovelova poezija malo drugače 

Mlada perspektivna igralska zasedba kulturnega društva K 
(KDK) iz Žirovnice seje pod vodstvom režiserja Nika Kranj-
ca Kusa znova Izkazala in že tretje leto zapored pripravila 
Gledališko-literarni projekt ob obletnici rojstva Srečka 
Kosovela. Premiero so pripravili v nedeljo zvečer v dvorani 
na Breznici, reprizo pa naslednji večer v Linhartovi dvorani 
v Radovljici. Tako, kot vsako leto, je bila tudi tokrat vsebina 
projekta ugledališčenje Kosovelove poezije, s tem, da je bil 
letošnji okvir postavljen v izolacijske svetove. Ker živimo v 
času, ko poezijo prebirajo le še redki posamezniki, postaja-
jo pesniki in njihova dela vedno bolj izolirani. Interpreti so 
črke, besede, verze, poezijo oživeli in prikazali, kako izreče-
na beseda funkcionira v izoliranem in samotnem svetu. V ta 
namen je Niko Kranjc Kus zasnoval zelo enostavno, vendar 
izvirno in učinkovito scenografijo, ki so jo igralci med inter-
pretacijo postavili kar sami. Letos so nastopili: Klemen Bun-
derla, Manca Frelih, Gordana Granatir, Mina Kovač, Katari-
na Košnik, Polona Lojevec, Matic Mežek, Ingrid Peinkicher, 
Rok Svetina, Maja Šorn in Urška Urevc. Anka Bulovec 

KRANJ 

Vabilo v gledališče 

Na predstave letošnjega 
Tedna slovenske drame 
Kranjčane med drugim va-
bijo tudi "živi kipi". Ljudje 
pridno v škatlico mečejo 
evrske kovance, "kip" se 
premakne in jih prijazno 
povabi na večerno pred-
stavo. Mi smo enega sre-
čali ob Kokrškem mostu 
na poti v gledališče. \. K. 

I TCDen SLfliiensiii: mm 
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Petek, 23. marca 
DAN NO-MINIRAKCEV 
• o d 1 2 . 0 0 d o 1 5 . 0 0 i n o d 1 5 . 3 0 d o 1 8 . 0 0 : 

Delavnica: Dramaturške pokrajine nominiranih besedil 
• ob 19.3O: Koncertne uprizoritve odlomkov besedil, nominiranih 
za Grumovo nagrado 2007 
- ob 19.3O: Pogovor o nominiranih besedlih 
(moderatorka Alenka Bole Vrabec) 
Sobota, 24. niarca 
• ob 19.30: Tina Kosi TO TI JE lAlf (Slovensko ljudsko gledaliSče Celje) TP 
Ponedeljek, 26. niarca 
• ob 19.30: Srečko Fišer PRIHODNJE, ODHODMJE (SNG Nova Gorica) TP 
Torek, 27. marca 
• ob 19.3O: Matjaž Zupančič RAZRED (SNG Drama ljubljana) TP 
Sreda, 2B. marca 
• ob 19.30: Predstavitev delavnice dramskega pisanja: 
Dialooi na odru tmy)torJ3n van den Bosch) 
Cetitek,29.mara " V 
' ob 19.3O: Dane Zaje GRMAČE (Mednarodna Koprodukcija: 
Teatar 6TD, AOU, FUROKAZ (Zagreb, Hrvaška), EX POMTO, 
Globalni teater (ljubljana, Slovenija) MP 
Petek, 30. marca 
. ob 19.30: Mare Bule ZADKiA EGOISTIČNA PREDSTAVA 
(Maska produkcija, koprodukcija: Lutkovno gledališče Ljubljana, 
Festival Performa MKC Maribor) SP 
Nedelja, 1. aprila 
• ob 19.30: Sklepna slovesnost, 
podelitev nagrade Slavka Gruma, Šeligove nagrade, 
Griin-Filipičtvega prlmanja in nagrade občinstva 
Legenda: 
TP- tekmova ln i program 
SP - spremljevalni program Btasajna: 04 2010 200 
MP-mednarodni program www.ptk.si 

Na 37. Tednu slovenske drame bo Prešernovo gledališke v sodelovanju z Gorenjsidm glasom tudi 
letos podelik) nagrado obSnstva a najboljšo predstavo festivala. Med ocenjevaki bomo izžrebali 
pet prejemnikov gledaliiSkega abonmaja In enoletne naročnine na Gorenjski glas. 

KUPON ZA TEDEN SLOVENSKE DRAME V PREŠERNOVEM GLEDALIŠČU 

Predstava: 

Prosimo, obkrožite (1 je najnižja, 5 najvišja ocena): 
1 - Tako slabe predstave pa že dolgo ne! 2 - No ja, zdržali smo do konca. j 
i-Zanimivo,a ne pretresljivo. 4 - Res, prav dobra predstava! 5 - Odllftia predstava! i 

Ime in priimek: 

Naslov: _ j 

Telefon: " I 

Ocenjevalni kupon poiljite na naslov: Gorenjski glas, Zoisova 1,4000 Kranj. Upoštevali i 
l>om« vse o<enjevalne lističe, ki bodo prispeli do 31. marca 2007, do 10. ure. j 

Darilo za nove naročnike! 
Izberite svoj priročnik. 
Naročniki Gorenjskega glasa knjižice lahko kupite na Zoisovi i 
v Kranju, jih naročite po telefonu št.: 04/20142 41 aH po 
e-pošti: narocnine@g-glas.si 

Cena ene knjižice z 20% popustom je: 9 , 9 8 € (2.392 SIT) 

http://www.ptk.si
mailto:narocnine@g-glas.si


NOMINATOR 242 

GORAZDŠINIK 

^KOMPASHOLIDAVS 
Katalog Mediteran 07-

tel:01 2006 m PrihranltedolOOtspopustifflzgodnieprij^ POČITNICE IN POTOVANJA 
VALTHORENS lOr) SHARM ELSHEIKH 
%*.'lS.ltsO()ni|iiii)a!' «9 lOJf«. 7.4.M«lc»vi4* 

«JJ3SN 7PCItl«LI2LJ 

lUl 27.4a5,GI»osr 
!1«!S1I 5l>0l,l«iZlJ 

tO TIROLSKA IN SWAROVSKI 

6NA,5»1 
VRSAR 

3P01+IT 
LOVRAN-OPATUA 
!3.-!U,l>aA4' 
2N2 U.I39SIT 2D/IP(X.03LE<LBUS 

Največja izbira 

IU.IK9SIT ]IV2K^<^L«IILJ 

TOSKANASFIRENaMI 

1113»!ST 3D/iPOt.lN2.09Wt,tws ttJMsIr j 
^jBMRI SEVERNE INDUE jVJj I 

2in7SIT«[M!«(.llllogliiilitiitJ IiumstI 

www.kompas.si 

TV SPORED 

PETEK 23.3. 
• RHlrty1V 

12,ISZapiskiizTajpeja 12.40 Ri^lJJBZad' 
nja jMiloinoa 1355 Cudaiko 14.20 RPA 14.45 
Novinar v HHidrem 1535 Jane Goldman 16.25 
Študenti mediane 16J0 Prevarana smrt 17.15 
Reievanje živali 17.40 Motorji 1S.05 Neveijetno 
1830 Polidsti na Havajih 19.00 Polidja 1905 
Novinar v n̂ odrem 20.15 Živakki vn 20.40 Vi-
harne zgodbe 21i>5 Prevaranti 2230 Videonad-
zof 23.15 Neverjetno 23.40 Obalna straža 00.05 
Polidsti iz Rena 

12J0 Svetovni popotnik 13.10 Zaljubljena, 67. 
del 14.0S Usodna ljubezen, 3«. - 37. del153S Za 
ljubezen do Oorie, 31. - 32. den7.40 Poroka z 
mHijonatjm. 101. del 18JS Maria Rosa IKeženo, 
79. del 1930 Judeževa žena, 86. del 2 0 ^ Naie 
skrivno življenje, 59. del 21.10 Usodr« ljubezen, 
37 del 22.05 Za ljubezen do Gktrie, 32. d«l 23.00 
Ste<a v ljubezni, 92. del 23.55 MaKevanje 
ljubezni, 109. del 

SOBOTA 24.3. 
> R«Afity1V 

11,25 Poe<$ 1130 Prevarana smrt 12.15 Drzni 
tatovi 12.40 l2terjw3ki 13 JO Viham« zgodbe 
1335 PoSdsti iz Rena 1445 Petef3(i in ̂ etverdci 
1535 PoTidja 16.00 Novi milijonarji 1630 Dan 
moje smrti 17>«l Prevarana smrt 18,05 Reševan-
je živali 1830 Dizni tatovi 19.00 Motoiji 1925 
Polidsti iz Rena 20.15 Zadnja priložnost 21.05 
Same v New Yot<(v 22.00 V Iskanju ô eta 2230 
Spopad v kletki 23.15 Pofidstke 00.05 Polidsti 
0030Vojaki 

06.00 2iveti, 11. del 06.50 Za ljubezen do 
Glorie, 28.-32. del 11.00 NaSe skrivno življen-
je, 11. del 11.50 Usodna ljubezen, 33. - 37. 
del 16.00 Velika pričakovanja 18.00 2ivetl, 
12. del 19.00 V kuhinji z Angelom in Mario 
20.00 Hoiem biti zvezda, 37. del 22.00 Živl-
jenje z Anito, 7. del 23.00 Nezvestoba, 7. del 
00.00 Ljubezen naprodaj, 8. del 

NEDEUA 25.3. 

06.00 Kdo pa misfii, da sil? 09J0 Brez orožja 
10.10 Zapiski a Tajpeja 1035 Dirka 11.25 
Preživeli 1130 Sindrom Treadier Collins 12.40 
Združeni z gtavo 1330 Brez 010^ 14.20 Kdo pa 
misliš, da sil? M M Pod nožem 18J5 Reševanje 
živali 1830 Preživeli 19.00 Kdo pa misK, da si!? 
2205 Zdravniške kartoteke 23.15 Polldstke 
00.05 Polidsli0030vojaki0u0 Na robu02.10 
Združeni 2 glavo 

06.00 Živeti, 12. del 06.50 Judeževa žena, 
82.-86. del 11.00 Naše skrivno življenje, 12. 
del 11.50 Sreča v ljubezni, 88. - 92. del 16.00 
Velika pričakovanja, drama 18.00 Živeti, 11. 
del 19.00 V kuhinji z Angelom In Mario, 8. del 
20.00 Hočem biti zvezda, 38. del 22.00 Živl-
jenje z Anito, 8. del 23.00 Nezvestoba, 8. del 
00.00 ljubezen naprodaj, 9. del 

PONEDEUEK 26.3. 

1335 (udaško 14J0 RPA 1445 Novinarv mod-
rem 1535 Jane GoMman 1605 Študenti medi-
cine 1630 Prevarana smit 17.15 Reševanje živaD 
1740 Mladi zdravniki 18.05 Neverjetno 1830 
PoSdsti na Havajih 19.00 Zamolčane zdravniške 
zgodbe 1930 Rojstvo 20.15 Kdo pa misTiš, da sH? 
21.05 Prevaranti 22.00 Zdravniške kartoteke 
2205 Majhni čudeži, posebna oddaja 23.15Nev-
erjetno 2340 Obalna Straža 00.05 Rojstvo 0030 
Kdo pa misliš, da sil? 

1200 Sv«ovni popotnik 13.10 ZaljubljefB, 68, 
del 14.05 Usodna ljubezen, 37. - 38. del 1535 Za 
ljubezen do Glorie, 32. - 33. del 17.40 Poroka z 
mifijonaijem, 102. del 1835 Maria Rosa išče ženo, 
80. del 1930 Judeževa žena, 87. del 2000 Naše 
skrivno živ^je, 60. del 21.10 Usodna ljubezen, 
38. del 22.05 Za ljubezen do Gkwie, 33. del 23.00 
Sre{a v ljubezni, 93. del 2335 Maščevanje 
ljubezni, 110. del 

TOREK 27.3. 
• RealityTV 

13.55 (udaško 14.20 RPA 14.45 Medidnske 
zgodbe 1535 Jane Goldman 1605 Študenti 
mediane 16.50 Prevarana smrt 17.15 Reše-
vanje živali 17.40 Mladi zdravniki 18.05 
Neverjetno 18.30 Preživeli 19.00 Študenti 
medicine 19.25 Živalski vrt 19.50 Rojstvo 
20.15 Kdo pa misliš, da sil? 21.05 Več kot 
bizarno 22.00 Zdravniške kartoteke 22.25 
Oh, ta ljubezen 23.15 Neverjetno 23.40 
Polidsti 00.05 Rojstvo 00.30 Kdo pa misliš, 
da sil? 

1200 Svetovni popotnik 13.10 Zaljubfjena, 69. 
del 14J)S Usodna ljubezen, 38. -39. del 1535 Za 
ljubezen do6k)rie,33.-34.del17.40 Porokazmil-
ijonarjeni,103.dcl1835MariaRosaiščeženo,8I. 
del 1930 Judeževa žena, 88. del 2000 Naše 
skrivno življenje, 61. del 21.10 Usodna ljubezen, 
39. del 22J)5 Za ljubezen do Gbtie, 34. del 23.00 
Sreča v ljubezni, 94. del 2335 Maščevanje 
ljubezni, 111. del 

SREDA 28.3. 
• RealityTV 

13.05 Hujianje 13J0 Skrivnosti Us Vegasa 
1400 RPA 1445 Medidnske zgodbe 1535 Jane 
Goldman 1605 Študenti medičine 16.50 Pre-
varana smrt 17.15 Reševanje živali 1740 Mladi 
zdravniki 18.05 Neverjetno 1830Preživeli 19.00 
Klic 1905 Počitniški posnetki 1930 Rojstvo 
20.15 Kdo pa mislB, da sil? 21.05 Same v New 
Yod(U 22.00 Rasti In rasti 2250 Preživeli 23.15 
Neverjetno 23.40 Obalna straža 00.05 Rojstvo 
0030 Kdo pa misliš, da sS? 

1200 Svetovni popotnik 13.10 Zaljubljena, 70. 
del 14.05 Usodna gubezen, 39. - 40. del 1535 Za 
Oubezendo6k)tie,34.-35.del1740Potokazm9-
ijonarjem, 104.del 1835 Maria Rosa iščeženo,82. 
del 1930 Judeževa žena, 89. del 2000 Naše 
skrivno Svijenje, 62. del 21.10 Usodna ljubezen, 
40. del 22.05 Za ljubezen do Glorie, 35. del 23J)0 
Sreia v ljubezni, 95. del 2335 Maščevanje 
ljubezni, 112. del 

ČETRTEK 29.3. 

1240 R(^o 13.05 Hujšanje 1330 Skrivnosti 
Las Vegasa 1400 RPA 14.45 Zaobljuba 1535 
Jane Goldman 1605 Študenti medidne 16.50 
Prevarana smtt17.15Reševanježivali174fl Mla-
di zdravniki 18.05 Neverjetn« 1830 Preživeli 
19.00 Proti vrhu 1930Rojstvo 20,15 Kdo pa mis-
liš, da sil? 21 J)5 Prevaranti 22.00 Srauča5ka se-
zona 2205 Peter® in četverad 23.15 Neveijetno 
23.40 Obalna straža 00.05 0030 Kdo pa 
misliš, da sil? 

1200 Svetovni popomik 13.10 Zaljubljena, 71. 
del 14X15 Usodna ljubezen, 40.-41. den535 Za 
ljubezen do Gkme, 35. - 36. del 17.40 Poroka z 
mifijonarjem, 105.del1835 Maria Rosa Iščeženo, 
83. del 1930Judeževa žena, 90. del 2000 Naše 
skrivno JMjenje, 63. del 21.10 Usodna ljubezea 
41. del 22.05 Za |ubezen do Glorie, 36. del 23.00 
Sreča v ljubezni, 96. del 23.55 Maščevanje 
ljubezni, 113. del 

Pred leti, ko se mi je v ne-
kem dicinem obdobju "sesul" 
želodec, vem le, da ne zaradi 
zaljubljenosti, sem rešitev na-
šel pri dr. Petru Papugi, zdrav-
niku, akupunkturistu, mojstru 
prehrane in .še česa. Na vpraî a-
nje, kaj jem ter kaj in koliko pi-
jem, mi je na podlagi odgovora 
dal vedeti, kako sem "narejen". 
Saj veste tisto: Povej, kaj ješ, in 
povem ti, kdo si. Od takrat na-
prej, na srečo tudi zaradi služ-
be, me zanima domala vse, kar 
je povezano s prehrano in gas-
tro-enološko kulturo. Zato 
sem se vesdjem odzval vabilu 
na delavnico sredozemske ku-
hinje, ki se je ob koncu tedna 
zgodila v simpatični vasici 
Menžan nad Koprom. Povabi-
li so me na domačijo Butul, 
kjer "hlače nosi" predsednica 
in duša Društva za zdravo živ-

som in oljkami, je obstopila 
družina Butul, vedra Tatjana z 
možem Mitjem in sinom Čr-
tom, ki je bil v veUko pomoč in 
ga je bilo v veselje opazovati, 
kako uživa v kuharskem delu. 
Predstavili so tokratno gostjo 
delavnice dr. Ireno Fonda, ki je 
prišla predstavit družinsko ri-
bogojnico in njihovega gojene-
ga "piranskega" brandna, ki je, 
prekajen, že "opremil" prvi, 
mavrični krožnik s pisano sve-
žo zelenjavo. Ko je zadišalo še 
oljčno olje. se je zgodila popol-
nost okusov. Del ekipe je nada-
ljeval s pripravo koromačeve 
juhe, joj kako okusen je surov, 
v katero so po tlačenju dali sve-
že piranske klapavice. Vmes 
sta se kuhali polenti z oljkami 
in z divjim porom. Spretne 
ženske in moške roke so pri-
pravile še solatni šopek, ga dale 

Filip Koletnik in Matjaž Mihelčič 

zal, da se z ribico v rokah dobro 
znajde. "Tečajniki" so kuhali 
Še naslednji dan. Tatjana Butul 
pa bo te dni kulinarična gostja 
slovenskega protokola v Berli-
nu in kasneje še v Bruslju. 

V Portorožu pa se je minu-
li konec tedna zgodil lo. tradi-

opremljeno optiko. Mladenič 
Marko pa je menda po Ljublja-
ni znan kot vrhunski plesalec 
salse. Pravi, da je salsa način 
življenja. Verjetno tako kot 
Matjažu Mihelčiču strokovno 
angažiranje v optiki in opto-
metriji. Končal je namreč opto-

Tatjana, Mitja in Črt Butul In Irena Fonda Valerij Vervega, Marko Žlender in Nevenka Vervega 

Ijenje in tokratna gostiteljica 
Tatjana Butul. Iz Kopra, kot bi 
se vzpenjal kje v Škofjeloškem 
hribovju, se mimo Marezig 
pot dvigne na dobrih sto me-
trov nad morje, kjer se že meša 
mediteransko s celinskim pcx3-
nebjem in se ponuja očarljiv 
razgled. Bolj ko gre ura v noč, 
bolj romantičen je videti Kopr-
ski zaliv, tja čez proti Italija-
nom in naprej proti Julijskim 
Alpam in Triglavu. Noro. 
Zbrani, tokrat nekaj zamejskih 
Korošcev, nekaj Primorcev in 
zabavna ekipa iz Dolenjske, so 
si nadeli Tatjanine predpasni-
ke in kuharija se je začela. Tat-

V popečen kruh z odlično do-
mačo gorfico. Zeliščno omako 
pa so vmešali v odcejen jc^urt 
S čmiiiii oljkami. Sem in tja 
smo splakovali okuse, eni z do-
mačo malvazijo, drugi z refo-
škom. Iz kuhinje pa je dišal 
povsem svež piranski brandn. 
Čudovite fileje so zavili v blitvi-
ne liste in "protfen" dali v pefi-
co. Še prej pa je Irena Fonda, 
direktorica družinskega pod-
jetja, sicer pa doktorica mole-
kularne biolc^je v onkologiji, 
spretno kot le kaj demonstrira-
la, kako brandnu odstranimo 
luske, kako se s čim manj tru-
da očisti riba in strokovno, s 

donalni "sejem" optike. Druš-
tva optikov Slovenije. In prav 
letos društvo praznuje jubilej-
nih trideset let organiziranoslL 
Decembra je pre^edniško ob-
veznost DOS prevzel Matjaž 
MihekSč, optometrist iz znane 
družinske optike Mesec z Jese-
nic, ki ima že 50-letno tradid-
jo. Klepet z direktorjem druž-
be Carl Zeiss Slovenija, lioni-
stom Filipom Koletnikom, ki 
je pred dvema letoma "doni-
ral" družini Podobnik iz Cer-
kljanskega Vrha v Poljanski 
dolini, je bil seveda poslovne in 
strokovne narave. Nemški 
Carl Zeiss je predstavljal nekaj 

metristični študij v Miindmu, 
magistrski študij pa kot prvi 
Slovenec končuje v nemškem 
Aalnu na nemško-ameriški 
podiplomski šoli, klinične pre-
izkuse pa opravlja v Ameriki. 
"Da ne zgubimo stika, na dol-
gi rok bo naša storitev cxlvisna 
le od znanja," pove Matjaž, 
športnik po duši, zaljubljen v 
sneg in morje. Podobno kot 
gorenjska poslovno-športna 
ekipa, ki je predstavila kolekd-
jo športnih očal in daljnc^e-
dov. Šef ekipe, nekdanji de-
monstrator Damijan Ambro-
žič - Kuld, skoraj naš novinar-
ski kolega, je "nastopil" s sode-

Irena Fonda 

jana Butul je predstavila jedil-
nik delavnice, sestavine in opi-
sala pomen sredozemskih sve-
žih sestavin za zdravje. Hrana 
iz našega lokalnega okolja naj 
bi nam najbolj koristila. Veliko 
mizo, zvrhano naloženo s sve-
žo zelenjavo, začimbami, olj-
čnimi olji različnih okusov, ki-

Maks Reckar 

pravim nožem, kako brandn 
postane file. Vmes smo slišali 
kup koristnih nasvetov, zani-
mivosti o kakovosti ribe ter nje-
nem vplivu na zdravje. Maks 
Reckar, kuharski gost iz Bistri-
ce pri Smihelu na avstrijskem 
Koroškem, pa se je dal izzvati 
in kot vešč ribič še sam doka-

Roman, Damijan, Dani in Milan 

visoko tehnoloških novosti, 
med njim tudi računalniško 
podprt sistem "LScription", ka-
terega je Valeriju in Nevenki 
Vervega iz Kranja predstavil 
strokovni sodelavec Marko 
Žlender. Valerij in Nevenka se 
prav tako lahko pohvalita s 3 0 

lavd Romanom Ušajem, Da-
tiijem Dujovičem in Milanom . 
Bilandžijo. Vsak po svoje je ' 
"obsijan" s športnim načinom I 
življenja. Najbolj sveža pa je i 
Kukijeva zgodba s smučarije v 
Iranu. In šport ob dobri hrani 
je zdravje. Zdravje pa je vse. 

letno tradidjo in "high-tech" Tudi ljubezen. 

http://www.kompas.si


HUMOR 
BRAT VSE VIDI, BRAT VSE VE 

/ / KRANJE KULTURNA MESTO / / 
• • • 

Razpis ministrstva za kulturo "Evropska kulturna prestolnica za leto 2012" se bo vendarle iztekel 
v korist Kranja kulturnega mesta. Prešernovo gledališče bo pripravilo masovno dramo. 

v soboto se je v Kranju za-
čel 37. Teden slovenske dra-
me. Dramatično. Tik pred 
začetkom slovesnosti se je 
pred sanitarijami dogodil 
stoječ tripartini dogovor med 
ministrom Vaskom, župa-
nom Damjanom (alias mr. 
Smithom) in direktorjem 
Borutom. Uho Malega brata 
je bilo seveda zraven in samo 
v našem časopisu lahko pre-
berete ekskluziven magneto-
gram omenjenega pogovora. 

Vasa: "Kva je Kranjci, 
kako se 'mate, kako kaj dra-
ma pa to 

Bora: "Ej Vaso, a veš, za-
dn'č sva se menila, ko sem 
snemal radijski oglas za bobi 
palčke, ti si pa izvajal redno 
tedensko kontrolo na radiu." 

Vasa: "Bora, kva b' spet 
rad. Saj sem ti zadnjič dal štir' 
jurje za gajbo pira, k" ste jo 
menda rabili za predstavo." 

Bora: "Ne, ne. Za evropsko 
kulturno prestolnico gre. 
Tole je moj prjatu, župan 
Damjan, ljudje ga kličejo mr. 
Smith. A pol velja, da boiz-
bran Kranj." 

Smith: "Dobra dan. Midva 
z Veseljakom sva dobra 
pajdaša, sva tud' prava raku-
na učas', ko kakšno našpič'-
va. Tole za kulturna mesto 
Evrope b' se mi šli. Sam' 
smo puzabl' pr'java." 

Vasa: 'Težka bo, drugi so 
se vsaj prjavl'. No, vseen' 
bomo zrihtal'. Če smo sami 

naši, se vse da. Se sreča, da 
si se ti Bora prefarbal iz 
LDS. A pol d'nar nakažemo 
kar na gledališč.'" 

Bora: "Ja valda, tle imam 
že načrte za prenovo, veli-
ka dvorana, dve srednji 
in štirje mali odri, tisoč 
statistov za masovno pred-
stavo ..." 

Smith: "Tud' majself bom 
mel ena vloga u predstava. 
At t'koj grem u maj room 
trening delat" 

Vasa: "Zmenjen, ampak 
Bora, to za mojo vlogo v 
Finžgarjevi Verigi je pa tud' 
zmenjen', a ne. O.K. fanta, 
zdej moram pa scat." 
MALI BRAT 

A RES, A KVA - TOTALNA MANIPULACIJA 

Iz intervjuja s Tino Gorenjalc 
Zdaj m e pa zanima, vi ima-
te radi mlajše moške, če se 
ne motim, a kako? 

"Jest imam sploh rada 
moške. Trenutno pa sem v 
razmerju z mlajšim mo-
škim. Upam, da bo to tudi 
trajalo. Veliko se igrava. On 
ima najraje dirke z avtomo-
bilčki po peskovniku. Joj, vče-
raj sva zamenjala mivko, ker 

je bila že precg umazana. On 
ima ponavadi športni avto, 

jaz pa poltovomj^. Za dedka 

Mraza pa si je zaželel pravi 
skate. Pravi, da ho skgter." 

Kako pa komentirate tale 
pregovor, za vajenca je do-

. bra stara mašina. Kako bi to 
komentirali, me zanima? 

"Emirmi glede na to, da 
sem vajenka bolj jaz, ne, 
sem si izbrala bolj novo 
mašino. Njegov coupe je 
čisto nov, deviški, moj polto-
vomjak pa je že nekaj dal 
skozi, to je res." 

A dejte no! 
"Res. Tolk je nov, da še 

po barvi smrdi. V torek sem 
šla po tablice." 

Kakšen pa je, dajte povedat, 
mate radi prave m(^e> 

"Seveda." 

Kakšni pa so pravi moški? 
"Moj moški je najbolj 

pravi moški. Z a m e . Tako 
po moško vozi. Včasih pride 
hit, včasih pa počas." 

Kakšen pa je, dajte pove-
dat, kakšne lastnosti mora 
imeti? 

"Zabaven, pameten, lju-
beč, praskat se mora po lul-
čku, lepo je, če si vrta po 
nosu, priporočljivo je, da je 
čimbolj infantilen, pretepat 
mora vrstnike..." 

Pa oni njega? 
"Lahko, če si upajo." 

ČETVEREC BREZ 

Borut Pahor 

Predsednik SD: "Milan, Dar-
ja, Anton in Marko si zaslu-
žijo visoka mesta v stranki. 
Oni so naša tretja pot in 
skrivni aduti na prihodnjih 
volitvah." 

Stane Boštjančič 

Mestni svetnik S D v Kranju: 
"Še žal mu bo, mladincu Pa-
horju, ker ne stavi na star 
preverjen kader. Kdor se ne 
zaveda preteklosti, prihod-
nosti vreden ni." 

Ari Peka Nikola 

Trener o pripravljenosti ska-
kalcev na Planico: "My6 s 
loppuka/ttajat ulkoasua 
muokkaavia henkiloita. 
Sisaltaa runsaasti tietoa ja 
auttaa kuinka tehda." 

Oče vsemogočni 

Po prežurani noči: "Uhhh ... 
smo ga včeraj gonil. Dob'r 
je b'lo. Kerga pa smo 
dones. Šele marca? Bomo 
pa še mal snega na zemljo 
poslal." 

-Mvm.alpctoiK.si 
KMUU H/20 13 220 iK. LOKA W/51 70 30S 
RADOVUICA 04/U 20 'M5 TRŽIČ 04/59 71 350 
UUBLJAMA 01/23 08 505 BliO 04/57 80 «0 

ALPETOUR 

Roclio Triolcir 
Goren j ska 96 MHz 

R A D O V E D N E 

P U H A R T 

Nove ugodnosti za naročnike 
Gorenjskega glasa 

LIKOVNO IZOBRAŽEVANJE PUHart 

20% popusta 
z a naročnike Gorenjskega glasa! 

Popust uveljavljate z izrezom naročniSke 
številke z naslovnice. 

LIKOVNA ŠOLA ZA ODRASLE / ŠTUDIJSKO RISANJE 
/ ŠOLA GRAFIKE 

mentor: okademski slikar Zmago Puhar 
termini: na izbiro je več dopoldanskih in popoldanskih 

terminov 

Informacije in naročila: PUHart 
tel.: 031/671 690, e-poita: info@puhart.com 

Gorenjski Glas 

Vabilo na sobotno delavnico 

" U S T V A R I M O SAMI" 
mentorica: likovna pedagoginja Eva Puhar 

tema: POSLIKAJMO OKRASNE ŠATUUE 

SOBOTA, 24. M A R C A , od 10. do 15. ure 
Dražgoška 8, Kranj 

(poslovna zgradba Pošte Slovenija poleg 
Zovarovolnice Triglav) 

cena: 20 eur (4.793 sit) 

mailto:info@puhart.com


ZA KRATEK ČAS 
KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN 
24. marca 2007 
Sobota 
Gaber, Simona, Denis 

Ker bodo cilji oziroma načrti usklajeni, boste soboto 
preživeli v umirjenem ritmu, brez posebnih pretresov. A 
presenečenje prihaja z druge strani... 

25. marca 2007 
Nedelja 
Minka, Breda, Matjaž 

Posvetili se boste reševanju težavic v družini, saj boste 
raje takoj odstranili manjša nesoglasja, kol pa da bi 
resnično prišlo do težav. 

26. marca 2007 
Ponedeljek 
Emil, Kekec, Maksima 

Čeprav se vam bo zdelo, da je vse v najlepšem redu in da 
ni nobenih slabih namenov, bodite ta dan rf^snično po-
zorni na vse lepe besede in obljube. 

27. marca 2007 
Torek 
Rupert, Lidija, Lazar 

Nov začetek na delovnem področju vam prinaša veliko 
energije in znova boste občutili, da ste sposobni in 
potrebni. Veselja vam nihče ne more preprečiti. 

28. marca 2007 
Sreda 
Janez, Ivanka, Vojko 

Od tega dneva boste več pričakovali, kot bi bilo možno. 
Ne pozabite, do ima dan samo 24 ur in se samo zaradi 
vas ne more podaljšati. 

29. marca 2007 
četrtek 
Ciril, Metod, Berta 

Sprememb, kijih že pričakujete, se ne boste ustrašili, 
ampak se boste pripravili na realizacijo le-teh. Na koncu 
dneva se vam obeta nekaj lepega. 

30. marca 2007 
Petek 
Bogo, Janž, Branko 

Zaradi izčrpanosti po napornem tednu lahko pride do 
slabšega počutja. Dovolite dobri volji, da prevlada nad 
prehladom. 

TISOČ UGANK 
ZA ODRASLE 

Franc Ankerst vam zastav-
lja novo uganko. Odgovor 
nam pošljite do torka pri-
hodnji teden na SIVIS pod 
šifro uganka, pripišite reši-
tev -I- ime in priimek na 
številko 031/69-11-11, ali 
po pošti na Gorenjski 
glas, Zoisova i , 4000 
Kranj, s pripisom "Tisoč 
ugank za odrasle". 

Če okuse registrira, 
zvok, vonjave, spoj, 
optično se orientira, 

kaj je to, je stroj? 

Izžrebali in nagradili 
bomo dva pravilna odgo-
vora (enega, ki ga bomo 
prejeli preko SMS, in dru-
gega, ki ga bomo prejeli 
po pošti). Nagrado boste 
prejeli po pošti. Pravilna 
rešitev zadnje objavljene 
uganke se glasi: žito - pše-
nica. Izžrebali smo Pavlo 
Demšar in Francko Pivk. 

S) 

K 
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TANJA ODGOVARJA IN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ 
" V o d n a r k a " 

Spet se obračam na vas in 
vas prosim za pomoč. Kako 
bo z mojo službo, zdravjem, 
Šolanjem hčerk in mojim za-
konom. Samo obupujem in 
vas prosim za nasvet. 

Draga vodnarka, najprej, 
kar morate narediti, je to, 
da takoj začnete drugače 
razmišljati. Kaj si mislijo 
sodelavci o vas, naj vas 
sploh ne obremenjuje. V 
službo ne hodite zaradi 
njih, ampak zaradi dela, 
oziroma plače, brez katere 
ne morete biti. Različne 
maske nosimo na obrazu, 
odvisno od okoliščin, v ka-
terih se nahajamo. In ko 
stopite čez službena vrata, 
imejte nasmejan obraz, in 
že s tem, ko bodo to opazi-

li, vas bodo pustili na miru, 
saj jim ne boste več zani-
mivi. Črne misli, ki vas ob-
hajajo, so zaradi psihične 
preobremenjenosti. Ni hra-
ber tisti, ki kloni in sodi o 
svojem življenju, ampak ti-
sti, ki živi, kljub vsemu. Vi 
ste taki, saj morate živeti, 
in ne samo zaradi otrok, 
ampak zaradi sebe. Tudi 
jaz ne vem za vse, kar pri-
naša jutrišnji dan. Le zakaj 
bi prinašal kaj slabega, če 
lahko dobrega. Vredno je 
živeti in počakati na usodo. 
Z možem sta si res postala 
tujca, a druge poti ni bilo, 
nazaj pa se tudi nočete vr-
niti. To, da ste se spreme-
nili, ni bilo za vas slabo, 
ampak dobro. Težave z 
zobmi boste morali začeti 
reševati, saj je granolom 
včasih lahko kar težaven. 

Rešuje se vam po najbolj-
ših možnostih, le ne smete 
čakati predolgo. 

" N e g o t o v o s t " 

Kaj bo z mojim življenjem v 
prihodnosti? Skrbi me tudi 
moje zdravje. Pomagaj mi! 

Že po naravi si precej ne-
gotova, sedaj pa si v obdo-
bju, ki ti to samo še stop-
njuje. Si precej močna ose-
ba in če le hočeš, znaš po-
zitivno razmišljati. Ker pa 
si izgubila zaupanje v kar-
koli dobrega, se boš mora-
la res potruditi in najbolje, 
da začneš pri sebi. Zaupaj 
si i r si reci, da zmoreš. Mi-
selni vzorec v naši glavi je 
bolj pomemben, kot si lah-
ko predstavljaš. Ne obljub-
ljam ti Čudežev, čeprav se 

dogajajo, če vanje verjame-
mo. V sebi se boriš s tisoči-
mi različnimi mislimi. Na-
redi si načrt in ko ga boš 
imela, se ti bo postopoma 
začel uresničevati. V lju-
bezni ti vidim ogromno 
sprememb in prišla- boš 
končno do občutka varno-
sti in Ijubljenosti. Na po-
dročju službe se ti bo v sre-
dini leta ponudila izvrstna 
priložnost, ki jo boš spreje-
la in tudi uspela. Glede 
zdravja si delaš več težav, 
kot bi bilo treba. Pogovor z 
uradno osebo najbrž speci-
alistom, ti bo pomagal in 
ne samo pri fizičnem 
zdravju, ampak tudi psihič-
nem, v katerem se ponava-
di skrivajo pravi vzroki bo-
lezni. Ker si pred kratkim 
praznovala, ti želim vse 
najboljše. Lep pozdrav. 

HOROSKOP 
TANJA in MARICA 

Oven (21.3. - 21,4.) 
Ne samo, da boste drugim dopustili, da vas razvaja-
jo, ampak boste tudi sami sebi posvetili več pozor-
nosti. Že nekaj časa ste se počutili dokaj nestabilno 
in brez občutka varnosti težko živite. Zato vam bodo 
dogodki v t e m tednu zelo koristili. 

Bik (224. - 20.5.) 
Osredotočili se boste bolj na nujne zadeve, saj se 
boste zavedali, da si tokrat ne morete privoščiti no-
bene zmede. Mir in stabilnost vam bosta dala obču-
tek potrditve in vse zadeve boste pozitivno izpeljali. 
Tokrat ne upoštevajte nobenih nasvetov. 

Dvojčka (21.5. - 21.6.) 
Uspeli vam bodo vsi finančni podvigi in občutek 
zmage vam bo dal veliko nove energije, ki jo boste 
še potrebovali. Znate sprejeti pomoč, a najbolj se 
zanesete nase, saj so vas izkušnje iz preteklosti do-
bro izučile. 

Rak (22.6. - 22.7.) 
v tem tednu se vam obeta resnično nekaj lepega. Od 
notranje sreče, ki vas bo napolnila, boste dobili po-
gum, in naredili boste korak, ki si ga že dolgo časa že-
lite, a niste imeli zaupanja vase in v svoje odločitve. 

Lev (23.7. - 23.8.) 
v tem tednu se vam bo veliko dogajalo. Prevladala 
bo dobra volja, čeprav boste neprestano razmišljali j 
in boste le malo pri stvari. Zaradi vaših uspehov bo-
ste dobili nekaj zavistnih prijateljev, a spoznanje bo 
toliko bolj za"vas samo v dobro. 

. . . . <1-
Devica (24.8. • 23.9.) 
Obetajo se vam spremembe na osebnem področju. 
Dozorevanje v duhovnem smislu se vam stopnjuje, 
zato bodite pripravljeni na rezultate, ki bodo prej, kot 
si lahko mislite. Okoliščine, ki so bile še pred nedav-
nim negativne, bodo kar naenkrat ugodne za vas. 

Tehtnica (24.9. - 23.10.) 
Novice, ki jih boste prejeli, vas bodo najprej šokira-
le in šele čez nekaj dni boste imeli lahko jasen po-
gled nad situacijo. Tudi pogovor z nevtralno osebo 
vam bo zelo pomagal pri pomembni odločitvi. Na 
koncu bo vse dobro. , 

Škorpijon (24.10. - 22.11.) 
Čeprav bi še tako radi, vam ne bo uspelo, da bi si 
privoščili dan oddiha. No, saj v tem tednu ne. Sprva 
vas bo to spravilo v slabo voljo, kasneje pa se bo iz-
kazalo, da je tako še najbolje. Nekdo, od katerega 
sploh ne pričakujete, vas bo prijetno presenetil. 

Strelec (23.11. - 21.12.) 
še ne dolgo nazaj ste se jezili, kaj vse bi v preteklo-
sti lahko naredili, če bi vedeli, kakšne dobre možno-
sti so bile. V sredini tedna se vam zopet približa ista, 
oziroma enaka priložnost. Bodite pozorni in ostani-
te odločni pri svojih načrtih. ^ 

Kozorog (22.12. - 20.1.) 
Imeli ste velike načrte, za katere niste dopustili mož-
nosti, da se ne uresničijo. In kar naenkrat se potem 
vse zakomplicira in ni nobenega smisla več. Ne de-
lajte panike. Vse se bo dobro rešilo, čeprav v zad- > 
njem trenutku. 

Vodnar (21.1. -19.2.) 
Znova se boste presenetili, pa ne toliko sebe kot t 
druge, ki so o vas že malo dvomili. Iz nič vam bo 
uspelo vse, oziroma največ, kar se bo dalo, in obču-
tek zmage bo nepopisno lep. Ste ravno v obdobju, 
ko vam bo ta potrditev veliko pomenila. 

Ribi (20.2. - 20.3.) 
šele v koncu tedna boste spoznali, oziroma se zave-
dali svojih napak, ki ste jih sprožili. Prizadeli ste dru-
ge in razočarali sebe. Ker ne poslušate dobro, vam 
pride do besednega nesoglasja in se obremenjujete 
po nepotrebnem. 

I 



PETEK 2 3 . 3 . 2 0 0 7 

NAGRADNA KRIŽANKA 

Rešitve križanke (nagradno gesto, sestavljeno iz črk z 
oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite 
na dopisnicah do srede, 4. aprila 2007, na Gorenjski glas^ 
Zoisova 1, 4001 Kranj, p. p. 124. Dopisnice lahko oddate 
tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno 
stavbo na Zoisovi i . 

Nagrajenci nagradne križanke A V T O H I Š A VRTAČ, d. o. o., Kranj 
Geslo nagradne križanke A H Vrtač se glasi: A U D I A5 O D K R I J T E N O V C O U P E . 
In kdo so prejemniki nagrad? i . nagrado - testno vožnjo z A5 coupe prejme Antonija Dri-
novec, Zoisova 15,4000 Kranj; 2. nagrado - testno vožnjo s TT Roadster prejme Vojko Stare, 

Kamna Corica 6i , 4246 Kamna Gorica; 3. nagrado - komplet predpražnikov prejme Jolanda 
Crce, Bevkova 3, 4240 Radovljica. Nagrade Gorenjskega glasa prejmejo: Štefka Mihelčič, 
Valjavčeva 12, 4000 Kranj; Mi lan Krese, Srednja vas 97A, 4267 Srednja vas - Bohinj in 
Ivanka Eržen, Pod gozdom 6,4201 Zgornja Besnica. Nagrajencem iskreno čestitamo! 



DRUŽABNA KRONIKA 
V ZNAMENJU CECE 
Poleti prihajajo v Slovenijo heavymetalski Iron Maiden in popularni dvospolnik s sumljivim 
obnašanjem na odru, a vseeno s številnimi oboževalci, Marylin Manson, zadnjih štirinajst dni pa 
se je pri nas vse vrtelo okoli balkanske zvezde, temnolase pevke Cece. 

Nina Valant 

Kdor ga ni videl na 
televiziji, si legen-
dami košarkarski 
šov lahko ogleda v 
živo. The Harlem 

Globetrotters prihajajo v 
Halo Tivoli 30. marca in pri-
našajo na ogled šport in za-
bavo za vso družino v naj-
večjem formatu. Ali gre za 
šalo ali resnično napoved 
dogodka, pa bodo povedali 
tisti, ki se bodo udeležili 
eksotičnega obreda v Can-
karjevem domu in si ogle-
dali slavno tragedijo Bak-
hantke, ki pripoveduje pre-
tresljivo zgodbo o pogubi, ki 
se zgrne nad tebanske smrt-
nike ob prihodu Dioniza. V 
tej nenavadno sodobni igri 

se dramski konflikti preple-
tajo z glasbo in plesom. 
Zelo realistično in obenem 
impresivno izražena religi-
ozna občutja se sprevračajo 
v strastno ekstazo, pijano 
čaščenje in norost in kako 
so se v tej plešoči igri znaš-
le slovenske glasbenice, 
med njimi tudi Helena 
Blagne Zaman, vam na pr-
vega aprila lahko pove le 
Cankarjev dom. 

Da se Slovenci z nacional-
nim cirkusom seznanjamo 
dnevno, ni nič novega, bo 
pa verjetno ansambel Kitaj-
skega nacionalnega cirkusa 
z vrhunsko akrobatsko 
predstavo Marco Polo v naš 
vsakdanjik vseeno vnesel 
več življenja. 17. aprila ob 
20. uri ga bo gostila ljub-
ljanska dvorana Kodeljevo. 

Predstava je namenjena 
vsem generacijam. 

Katere generacije pa se 
bodo odpravile na Iron Mai-
den in (v Sloveniji že odpove-
danega) Marylina Mansona, 
bomo videli junija, balkan-
ska zvezda Ceca pa je bila 
minuli konec tedna v Slove-
niji razprodana. Zanimivo 
je, da jo srbski tabloidi s pre-
cej velikim veseljem postavi-
jo v negativno luč. medtem 
ko Slovenci drvimo na njene 
koncerte. Tokrat je nastopila 
na ljubljanskem Gospodar-
skem razstavišču kar dva-
krat. Dan pred prvim koncer-
tom je imela v kranjskem 
Casinoju Faraon tiskovno 
konferenco. Izvedeli smo, da 
obožuje Bled, da ustvarja po-
časi in premišljeno, da poje 
tudi na zasebnih zabavah, na 

vprašanje, kolikšna pa je nje-
na cena na tovrstnih nasto-
pih, pa nismo dobili odgovo-
ra. 

Zgodbo o zvezdnatih so-
bah grosupeljskega hotela 
Kongo pa tudi že poznate: 
posamezne sobe dobivajo 
imena oziroma posamezne 
pevske in estradne zvezde 
dobivajo svoje sobe. Tako se 
na vratih sob hotela Kongo 
sveti že šest zvezd z avtogra-
mi Gibonni, Petar Grašo, 
Jan Plestenjak, Oliver Dra-
gojevič, Danijela in Tereza 
Kesovija. Svojo sobo je dobi-
la tudi Severina, v prihod-
njih mesecih pa se bodo na 
vratih hotelskih sob zasvetila 
še imena Tony Celinski, 
Neda Ukraden in Dino Mer-
lin. Sobo pa je v nedeljo do-
bila tudi Ceca.''̂ > . 

Ceca je obnoreia Slovenijo že prvič ... /FOIO ASA . Tudi tokrat ni bilo nič d r u g a č e . / FO» ASA 

Alma iz Bara in Mitja Okorn sta se znašla na Cecinem 
koncertu. /Foto:AsA 

Lepa soseda 2005 Neža Marott in Mark Žitnik (TV Paprika) 
v elementu 1 FOTO: ASA 

Uživala je tudi Špela Grošelj (Atomik Harmonik), /FMO ASA Ceca je v Kongu dobila svojo sobo. / F«O: ASA 

VRTIMO GLOBUS 
Camilla bo babica 

Soproga britanskega princa Charlesa 
Camilla Parker Bowles bo postala babi-
ca. Njen 32-letnl sin Tom Parker Bow/les 
in dve leti starejša žena Sara, ki je v tret-
jem mesecu nosečnosti, pričakujeta pr-
vega otroka, veselo novico pa sta že za-
upala družini in prijateljem. Vojvodinja 

Cornwalla naj bi bila navdušena in komaj čaka, da po-
stane babica, po operaciji maternice pa je to najlepše 
darilo, kar bi si jih lahko želela. 

Vanessa dobila zvezdo 

Prva temnopolta miss Amerike Vanessa 
Williams, ki je prepevala na Broadw/ayju, 
izdala več z grammyji nominiranih albu-
mov in igrala različne televizijske in film-
ske vloge, je dobila svojo zvezdo na holly-
vifoodskem Pločniku slavnih. Na sloves-
nosti, kamor so prišli tudi soigralci iz seri-

je Ug1y Betty, se jim je zahvalila z besedami, da rada dela 
z njimi, družini pa, ker ji je omogočila živeti svoje sanje. 

Povozil fotograf 

Keanu Reeves je s svojim športnim por-
schejem zbil paparaca, ki se je postavil 
pred njegov avtomobil in ga skušal foto-
grafirati. Reevesu naj bi popustili živci, ko 
je zapuščal parkirišče, pohodil je plin in 
fotografa podrl na tla. Zvezdnik trilogije 
Matrica ni utrpel poškodb, paparacu, ki 

naj bi dobil hud udarec v koleno, pa so zdravniško pomoč 
nudili že na parkirišču, kasneje pa še v bolnišnici. 

Ne bo se poročila 

Uma Thurman se poleti ne bo poročila s 
svojim ljubimcem, newyorškim hotelir-
jem Andrejem Balazsem, kot so poročali 
ameriški tabloidi, sklicujoč se na besede 
njenega bivšega moža Ethana Hawkea, ki 
naj bi jima že dal svoj blagoslov. Tiskov-
na predstavnica hollywoodske igralke je 

javnost obvestila, da sta se Uma in Andre po več kot treh 
letih razšla, o podrobnostih pa ne želita govoriti. 

Zala Hodnik prihaja iz Šenčurja in poje pri bendu 
Aperion, ki deluje v Žalcu in je popestril kranjsko 
premiere filma Lahko nočko mladih gorenjskih ustvar-
jalcev. / Foto: Tina Doki 


