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Bistvo pokrajinske uprave ni potni list 
Minister Gregor Virant zagovarja dvotirnost, po kateri naj bodo naloge 
državne uprave in bodočih pokrajinskih uprav ločene. 

STJZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - Upravno enoto Kranj 
je v petek obiskal minister za 
javno upravo Gregor Virant. 
"Njihovo delo ocenjujem kot 
zelo dobro in uSnkovito," je 
povedal Gregor Virant Vlada 
bo v kratkem obravnavala 
Uredbo o s p r e m e m b a h in 
dopolnitvah Uredbe o uprav-
n e m poslovanju. "Ko bo 
uredba sprejeta, bomo pov-
sod uvedli uradne ure tudi ob 
torkih, delovni čas ob sredah 
bomo podaljšali do 18. ure, v 
Ljubljani do 19 . ure. Urade 
bomo odprli vsako prvo so-
boto," je povedal minister. 

Ministrovo mnenje o tem, 
kakšna naj bi bila vloga uprav-
nih enot ob uvedbi pokra-
jin, je jasno: "Zagovar jam 
dvotirnost. Upravne enote 
naj ostanejo, pokrajine pa bi 
morale v začetku svojega de-
lovanja prpv7.pri .<!amo tistp 
naloge, ki so pomembne za 
regionalni razvoj in za razvoj 
države. Želel bi si, da bi bile 
bodoče pokraj inske uprave 
čim manjše, s čim manj no-
vimi zaposlitvami, da bi bile 
f leksibi lne, nebirokratske, 
razvojno naravnane in viso-
ko strokovne. Zdelo bi se mi 
narobe, če bi v to mešali na-
loge, ki jih danes dokaj kako-

vostno opravlja državna 
uprava (potni listi, osebne iz-
kaznice, davčni postopki...)." 

Načelnica U E Kranj Olga 
Jambrek je povedala, da so 
osnovni cilji U E Kranj v letu 
2 0 0 7 preselitev preostalega 
dela oddelka 7ji upravne no-
tranje zadeve v pritličje ob-
činske stavbe, ohranjanje in 
povečanje zadovoljstva 
strank, racionalnost poslova-
nja in pospešitev reševanja 
denacionalizacijskih zadev. 
Prav tako bodo uvedli nazaj 
s istem listkov za urejanje 
vrst pred referati za izdajanje 
osebnih dokumentov, pot-
nih listov in prijav / odjav. Levo Olga jambrek, ob njej minister Gregor Virant /F«O:TI«J DOH 

Pokrajina Gorenjska 
Gorenjska je že od nekdaj ena najbolj prepoznavnih 
slovenskih pokrajin, vendar ni imela zmeraj temu 
primernega (samo)upravnega statusa. Zdaj, ko ga 
po skoraj pol stoletja spet dobiva, se bomo o vsem, 
kar nam prinašajo pokrajine, pogovorili tudi na 
Glasovi preji. Naša gosta bosta dr. Ivan Žagar, 
minister za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko, in Janez Benčina, predsednik Regionalnega 
razvojnega sveta Gorenjske. 
Z njima se bo pogovarjal publicist Miha Nagllč. 

Preja bo 29. marca 2007 ob 19. uri 
na Dvoru jezeršek na Zgornjem Brniku. 

Vljudno vabljeni! Prosimo za potrditev udeležbe po 
telefonu 04/201 42 00 . 

Pokrovitelj preje: Občina Cerklje, župan Franc Čebulj 

D A N E S 
PR I LOGA n a BREZPUČNO 

ZA VSE NARO^IKE 

Kranjec 229 metrov 
MAJA BERTONCELJ 

Planica - V Planici se je kon-
čala sezona svetovnega poka-
la v smučarskih skokih. Pod 
Poncami je bilo skupaj prek 
50 tisoč gledalcev. Vse tri tek-
me je dobil Poljak Adam Ma-
1/sz in četrtič v karieri, s fi-
mer se je izenačil s Fincem 
Mattyjem Nikaenenom, 
osvojil veliki kristalni globus 
za skupno zmago. Proslavil 

jo je skupaj z navijači. Iz Polj-
ske jih je prišlo nekaj tisoč. 
Vtis s sezone so popravili 
tudi Slovend, predvsem Jer-
nej Damjan, ki je bil v petek 
3., Robert Kranjec, ki je v so-
boto v poskusni seriji dosegel 
nov slovenski rekord, ki sedaj 
znaša 2 2 9 metrov, ter Pri-
mož Piki, ki je v nedeljo s 15. 
mestom dosegel svojo naj-
boljšo uvrstitev v svetovnem 
pokalu. Več na 9. strani. 
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P O L I T I K A 

Volivci volijo tudi 
osebnost 

Med poslanci, ki so pred nedavnim 
zapustili LDS in se vl(IJu6li v poslan-
sko skupino SD, je tudi na Gorenj, 
skem izvoljena Dar|a Lavtižar Bebler. 
Kot je dejala, se je za prestop odloči-
la zato. ker LOS ni ve< taka, kot je bila 
tedaj, ko je vanjo vstopila. 2 

A K T U A L N O 

Otepajo se z dolgovi 

"Za zdaj ob brezplačni pomoči zuna-
njih finančnih svetova cev iSčemo re-
šitve. kako sanirati lanski dolg in kako 
pridobiti dodatna sredstva za letošnji 
proračun. Revizija poslovanja bo, če 
bo potrebna," je napovedal tržiSki 2u. 
pan Borut Sajovic. 

K R O N I K A 

Odkrili požigalca dvorca 

Ljubljanski kriminalisti so izsledili 
domnevnega požigalca Lazarinijeve-
ga cvorca v Vatburgi pri Smledniku. 
Požar naj bi podtaknil 37.letni moški, 
nekdanji gojenec V7gojnpga zavoda 
Smlednik, ki je sicer zaradi drugih 
kazrivih dejanj že v priporu. 

8 

E K O N O M I J A 

Še eno težko leto za LTH 

"Za nan-i je zelo težko leto. Da bo iz-
guba, smo vedeli od začetka leta, 
marsikaj pa se je odkrilo 5e med le-
tom. Izgube bo približno toliko kot 
leto poprej, tor«j okoli milijarde In 
pol tolarjev," je dejal Anton V. Dov-
šak, gereralni direktor LTH Škofja 
Loka. 

17 

V R E M E 

Danes, jutri in pojutrišnjem 
bo ^premarijivo do pretežno 
oblačno. Oočasno bodo manjše 
krajevne padavine. Čez dan 
ho pihal vzhodni veifr. 

jutri: pretežno (Mačno 
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POLITIKA danka.zavrl@g-glas.si 

Pravi čas za pokrajine 
DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Ljubljana • Predsednik parla-
mentarnega odbora za lokal-
no samoupravo Franc Jaz-
bec, predsednik sveta S D S 
in poslanec Branko G r i m s 
ter župan občine Šenčur 
Miro Koželj so predstavili 
prednosti in d l j e pokrajin-
ske zakonodaje. Ž e pred 13 
leti so bile na S lovenskem 
predvidene pokrajine, ven-
dar ni bilo politične volje, da 
bi do njih prišlo. S sedanji-
m i us tavn imi sprememba-
mi je to mogoče, pripravlje-
ni so tudi predlogi štirih za-
konov ter delovni osnutek 
predloga zakona o ustanovit-
vi pokraj in, ki v Slovenij i 
predvideva 14 pokrajin. Miro 
Koželj , župan občino Šen-
čur, je omenil dvome, ki so 
leta 1 9 9 4 spremljali nasta-

nek sedanjih občin, podo-
bno je sedaj s pokrajinami. 
Te so po njegovem mnenju 
potrebne, češ da zagotavljajo 
boljše in učinkovitejše ko-
munic i ran je z državo. Po-
krajina bi bila lahko ustre-
zen sogovornik in koristna 
za občine, ki bi jih zdiuževa-
la, omogočala bi samostojno 
določanje svojih prednost-
nih nalog, s tem pa tudi več-
ji napredek in razvoj. Bran-
ko G r i m s je povedal, da so 
se v poslanski skupini odlo-
čili podpreti enotirni sistem, 
ki je ekonomičen in bl izu 
l judem, ustrezno pa se m u 
zdi tudi število pokrajin, saj 
zagotavlja učinkovitost in ra-
cionalno organiziranost ter 
je tudi v skladu z Evropsko 
listino o lokalni samoupravi 
(MELLS). Nadaljnje droblje-
nje ne bi bilo primemo. 

ŠKOF)A LOKA 

SDS v Ško^i Loki še brez predsednika 

Prejšnji teden je potekal posvet občinskega odbora SDS 
Škofja Loka, ki se ga je udeležilo okoli 50 članov, navzoči pa 
so bili tudi pos anci Bojan Homan, Milenko ZiherI in Bran-
ko Kelemina, slednji iz glavnega tajništva SDS. Dejstva, da 
je stranka še vedno brez predsednika, ne jemljejo kot naj-
večji problem, rešila ga bo aprilska volilna konferenca. Po-
membnejša so jim bila izhodišča, ki jih je za delo stranke 
pripravila ožja delovna skupina in bodo služila za delo na-
prej. S starimi vzorci bodo prekinili, obsodili so t jdi nena-
čelno politiko sedaj že bivšega predsednika odbora Blaža 
Kujundžiča, češ da je stranki naredil politično škodo in sla-
bo vplival na motiviranost članstva pri volitvah. Pričakujejo 
sodelovanje poslanca Milenka Ziherla v delu odbora, pritrdi-
li pa so tudi ponovni včlanitvi nekdanjega člana in predsed-
nika odbora Janeza Prevodnika v stranko. V SDS se bodo 
zavzemali za razvojno naravnane občinske projekte (primer 
Poljanska obvoznica) , kjer nasprotujejo vsakršnim pote-
zam, ki bi jih lahko ogrozile. D. Ž. 

prilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski G l a s 

Knjigo prejme MARIJA ROZMAN iz Visokega. 

KOTIČEK ZA NAROČN IKE 

NOVE UGODNOSTI 
Ker želimo, da so naši naročniki deležni vedno novih ugod-
nosti, vam priznamo 20-odstotni popust pri udeležbi treh 
programov iz ponudbe Likovnega izobraževanja PUHart: 
likovne šole za odrasle, študijskega risanja ali šole grafike. 
Izbirate lahko med dopoldanskimi in popoldanskimi termi-
ni. Delavnice potekajo pod mentorstvom akademskega sli-
karja Zmaga Puharja. Popust uveljavljate z izrezom naročni-
ške številke 2 naslovnice. Informacije po tel.: 031/671 6 9 0 ali 

po e-pošti: info@puhart.com. 

N A G R A J E N C I 

Knjige, ki s m o jih našim bralcem podarjali pred tednom dni, 
prejmejo: Alojz Avsenik, Lesce (Domača nega); Anton 
Štravs, Škofja Loka (Pesnikova podoba); Franc Teran, Cer-
klje (Popotni psalmi); Marjan Po', Zgornje Gorje (Slovenska 
vojaška inteligenca); Meta Ahačič, Škof ja Loka in Franc 
Gartner, Železniki (Samorastnik izpod Blegoša). Nagrajen-
cem čestitamo! Knjige vam bomo poslali po pošti. 

Volivci volijo tudi osebnost 
Med poslanci, ki so nedavno zapustili LDS in se vključili v poslansko skupino SD, je tudi na 
Gorenjskem izvoljena Darja Lavtižar Bebler. Svojo odločitev je pojasnila tudi za Gorenjski glas. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Zakaj ste zapustili LDS? 
"Stranka ni več taka, kot 

je bila tedaj, ko s e m vanjo 
vstopila. V stranko sem pri-
šla skupaj s socialisti leta 
1994-. Takrat in pozneje 
s e m sodelovala tudi pri na-
stanku programa LDS. Se-
daj sta m e način, kako funk-
cionira ta stranka, in retori-
ka, ki jo je ubral zadnji kon-
gres, odvrnila in nisem se 
več mogla prepoznati v njej. 
Vedno s e m verjela v to, da 
s m o si različni in da je to 
naša stična točka, sedaj pa 
s e m videla, da so razlike v 
nekaterih pogledih že tako 
moteče, da v tej stranki ne 
žel im več sodelovali . Ji pa 
žel im vse dobro in upam, 
da se bo tudi tam kaj spre-
meni lo potem, ko smo jo 
nekateri zapustili." 

Izvoljeni ste bili na Gorenj-
skem. Kaj menite, kaj o va-
š e m prestopu meni jo vaši 
volivci? 

"Več ljudi me je vprašalo, 
kaj porečejo volivci, Id so me 
volili kot kandidatko liberal-
ne demokracije. Se vedno 

PLANICA 

V soboto na Planico 

Letos mineva 65 let, odkar je 
v Rovtah pod Planico padlo 
15 borcev Selške čete. Dogod-
ka se bodo spomnili v sobo-
to, 31. marca s slovesnostjo 
na Planici. Ob tej priložnosti 
KS Bitnje, Jošt in Žabnica sla-
vijo krajevni praznik. D. Ž. 

Darja Lavtižar Bebler s predsednikom SD Borutom Pahorjem 

verjamem, da so m e volivci 
volili tudi zalo, ker s e m to 
jaz, ne le zato. ker s e m bila 
na listi LDS. Ti volivci bodo 
razumeli moje razloge, zakaj 
s e m izstopila in zakaj želim 
nadaljevati delo poslanke v 
drugi poslanski skupini. Ti-
sti, ki so v preteklosti volili 
stranko LDS, so pa tudi (če 
prav beremo nekatere zad-
nje javnomnenjske ankete) 
prešli ravno k socialni demo-
kraciji, ker ta stranka dobiva 
podporo, LDS jo izgublja. 

Tega si ne gre drugače razla-
gati kol laku, da so tudi voliv-
ci začutili, da se na tem poli-
tičnem polju stvari spremi-
njajo in da je morda socialna 
demokraci ja ta hip še bolj 
pripravljena na izzive jutriš-
njega dne. Nc trdim pa, da 
tudi liberalna demokracija s 
svoj im programom ne bi 
bila kos tem izzivom." 

Kako je na vaš izstop reagi-
rala stranka L D S na Go-
r e n j s k e m ? S o tudi od vas 

kot od vašega pos lanskega 
kolega Mateja Lahovnika 
zahtevali, da vrnete poslan-
ski mandat? 

" Z a zdaj ne, a m p a k kar 
s e m vam povedala, je m o j 
odgovor na morebitne take 
zahteve. Sodim med ljudi, ki 
so prepričani, da na državno-
zborskih volitvah ne šteje 
samo stranka, ampak štejejo 
tudi kandidati. T u i po razis-
kavah je več kot očitno, da 1 0 
do 15 odstotkov navzdol ali 
navzgor lahko pr ipomore 
prav konkreten kandidat. Jaz 
upam, da sem prispevala ti-
stih deset odstotkov glasov 
navzgor, ki sicer gredo kon-
kretni stranki." 

Boste na naslednjih držav-
nozborsk ih volitvah spet 
kandidirali in v kateri stran-
ki? 

"To je še odprto, do volitev 
je še več kot leto in pol. Če bo 
vse prav, bom spet kandidi-
rala na Goren jskem. T a m 
s e m doma in tudi zato ta pri-
merjava s kolegom Lahovni-
kom ni čisto prava. Jaz s e m 
doma v Kranjski Gori in sem 
vedno kandidirala v tej volil-
ni enoti." 

Osnovali klub občinskih svetnikov 
DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Šenčur • Člani gorenjske re-
gijske koordinacije S D S so 
ustanovili k lub občinskih 
svetnic in svetnikov S D S Go-
renjske. Na srečanju v kul-
turnem domu v Šenčurju je 

bila za predsednico novega 
kluba imenovana Anita Vi-
dic, občinska svetnica iz Ra-
dovljice, za podpredsednico 
Mari ja Ogrin iz Bohinja , 
podpredsednik jc tudi Robin 
Majnik iz Kamnika. Glavni 
dl j i so izmenjava informacij 

med svetniškimi skupinami, 
skupni promocijski projekti, 
delovanje pri regionalnih 
projektih, informiranje in 
izobraževanje. Gosta sreča-
nja sta bila tudi pos lanca 
Državnega zbora B r a n k o 
Gr ims in Rudi Veršnik. 

Je Kranj Prešernovo mesto? 
MATHVŽ PINTAR 

Kranj - V tokratni raziskavi 
s m o spraševali prebivalce 
Kranja, za katero od prelaga-
nih možnosti bi vi promovi-
rali Mestno h i šo v Kranju. 
Od 788 sodelujočih v razis-
kavi se vas je kar 41 odstot-
kov odločilo, da bi bila naj-
bolj pr imerna za kulturne 

prireditve, petina je izbrala 
odgovor za poroke, desetina 
za razstave, 8 odstotkov za 
protokolarne namene, drugi 
pa še niste bili odločeni ali 
ste predlagali druge možno-
sti. Ker vas je večina izbrala 
odgovor, da bi bila Mestna 
hiša najbolj pr imerna za 
kulturne prireditve, in ker 
s m o nedolgo nazaj prazno-

Ste obiskali kakSno kulturno prireditev ob 
kultjnem prazniku v Preiernovem meslu.> 

NE 
7i% 

DA 
Z 5 * 

N>7S8 

vali kulturni praznik, je za-
n imiv tudi odgovor na na-
slednje vprašanje. Zanimalo 
nas je, koliko vas je ob kul-
t u r n e m prazniku obiskalo 
katerokoli kulturno priredi-
tev? Pritrdilno, da ste obiska-
li kulturno prireditev, n a m 
je odgovorila četrtina sodelu-
jočih, drugi pa se prireditev 
niste udeležili. 

v kakine namene naj sc najbolj 
pfomovira Mestna hi$a v Kranju^ 

Za kulturne 
prireditve 

41% 

Za razstave 
.0% 

Z vsemi smo se tudi do-
govorili za ponoven klic, za 
kar se vam iz Klicnega cen-
tra slepih zahvaljujemo. Ve-
seli b o m o vaših predlogov 
in vtisov ob prebiranju ča-
sopisa. Tiste, ki vam bo ča-
sopis še posebej všeč, pa po-
vabimo k naročilu. Z a nove 
naročn ike i m a m o zelo 
ugodne naročniške pogoje. 
Vese l i b o m o vašega kl ica, 
l ahko tudi za naroči lo , v 
Klicni center slepih na tele-
fon 517-00-00. 

Drugo 
10% 

Za poroke 
20% 

Ncvem 
11% 

Za proTokolarnc 
namene na 

nivoju obline 
8% 

N.738 
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Pri dežurnem hitro na vrsti 
Lani je na Gorenjskem kar enajst odstotkov bolnikov zamenjalo zdravnika. Več pobud za zaposlitev 
dodatnih zdravnikov, za daljši ordinacijskl čas in za namestitev avtomatov za hrano in pijačo 
v zdravstvenih ustanovah. 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - Zavod Osnovno 
zdravstvo Gorenjske ima 17 
občin ustanoviteljic, s prvim 
januarjem letos se j im je pri-
družila tudi nova občina 
Gor je . Pred kratkim so se 
dani sveta zavoda seznaruli s 
poslovanjem zavoda v letu 
2 0 0 6 . "Dosegli s m o za sko-
raj 2 9 mili jonov evrov pri-
hodkov, kar je 2,4 odstotka 
več kot leto poprej. Realizira-
li s m o za 28,5 milijona evrov 
odhodkov, kar je 2 ,2 odstot-
ka več kot v letu 2005 , " je po-
vedal direktor zavoda Jože 
Vetemik in dodal: "Osnovno 
zdravstvo Gorenjske je leto 
2 0 0 6 zaključilo zelo uspeš-
no, z ostankom dohodka v 
višini skoraj štiristo tisoč ev-
rov. Ta denar bomo nameni-
li za nakup medicinske opre-
m e in za dokončanje infor-
matizaci je zdravstvene de-
javnosti v letu 2007 . " 

Pohvale in pritožbe 

V lanskem letu je bilo na 
eno splošno ambulanto v 
povprečju 9955 obiskov, kar 
pomeni 6 , 9 6 obiska na uro, 
v dispanzer ju za žene so 
imeli 9432 obiskov oziroma 
6 , 6 na uro. Precej m a n j je 
bilo obiskov v zobni ambu-
lanti za odrasle, le 2 5 0 0 ozi-
roma 1,75 na uro. Za pacien-
te ima zavod utečen sistem 
pritožb in pohval ter interni 
nadzor. "Lani smo prejeli 25 

Lani je bilo v zobni ambulanti za odrasle v povprečju 2500 
ljudi oziroma 1,75 na uro. / foio: im. ooki 

pisnih pohval bolnikov in 23 
pritožb, ki so se nanašale na 
izvajanje storitev v zavodu. 
Prejeli s m o tudi več pobud 
za zaposlitev dodatnih zdrav-
nikov, za daljši ordinacijski 
čas ter za namestitev avto-
matov za hrano in pijačo v 
prostorih zavoda," je povedal 
strokovni vodja zavoda doc. 
dr. Janko Kersnik, dr. med. 

Bolj izobraženi 
manj zadovoljni 

l a n i so izvedli tudi anketo 
o zadovoljstvu bolnikov v 
splošnih, otroških in dežur-
nih ambulantah. Iz splošnih 
ambulant so dobili 1 9 8 odgo-
vorov bokiikov, starih od 13 

do 8 6 let. "Bolniki so v prete-
klem letu zdravnika v pov-
prečju obiskali 5,6-kraL V ča-
kalnici so čakali v povprečju 
2 ; minut , pri zdra'/niku so 
bili v jx)vprečju 13 minut, kar 
je skoraj še enkrat toliko kot 
v s lovenskem povprečju, ki 
je dobrih 7 m i n u t Zadovolj-
stvo bolnikov je bilo v pov-
prečju 82,3-odEtotno. ViSjo 
izobrazbo, ko imajo bolniki, 
manj so zadovoljni. V prete-
klem letu je kar i i odstotkov 
bolnikov zamenjalo zdravni-
ka," je povedal Kersnik. 

Iz otroških ambulant so 
dobili 1 15 odgovorov, podatki 
glede zadovoljstva uporabni-
kov pa so podobni tistim iz 
ankete v splošnih ambulan-

tah. Polovica bolnikov je ča-
kala manj kot 15 minut, bol-
niki so bili pri zdravniku v 
povprečju 12 minut. "Iz de-
žurnih ambulant s m o dobili 
51 odgovorov bolnikov, sta-
rih od 2 8 do 9 6 leL Presene-
ča izjemno laatek čas čaka-
nja na pregled, saj je polovi-
ca bolnikov čakala manj kot 
5 minut, v povprečju pa 9,5 
minute. Bolniki so bili pri 
zdravniku v povprečju 9 , 9 
minute. Zadovoljstvo bolni-
kov s storitvijo je bilo zelo vi-
soko, kar 91,9-odstotno," je 
povedal Janko Kersnik in do-
dal, da še vedno veliko ljudi 
uporablja dežurno ambu-
lanto po nepotrebnem, zgolj 
kot bližnjico za vstop v 
zdravstveni sistem. 

Ve^je investicije 

Med največjimi investici-
jami in pridobitvami v letu 
2 0 0 6 so bili prizidek k 
Zdravstvenemu domu 
Kranj, obnova zdravstvene 
postaje Kranjska Gora, nova 
aparata za rentgen in ultra-
zvok, novi prostori v Tržiču 
in parkirišče v Radovljici. 
"Te investicije smo izvedli v 
sodelovanju z občinarri, ve-
čino pa tudi v sodelovanju z 
Ministrstvom za zdra\'je. Z 
lastnimi sredstvi pa s m o v 
vseh zdravstvenih domovih 
obnovili računalniško opre-
mo ter kupili še drugo novo 
opremo in vozila," je povedal 
Jože Vetemik. 

Višja šola tudi v Kamniku 
Po večletnih prizadevanjih se bo v Srednješolskem centru Rudolfa Maistra v naslednjem šolskem letu 
mogoče izobraževati tudi v višješolskih programih za poslovne sekretarje in komercialiste. 

JASNA PAIADIN 

Kamnik - Kot je na predsta-
vitvi višješolskega študija, ki 
je bila namenjena predvsem 
letošnjim maturantom, po-
udarila direktorica zavoda 
in ravnateljica g i m n a z i j e 
Veronika Matjašič KaJišnik, 
sta si skupaj z ravnatel j ico 
e k o n o m s k e šole T a t j a n o 
Novak višjo šolo v Kamnik 
želeli in prizadevali pripelja-
ti več let, pri tem pa je po-
m e m b n o vlogo odigrala tudi 
Občina Kamnik. Kamnišk i 
srednješolski center si z no-
vimi programi namreč želi 
zapolniti prazne učilnice, ki 
jih je po odprtju domžalske 
g i m n a z i j e pred nekaj leti 
kar nekaj, ter bolje izkoristi-
ti svoj strokovni kader. Pro-
g r a m e izrednega viš ješol-
skega študija, v katerih bodo 

Kamniški srednješolci imajo odslej možnost višješolskega 
izobraževanja tudi na domači šolL 

izobraževali poslovne sekre-
tarje in komercialiste, pa bo 
izvajala ena večjih s loven-
skih zasebnih izobraževal-
nih ustanov - B & B iz Kra-

nja. Čeprav več kot polovica 
prisotnih srednješolcev še 
ne vem, na katero fakulteto 
se bo v pr ihodnj ih tednih 
vpisala, je večina odločena, 

da najprej poskusi z rednim 
študijem, saj bo za študij v 
Kamniku treba plačati 1377 
evrov za letnik. A vodstvo 
šole je prepr ičano, da se 
bodo prosta mesta hitro za-
polnila, saj je, kot je pouda-
ril tudi direktor zasebne 
šole Brane Lotrič, študij iz-
redno praktično naravnan, 
vse več l judi pa s e zaveda 
pomena vseživ l jenjskega 
učenja. "Odločite se za štu-
dij, ki v a m bo všeč in vam 
bo zagotovil s lužbo, novico 
o prihodu višje šole v Kam-
nik pa posredujte svoj im 
staršem," je nekoliko v šali 
še povedal Lotrič, saj je to-
vrstno izobraževanje pisano 
na kožo predvsem odraslim 
in tistim, ki že imajo službo. 
V oba višješolska programa 
se bo lahko vpisa lo po 45 
slušateljev. 

Otepajo se z dolgovi 
"Iščemo rešitve, kako sanirati dolgove. Revizija 
poslovanja bo, če bo potrebna," je dejal tržiški 
župan Borut Sajovic. 

STOJ AN SAJE 

Tržič - Nekdanji tržiški žu-
pan Pavel R u p a r je na seji 
občinskega sveta kritiziral 
novo vodstvo občine, da za-
vaja javnost s števi lkami o 
dolgovih. Ža l je prezgodaj 
odšel, da bi slišal zgovoren 
podatek. Svetnik S D S Jurij 
Rozman ie ob razpravi o pro-
računu 2 0 0 7 vprašal, kdaj bo 
novi župan uresničil predvo-
lilne obljube. Takrat je Borut 
Sajovic povedal, da je trenut-
no vsak Tržičan zadolžen za 
3 0 6 evrov, dolg vsakega vo-
livca v občini pa je celo 3 6 0 
evrov. 

Po seji je župan Sajovic od-
govoril na naše vprašanje, ali 
že poteka revizija poslovanja 
občine v preteklosti. Dejal je: 
"Za zdaj ob brezplačni pomo-
či zunanjih finančnih sveto-
valcev iščemo rešitve, kako 
sanirati velik dolg iz lanskega 
leta in kako pridobiti dodatna 
sredstva za letošnji proračun. 
Zelo pozorni s m o na poslo-
vanje javnih podjetij, kjer je 

Občina Tržič solastnica. Po-
sebej nas skrbi izguba v J P 
Komunala Tržič. Z a n i m a 
nas, kaj se dogaja s podjetjem 
BIOS. Vložili s m o zahtevek 
za pregled financ na Radiu 
Gorenc. Če bo treba, bodo 
neodvisni rerizorji pregledali 
tudi poslovanje občine vsaj za 
leto 2 0 0 6 . Predlog za to lah-
ko dam kot župan, vendar bi 
mora l odločitev za revizijo 
potrditi občinski svet," je po-
jasnil Borut Sajovic. 

Tržiški župan je potrdil, da 
si Občina Tržič prizadeva 
zmanjšat i vse m o ž n e stro-
ške. Prej je en sam račim za 
telefon presegel 1 . 100 evrov 
na mesec, sedaj pa plačajo za 
vse zaposlene okrog 770 ev-
rov. Prodajajo tudi osebni 
avto, s katerim se je vozil 
prejšnj i župan. Vozilo Ci-
troen C5, letnik 2 0 0 2 , ima 
prevoženih 237 tisoč kilome-
trov, cena dobrih pet tisoč ev-
rov pa je bila na javni ponud-
bi previsoka. Avto bodo ver-
jetno lahko prodali po nižji 
ceni. 

MORAVČE 

V Moravčah so praznovali 

V moravškem kulturnem domu so minuli petek s slavnostno 
se jo in kulturno prireditvijo zaznamovali letošnji kulturni 
praznik, ki ga praznujejo na rojstni dan rojaka barona Jurija 
Vege, in podelili občinska priznanja. Posebna priznanja 
Občine Moravče za minulo delo so iz rok župana Martina Re-
bolja prejeli Anica Korošec, Jože Cerar in Anton Pajk, plaketa 
pa je šla etos v roke Milanu Močilnikarju. J. P. 
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KRATKE NOVICE 

NAKLO 

Turizem se predstavlja 

Turistična agencija Integral Tržič in Turistično informacijski 
center Naklo prirejata dan odprtih vrat, ki bo danes, 27. mar-
ca, med 12. uro in 18.30. V poslovalnici agencije bodo obisko-
valcem na voljo informacije in gradivo o turistični ponudbi, 
spominki in razna darila. Na parkirišču pred zdravstvenim 
domom bo pester kulturni program s plesnimi nastopi in 
predstavitvami turističnega podmladka OŠ Naklo, novih 
lokalnih turističnih vodnikov. Aktiva kmečkih žena, Centra za 
trajnostni razvoj podeželja in Srednje biotehniške šole iz 
Strahinja. V dvorani pred knjižnico bodo predstavljali de-
javnost agencije in odgovarjali na vprašanja. Goste bodo po-
vabili tudi na vožnje z avtobusom po Naklem in okolici. S. S. 

RADOVLJICA 

Sejem učnih podjetij 

Na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica bo v četrtek 
od 11. do 14. ure sejem učnih podjetij. Učno podjetje je navi-
dezno podjetje oz. model pravega podjetja, vendar v šolskem 
okolju. Dijaki se pri tem učijo skupinskega dela, odgovornosti 
in vztrajnosti, podjetnosti in komuniciranja, hkrati pa spozna-
vajo osnove poslovnega bontona in se usposabljajo za spreje-
manje odločitev in reševanje problemov. Z vzpostavljanjem 
stikov z drugimi učnimi podjetji v Sloveniji, Evropi in po svetu 
pridobivajo izkušnje sporazumevanja v slovenskem in tujih je-
zikih. Šola je včlanjena v Europen, ki združuje 5.500 učnih pod-
jetij v 42 državah. V Sloveniji jih je 252. C. Z. 

STRAHINJ 

Velikonočna razstava 

Praznovanje stoletnice šole bodo v Srednji biotehniški šoli 
Kranj označili s prodajno velikonočno razstavo v novi šoli v 
Strahinju. Ob odprtju bo v petek, 30. marca, ob 12. uri kulturni 
program. Sledil bo ogled velikonočnih aranžmajev, fantazi-
jskih cvetličnih vezav ter predstavitve projektnih nalog dijakinj 
in dijakov zaključnih letnikov šole. Na razstavi bodo sodelovali 
tudi Center za razvoj podeželja. Kmetijsko gozdarski zavod In 
osnovne šole ter vrtci Naklo, Cerklje in Radovljica. Srednja 
biotehniška šola in Center za razvoj podeželja bosta v petek 
pripravila brezplačne delavnice za pripravo značilnih ve-
likonočnih izdelkov, nekaj delavnic pa bo še v soboto. S. S. 

TRŽIČ 

Odbor, komisija in svet 

Na marčni seji občinskega sveta Občine Tržič so imenovali 
odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja, v katerem 
so Jožko Kuhelj, Jožef Perne, Vida Ribnikar, Janez Meglič in 
Marta Bečan. Potrdili so komisijo za statut občine in 
poslovnik občinskega sveta, v kateri so Franci Praprotnik, 
Klemen Srna, Zehra Eka Cinac, Pavel Rupar, Alja Gladek, 
Justina Kristan, Miroslav Pretnar in Jolanda Stelzer V svetu 
območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne de-
javnosti Tržič bodo delovali Marina Bohinc, Metka Knific, 
Mira Kramarič, Nuša Šlibar in Slavko Bohinc. S. S. 

KRANJSKA GORA 

Tečaj za starše 

v kranjskogorski osnovni šoli je prejšnji četrtek in petek 
potekal tečaj za starše, ki sta ga v organizaciji Lokalne ak-
cijske skupine za preprečevanje odvisnosti LAS Kranjska 
Gora Izvedla Leonida in Albert Mrgole iz kamniškega zavo-
da Vezal. V dveh večerih sta se s starši pogovarjala o part-
nerskih in vzgojnih veščinah, na tečaju pa sta predavatelja, 
tudi sama starša štirih otrok, predstavila konkretne in tip-
ične situacije, s katerimi se soočajo starši in ki povzročajo 
največ zadreg ali dilem. Udeleženci so imeli tudi možnost 
izpostaviti lastne primere. Udeležba je bila za starše brez-
plačna, financiral jo je LAS Kranjska Gora. U. P. 

CERK4E 

Sredstva tudi za nestrankarske liste 

Občinski svet občine Cerklje je na marčevski seji sklenil, da 
političnim strankam pripada po 0,25 evra na glas volivca, ki 
je na zadnjih volitvah veljavno glasoval zanjo. Do proračun-
skih sredstev so po zakonu upravičene stranke, ki so prejele 
najmanj 50 odstotkov glasov, potrebnih za izvolitev enega 
člana občinskega sveta. Ker po tem zakonu svetniške 
skupine neodvisnih list niso upravičene do proračunskih 
sredstev, je občinski svet potrdil županov predlog, po 
katerem so tudi svetniške skupine neodvisnih list upra-
vičene do 0,25 evra na volilni glas. S. Š. 

Kuhar pohvalil mlade kuharje 
v Radovljici je bilo v soboto kuharsko tekmovanje dijakov srednjih gostinskih in turističnih šol. 
Vodja ocenjevalne komisije Andrej Kuhar je pohvalil izdelke mladih kuharjev. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Radovljica - "Slabega rezul-
tata ni. Vsa jedila so po izgle-
du zelo dobro pripravljena, 
po okusu pa so nekatera 
malo slabša," je razplet dru-
gega kuharskega tekmova-
nja dijakov srednjih gostin-
skih in turističnih šol v Ra-
dovljici komentiral Andrej 
Kuhar iz Vile Bled, pohvalil 
mlade kuharje in zmagoval-
no ekipo - dijake ljubljanske 
šole za gostinstvo in turizem 
povabil, da se jim za nagrado 
pridružijo pri kuhanju v vili. 
Tekmovanje je drugo leto za-
pored pripravil Aktiv kuhar-
stva Srednje gostinske in tu-
ristične šole Radovljica. To-
krat se ga je po besedah vod-
je tekmovanja Jožeta Soviča 
udeležilo devet ekip iz ljub-
ljanske, celjske, radovljiške, 
novomeške, mariborske in 
radenske šole, ki so se med 
seboj pomerile v pripravi me-
nija za pet oseb - hladne ali to-
ple začetne jedi iz lososa, 
glavne jedi iz piščanca s prilo-
go in prikuho ter sladice iz čo-

Mladi radovljiški kuharji in njihova mentorja 

kolade. Tekmovanje je bilo 
izenačeno, ocenjevalna komi-
sija, v kateri so bili poleg An-
dreja Kuharja še Igor Jagodic 
iz Hotela Toplice, Uroš Gor-
jaiK, osebni kuhar finske ve-
leposlanice, in Blaž Kočevar 
iz Kranjske gostilnice, je kar 
sedmim ekipam prisodila 

zlato priznanje. Največ točk je 
zbrala ljubljanska ekipa, dru-
go je bilo Celje 2, tretja prva 
ekipa radovljiške šole in četr-
ta Radovljica 2. Radovljica 1 je 
bila pri pripravi sladice druga 
med devetimi ekipami, Ra-
dovljica 2 pa je enako mesto 
zasedla pri predjedi. Za prvo 

radovljiško ekipo so tekmova-
li dijaki Štefan Sajovic, Miha 
Trček in Žiga Vidmar pod 
mentorskim vodstvom Mari-
je Arh - Ivanšek, Drugo ekipo 
so sestavljali dijaki Robi Go-
tič, Nino Dakskebler in Žiga 
Šolar, njihov mentor pa je 
bil Anton Tušek. 

Poezija za občinski kulturni praznik 
PETRA LOTRIČ 

Bohinjska Bistrica - Včeraj je 
bil v občini Bohinj občinski 
kulturni praznik, ki je posve-
čen leta i8}8 na Brodu v Bo-
hinju rojenemu slovenske-
m u pisatelju in satiriku dr. 
Janezu Mencingerju, ki ga 
uvrščamo med predstavnike 
realizma, v njegovih delih pa 
so močno prisotne tudi prvi-
ne predromantike in roman-
tike. Znana sta predvsem 
njegov esejistični potopis 
Moja hoja na Triglav, ki je iz-
šel pred 110 leti, in roman 
Abadon iz leta 1893, ki je bil 
ravno tako kot prvi objavljen 
v Ljubljanskem zvonu. 

Praznična kulturna prire-
ditev je bila že v nedeljo zve-

čer v kulturnem domu Joža 
Ažmana. GledaUšče 2 B iz 
Bohinjske Bistrice je v režiji 
Darka Čudna pripravilo dra-
matizacijo nove, že tretje, 
pesniške zbirke bohinjske 
pesnice Mari je Mencinger 
z naslovom Potoki jeseni. 
Pesni6ni verzi so polni ču-
stev vseh vrst, od melanho-
lije in žalosti do veselja in 
pristne ljubezni, ki so j ih 
ljubiteljski igralci in igralke 
tudi odlično interpretirali 
ter na koncu poželi bučen 
aplavz. Mencingerjeva se je 
ob tej priložnosti zahvalila 
vsem, ki so ji pomagali in 
jo podpirajo pri njenem 
ustvarjalnem delu, pred-
vsem pa občini, ki je zbirki 
tudi finančno pomagala 

I I 
Dramatizacija poezije Marije Mencinger 

ugledati luč sveta. Župan 
Franc Kramar pa je v uvod-
nem nagovoru izrazil zado-
voljstvo, da se lahko bohinj-

ska občina tudi v današnjem 
času ponaša z ustvarjalci 
umetnosti, kot je pesnica 
Mencingerjeva. 

KRATKE NOVICE 

TRŽIČ 

Preprečiti zlorabo drog 

Na pobudo župnije sv. Marije Goretti iz Ročevnice pri 
Tržiču je občinski svet Občine Tržič marca sprejel sklep o 
ustanovitvi Lokalne akcijske skupine za preprečevanje 
zlorabe drog. Kot strokovno posvetovalno telo občinskega 
sveta in župana bo pristojna za pripravo usklajenih ukrepov 
na področju drog in spremljanje njihovega izvajanja. V 
skupino bodo imenovali predstavnike občine, osnovnih šol 
in vrtcev, verskih skupnosti, Centra za socialno delo. Policij-
ske postaje in Zdravstvenega doma Tržič, drugih javnih za-
vodov, društev in organizacij ter zastopnike mladih, staršev 
in drugih občanov. Z letošnjim proračunom občine so na 
predlog Francija Praprotnika zagotovili pet tisoč evrov za 
delovanje te skupine. S. S. 

RADOVLJICA 

Dobrodelna prireditev za varstveno 
delovni center 

Društvo Sožitje Radovljica, Bled, Bohinj bo v sodelovanju z 
Občino Radovljica in orientalsko plesno gledališko skupino 
Kamsin pripravilo v petek ob 19. uri v Linhartovi dvorani v 
Radovljici dobrodelno prireditev oz. predstavo Na 
Mavričnem planetu. Izkupiček bo namenilo Varstveno de-
lovnemu centru (VDC) Radovljica, ki se ukvarja z vodenjem, 
varstvom in zaposlitvijo odraslih z motnjami v duševnem 
razvoju. Ena od možnosti za njihovo zaposlitev in umet-
niško ustvarjanje je tudi izdelovanje glinenih izdelkov, za kar 
pa poleg gline potrebujejo tudi peč za žganje gline, ki stane 
približno pet tisoč evrov. 2 lansko dobrodelno prireditvijo 
so zbrali 650 tisoč tolarjev, preostalo naj bi poskušali prido-
biti letos. Vsakdo, ki bo podaril deset evrov, bo dobil vstop-
nico za prireditev in še mali glineni izdelek, delo varovancev 
VDC Radovljica. C. Z. 
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Obnova kapelice 
Pri žegnanem studencu 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - "Cenim tisto, kar so 
naši predniki naredili z last-
n i m i rokami, in s e m za 
ohranjanje kulturne dedišfi-
ne. Zato s e m se odločil za 
pobudo za restavriranje ka-
pelice Pri žegnanem studen-
cu pod Sv. Joštom, Id so jo 
postavili okrog leta 1 7 4 0 , v 
času razcveta božje poti, in je 
niso obnovili vse do danes. 
Kapelica je tik pred tem, da 
se podre. Želim, da bi jo po-
stavili v prvotno stanje, da se 
bodo mimoidoči spominjali 
naše preteklosti," je povedal 
krajan Stražišča Lado Mam, 
ki je na Zavodu za varstvo 
kultume dediščine, Območ-
na enota Kranj, že pridobil 
vse podatke in originalne fo-
tografije kapelice, ki je spo-
meniško zaščitena. Na zavo-
du je dobil naslov restavra-
torja Franca Novaka iz Mo-
ravč, ki bo kapelico saniral v 
prvotno stanje. Delati naj bi 

začel sredi junija, predračim 
za celovito sanadjo pa znaša 
17 tisoč evrov, brez DDV. 
"Pobudo s e m predstavil tudi 
župniku Bojanu Likarju, saj 
kapelica stoji na cerkveni 
zemlji. Dogovorila sva se, da 
bo nekaj sredstev prispevala 
župnija Šmartin, del denarja 
pa bi zbrali s prostovoljnimi 
prispevki krajanov Stražišča, 
Pševa, Javomika, Čepulj, Za-
bukovja in drugih okoliških 
krajev. Kandidirali b o m o za 
namenska občinska sredstva, 
nekaj prošenj za finančno 
pomoč pa bomo naslovili na 
kranjska podjetja in obrtni-
ke," je razložil Lado Mam, ki 
doma že prenavlja staro ko-
vano železno ograjo kapelice. 
Iz cerkve sv. Jošta pa je odne-
sel v pripravo za restavriranje 
leseni kip sv. Jošta, ki je bil 
prvomo v tej kapelici. "Zelo 
vesel bom tudi prostovoljcev, 
ki bi že v tem času pomagali 
pri ureditvi okolice kapelice," 
je še povedal Mam. "Kapelico je treba rešiti pred propadom," pravi Lado Marn. 

Proračun pod streho 
v občini Šenčur za letošnje leto načrtujejo 6,9 milijona evrov odhodkov. Za investicije bo 39 
odstotkov proračunskih sredstev. 

SIMON ŠUBIC 

Šenčur - Občinski svet Šenčur 
je na zadnji seji brez večjih po-
mislekov sprejel proračun za 
leto 2007, v katerem načrtuje-
jo 6,97 milijona evrov odhod-
kov in 6,86 milijona evrov pri-
hodkov. Razliko med odhodki 
in prihodki v višini i o 6 tisoč 
evrov bodo pokrili s presež-
kom iz preteklih let 

Investicijskih odhodkov 
bo 2 ,74 milijona evrov oziro-
ma 39,3 odstotka, kar je sicer 
za 7,3 odstotka manj kot lani. 
1 ,39 milijona evrov bodo po-

rabili za komunalno oprem-
ljanje zemljišč v obrtno po-
slovni coni in naselju Britof-
Voge, 897 tisoč evrov bo šlo 
za poplačilo gradnje kanali-
zacije v Šenčurju v lanskem 
letu in njeno dograditev v le-
tošnjem letu, 459 tisoč evrov 
bodo namenil i gradnji Kul-
t u m e g a doma Voklo (letos 
do 3. faze), za 208 tisoč evrov 
pa bo občina odkupila pros-
tore za zdravstveno ambu-
lanto v objektu, ki ga investi-
tor Lokainvest gradi ob šen-
čurskem športnem parku. 
Za investicije v osem krajev-

nih skupnosti so rezervirali 
131 tisoč evrov. 

Letošnji proračun bi bil 
potrjen brez prave razprave, 
če ne bi občinski svetniki 
znova spregovorili o načrto-
vanem domu upokojencev. 
Letos je namreč v proračiinu 
zanj namenjenih le slabih 
4 2 tisoč evrov (za idejni pro-
jekt). Vsi svetniki se strinja 
jo, da jc treba dom čim prej 
zgraditi, zato so znova po 
zvali, naj občina čim prej pri 
skrbi p r i m e m o zemlj išče 
Takega m n e n j a je tudi žu 
pan Miro Koželj: "Najprej 

m o r a m o vedeti, kje b o m o 
dom postavili. S spremem-
bami prostorskih aktov 
bomo zato skušali pridobiti 
pr imemo zemljišče, vendar 
bomo tudi v tem primeru 
potrebovali dobro voljo tre-
nutnih lastnikov, da bodo 
zemljišče pripravljeni proda-
ti." Na koncu razprave je ob-
činski svet sprejel podoben 
sklep kot lani: čc se bo že le-
tos pokazala možnost za za-
četek gradnje doma upoko-
jencev, bodo v rebalansu 
proračuna poiskali dodatna 
sredstva v ta namen. 

Lešanom so vrnili šolo 
Lastništvo podružnične šole v Lešah so prenesli na krajevno skupnost. 

STOJAN SAIE 

Leše - Nekdanja podru-
žnična šola v Lešah je zaprta 
že več kot pet let. Kaj bo s 
stavbo v bodoče, do nedavne-
ga ni bilo znano. Prejšnje 
vodstvo Občine Tržič je ime-
lo razne zamisli za n jeno 
oživitev, zaman pa si je pri-
zadevalo za prenos lastništva 
stavbe in zemljišča na obči-
no. Kot je povedala predsed-
nica KS Leše Marjeta Kokalj, 

so ob pomoči novega župana 
in pravne službe uredili ne-
rešen status lastništva. Ne-
premičnina je bila n a m r e č 
še vedno vpisana v zemljiški 
knjigi na Krajevni ljudski od-
bor Leše, 14 . marca pa so 
lastništvo prenesli na Krajev-
no skupnost Leše. S tem bo 
kraju pripadla najemnina za 
stanovanje, ki jo je več kot 
desetletje pobirala občina. 
Zal ni vzdrževala stavbe, ki je 
v slabem stanju. Zato v kraju 

pričakujejo pomoč občine 
pri obnovi nekdanje šole. V 
zgornjih prostorih bo ostalo 
stanovanje. Spodaj bi izkori-
stili dve učilnici za športne 
in d m g e dejavnosti, izobra-
ževanje in razna srečanja. 
Predsednica je še dejala, da 
bi radi do konca maja uredi-
li otroško igrišče. Sami so 
zbrali za sedem igral okrog 
4 6 0 0 evrov, nekaj manj pa 
bo za ureditev igrišča prispe-
vala občina. 

KRANJ 

Mogočni Mangart na 
priložnostni znamki 

Po5ta Slovenije bo danes, v 
petek, izdala nove prilož-
nostne poštne znamke. Na 
znamki iz serije Turizem 
predstavlja mogočni masiv 
Mangarta skupaj z gorsko 
trajnico plazečo sreteno. Se-
rijo Minerali so dopolnili z 
znamko, na kateri je motiv 
minerala aragonita, ki je med 
drugim tudi v Kamniški jami 
nac Kamniško Bistrico. V se-
riji Živalstvo prlkazu;ejo na-
vadno veverico, v seriji Euro-
pa pa s priložnostno znam-
ko zaznamuje jo stoletnico 
skavtskega gibanja. C. Z. 

KRATKE N O V I C E 

K R A N ) 

Odprli novo stavbo Ekonomske gimnazije 

Včeraj popoldne je potekal vrhunec praznovanj ob 60-letni-
ci Ekonomske žole Kranj, saj so ob slavnostni akademiji 
proslavili začetek pouka na Ekonomski g imnazi j i v novi 
stavbi na Zlatem polju v Kranju. Slovesnega dogodka so se 
udeležili minister za šolstvo in šport dr. Milan Zver, župan 
Mestne občine Kranj Damijan Perne in drugi gorenjski žup-
ani, nekdanji uspešni dijaki, poslovneži, profesorji in drugi 
gost je Pouk v novi stavbi ekonomske gimnazije, ki velja za 
najbolje opremljeno srednjo šolo v Sloveniji, poteka že od 5. 
marca. Šola se ponaša z učilnicami, opremljenimi z video-
projektorji, računalniki, elektronskimi tablami in zemljevidi, 
celotna stavba je klimatizirana, dijaki imajo na voljo toplo 
malico in kosilo, v telovadnici imajo poleg klasičnih pros-
torov tudi plezalno steno in plesno dvorano z ogledali. S. K. 

KRAN) 

Čistilna akcija v Kranju 

V soboto, 31. marca, bo potekala čistilna akcija na območju 
Kranja z okolico, ki jo organizira Zveza tabornikov Kranj pod 
pokroviteljstvom Poslovne skupine Sava in Mestne občine 
Kranj. Zbor bo na Glavnem trgu in na Pungertu ob 9. uri, v 
Stražišču pred Šmartinskim d o m o m pa ob 10. uri. Območ-
ja čiščenja bodo Primskovo, Klanec (levi breg Kokre), desn; 
breg Kokre (od Bleiw/eisove ceste do vojašnice), med Bleiwei-
sovo cesto in Koroško cesto do Zlatega polja, Pungert (oko-
lica pod obzidjem), kan,on Kokre (od Hujskega mosta nav-
zdol), naselja Mestne občine Kranj, sistem rovov pod me-
stom Kranjem, Stražišče, območje Krajevne skupnosti Ko-
krica, obrežja Rupovščice in Struževo. V času od 9.30 do 13. 
ure bo na Glavnem t r g j potekal bogat spremljevalni pro-
gram, ob 13. uri pa bo na isti lokaciji zbor udeležencev, kjer 
bodo organizatorji predstavili poročilo o poteku akcije, iz-
brali "naj smet" . Ob i6. uri bo zaključek akcije na Pungertu, 
ob 20. uri pa na isti lokaciji koncert skupine Joške vn. S. K. 

CtRKUJt NA CORtNISKtM 

Dražji najem športne dvorane 

Občinski svet v Cerkljah je na zadnji seji sprejel sklep o spre-
membi cen najema športne dvorane, ki so veljale že od mar-
ca 2003. Cene so se povišale za približno deset odstotkov. 
V najbolj iskanem terminu (med tednom od 17. do 21.30) 
tretjina dvorane za rekreacijo stane 17,45 evra za domače 
uporabnike in 25,25 evra za tuje uporabnike, medtem ko 
morajo klubi odšteti 12,85 oziroma 22,95 evra. V novem ce-
niku so tudi tri novosti. Uvedli so nižje cene najema dvora-
ne za termin od 2 1 .20 in 23. ure (11,47 evra za domače in 
16 ,07 za tuje uporabnike), ni f ja je tudi najemnina dvorane 
za humanitarne prireditve s pomočjo priprave organizatorja 
(229,52 evra) , po novem pa s o uvedli tudi cene za urni 
najem dvorane za komercialne prireditve (83 evrov za do-
mače in 125 evrov tuje organizatorje). S. S. 

NAKLO 

Obnova vodovoda 

Na Gorenjski cesti v Na<lem že nekaj časa poteka zamenja-
va azbestnih vodovodnih cevi z novimi. Čeprav gre le za ob-
novo omrežja na približno pol kilometra dolgi trasi od cen-
tra naselja d o zaselka Podreber, bo investicija skupaj s 
priključki na hiše stala občino okrog 1 2 0 tisoč evrov. Pri-
hodnje leto bodo dokončno obnovili celotno ulico. Za grad-
njo pločnikov, ureditev javne razsvetljave in nov asfalt bodo 
morali zagotoviti do 290 tisoč evrov. Še prej bodo morali 
rešiti probleme s posegi živih mej na javne površine, je 
povedal Ivan Fic iz uprave Občine Naklo. S. S. 



GORENJSKA 

Prijetno proračunsko 
presenečenje 
BOŠTJAN BOGATA) 

Todraž - Gorenjevaški svet-
niki so na zadnji seji zelo hi-
tro sprejeli občinski prora-
čun. Noben izmed svetnikov 
namreč ni podal pisnega 
amandmaja, ki bi še lahko 
spremenU postavke pred to 
sejo 9,245 milijona evrov 
vrednega občinskega prora-
čuna. Za presenečenje je po-
skrbel župan z vloženim 
amandmajem. 

"Sredi marca smo s Službe 
Vlade RS za lokalno samo-
upravo in regionalno politiko 
prejeli povabilo k oddaji na-
črta jKjrabe za koriščenje do-
datnih razpoložljivih sred-
stev M sofinanciranje dolo-
čenih investicij. Naši občini 
je tako pripadlo dobrih 

244.000 evrov dodatnih 
sredstev," je pojasnil župan 
Milan Čadež. Ta denar je žu-
pan po amandmaju namenil 
za ureditev zbirnega centra, 
za ureditev lokalne ceste Po-
Ijane-Javorje-Zapreval in za 
cesto Suša-Malenski vrh. Za-
radi dodatnih sredstev pa 
bodo v občini več denarja 
lahko namenili še za razne 
odkupe zaradi preselitve pri 
obvoznici Gorenja vas, za ob-
novo prostorov za Unitech 
(ta bo kmalu začel delati v 
prostorih nekdanjega rudni-
ka), več denarja so namenili 
tudi za izvajanje Regionalne-
ga razvojnega programa Go-
renjska 2007-2013. Svetniki 
so županov amandma in 
proračun sprejeli brez pri-
pomb in soglasno. 

ŽELEZNIKI 

Prizadevanja za boljšo internetno povezavo 

Ker se v občini Železniki marsikje še vedno ni možno priklju-
čiti na internet, sta se odbor za gospodarske dejavnosti in 
župan Mihael Prevc pred nedavnim sestala s predstavniki 
Telekoma, ki so predstavili delne možnosti širokopasovnega 
dostopa v nekaterih naseljih. "Na Zalem Logu, v Martinj 
Vrhu in Davči je možna uvedba tehnologije xDSL z zagoto-
vitvijo ustreznih radiorelejnih povezav oziroma postavitvijo 
dodatnih vozlišč IP Banov, obstaja pa tudi možnost uvedbe 
nove tehnologije Wil\/1ax. V Železnikih je možna tuai dogra-
ditev optičnega omrežja v obstoječo kabelsko kanalizacijo," 
je pojasnil Boris ZlherI s Telekoma. Sicer pa se občira Želez-
niki v poletnih mesecih namerava prijaviti na razpis ministr-
stva za gospodarstvo; upajo namreč na evropska sredstva za 
ureditev širokopasovnega dostopa do Interneta na podeže-
lju. Pripraviti bodo morali načrt razvoja elektronskih Komuni-
kacij na svojem območju in na osnovi tega objaviti javni raz-
pis, na katerega bodo pozvani operaterji elektronskih komu-
nikacij. Vendar pa bi opisane delne možne rešitve lahko ne-
gativno vplivale na predvideni razpis občine in možnost čr-
panja evropskih sredstev, so še dodali na Telekomu. A. H. 

Zbližal jih je ruski jezik 
N a prvi Rusijadi v Škofji Loki s o se družili dijaki slovenskih šol, ki se učijo ruščino. 

DANICA ZAVRI. Žlebir 

Škofja Loka - Gostiteljica 
prvega vseslovenskega festi-
vala šol z ruščino je bila 
Gimnazija Škofja Loka, kjer 
je bil ta jezik v učnem pro; 
gramu do leta 1998, znova 
pa jo v okviru evropskega 
oddelka poučujejo kol 
poudarjeni tuji jezik od leta 
2004. Dopoldne so organi-
zatorji za dijake osmih gim-
nazij (z Gorenjskega je sode-
lovala še kranjska) pripravili 
dve delavnici, kjer so imeli 
poleg jezika priložnost spoz-
navati tudi rusko kulturo. 
Drugi udeleženci, os-
novnošolci (na Gorenjskem 
se ruščino učijo v Naklem) 
in študentje pa so sodelovali 
na popoldanski prireditvi, 
kjer je vsaka od šol pripravila 
točko v ruskem jeziku. 
Udeležence so pozdravili 

Marjan Luževič, ravnatelj 
škofjeloške gimnazije, Igor 
Draksier, župan občine 
Skoija Loka, Bojan Bratina iz 
društva Slovenija-Rusija, M t 
hail Valentinovič Vanin, ve-
lesposlanik Ruske federaci-
je, in Milan Zver, minister 
za šolstvo in šport. Vsi so 
poudarjali puiiieii zbliževa-
nja ljudi, ki jih druži 
ljubezen do ruskega jezika, 
za nas ne tako tujega, saj 
imamo z Rusijo skupne slo-
vanske korenine. 

Organizacija prve Rusi-
jade v Sloveniji sovpada z 
letom ruskega jezika v svetu, 
ki ga je letos razglasil 
predsednik Vladimir Putin 
in je namenjen prepoz-
navnosti ruščine v svetu. To 
je jezik, ki ga v domovini 
govori 160 milijonov ljudi, 
še enkrat toliko ljudi ta jezik 
razume in tudi v svetu se ga 

Na rusijadi so nastopili tudi dijaki Škofijske klasične 
gimnazije iz Ljubljane. / fom: cofud mi« 

uči veliko ljudi. V Sloveniji 
žal še ne, le trije odstotki 
gimnazijcev se ga po 
besedah Bojana Bratine uči-
jo kot tretjega in 0,3 odstotka 
kot drugega tujega jezika. 
Gospodarski in kulturni ra-
zlogi pa botmjejo vse večje-

mu zanimanju za ruski jezik 
tudi pri nas. To obeta, da se 
bo .ruščine v prihodnje učilo 
več ljudi. Zbliževanju 
mladih, ki se tega jezika ufi-
jo, in promociji mskega jezi-
ka je bila namenjena tudi 
prva Rusijada pri nas. 

S sortiranjem možni tudi prihranki 
BOŠTJAN BOGATAJ 

Gorenja vas - Tudi v občini 
Gorenja vas-Poljane so se 
svetniki odločili za poviša-
nje cen zbiranja, odvoza in 
odlaganja komunalnih 
odpadkov. Glavni porast 
stroškov je nastal zaradi od-
laganja na deponijo Lo-
gatec, kjer za kubični meter 
odpadkov občine plačajo 85 

evrov, kar je skoraj sto 
odstotkov več kot pred tem v 
Dragi. 

Med svetniki se je zaraci 
povišanja cen ravnanja s ko-
munalnimi odpadki razvilo 
razmišljanje o možnostih 
pocenitve tovrstnih storitev. 
Ugotavljali so, da morajo 
manj odpeljati v Logatec, in 
se spraševali, ali gospodinj-
stva v Gorenji vasi, kjer 

odpadke pobirajo vsak 
teden, pridelajo več odpad-
kov kot, na primer, v Javor-
jah, kjer jih izvajalec pobira 
le enkrat mesečno. "Freli-
hovi fantje na ekološkem 
otočku naložijo vse ločeno 
zbrane odpadke skupaj in 
odpeljejo v Logatec," prava 
Bogo Žun, župan Milan 
Čadež pa odgovarja: 
"Upam, da je kritika stara 

več kot mesec dni, saj sem v 
tem času že ukrepal zoper 
takšno ravnanje." Svetnik in 
podžupan Dušan Marc: "Na 
dolgi rok moramo ozavestiti 
gospodinjstva in tudi izva-
jalca Freliha. Razmisliti 
moramo tudi o novih 
frekvencah odvoza, saj bi s 
tem nagradili gospodinjst-
va, ki se trudijo za ločeno 
zbiranje odpadkov." 
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BESEDILO IZBRALA 

M I L K A B U R N I K 

MOJ KRAJ 
SKOZI Č; 

ŽlTlirat« ̂  E mi •novce m, 
BcrkoTun Tiltam in SiAo 

DomaČi avtoiji so pisali o tr-
govinah, gostilnah, polti in 
zdravstvu. 

Sedem desetletij nazaj so od 
hišs do hiše hodili kroSnjatji. S 
seboj so nosili lesen zabojček, 
napolnjen z raznimi drobnari-

jami: za ata britev in &)pič, za 
mamo sukanec, gumbe in ši-
vanke... Do druge vojne je delo-
valo kar osem trgovin: "Pr' Ko-
šanc", "Pr' Kalari", "Pr" Les-
jak", "Na Opalt", "Pr'jakap", 
"Pr' Drenik", "Pr' Tadebel 
Prane" in "Pr' Molk". Kmalu 
po letu 1930 je eden od trgovcev 
že lahko kupil svoj tovorni avto 
za prevoz blaga. Med drugo voj-
no je večina trgovin zaprla vra-
ta. Po vojni seje pojavila Na-
preza (Nabavno prodajna za-
druga). V njg je bilo iMgoče do-
biti živilske artikle, tekstil, ga-
lanterijo, gradbeni material, 
gnojila, krmila pa petrolg. Od-
kupovala je tudi kmetijske pri-
delke, gozdne sadeže in zdravil-

na zelišča. Leta 1968 je trgovsko 
podjetje ABC Loka zgradilo sa-
mopostrežno trgovino z bijgem. 
Danes je lastnik Mercator. Za-
družna trgovina seje usmerila 
trgovanje s kmetijskimi potreb-
ščinami. ena od zasebnih ponu-
ja gradbeni material, druga pa 
živila, krmila, galanterijo f^in 

Tudi gostiln so imeli polno. 
Najstarejša je bila v Podjelovem 
Brdu "Pr' jeram". "V Koreni-
nah" so jo imeli za časa življe-
nja kiparske rodbine Zajec. Bili 
sta tudi "Pr' Legak" v LanLšah 
in "Pr' Kovač na Žag" v Stari 
Oselici. Po prvi vojni so imeli 
gostilr.0 in trgovino 1» Podjelo-
vem Brdu "Pr" Podčrtari". "Pr' 
Jakap" v Novi Oslici je poslova-
la od 1892 do 1932. Imdi so še 
trajiko za prodajo tobaka. "Na 
Opali' na Sovodnju so se zdru-
žile gostilna, trgovina in trajika 
ter delovale pred prvo in nekaj 
časa po drugi vojni. Imeli so 

prenočišča za prehodne goste. 
"Pr' Košanc" so vanjo zahajali 
že pred prvo vojno. Od leta 
1990 zopet obratuje pod istim 
imenom. "Pr' Mostari" v Ho-
bovšahje stala ob cesti. Nekaj 
časa po drugi vojni je delovala v 
"nemiki baraki" na Sovodnju, 
v zadružnem domu pa bije. 

Med prvo vojno je pošta poslo-
vala le v Gorenji vasi. Na Sovo-
denjjoje dvakrat tedensko nosi-
la "K(^" Mica. Plačala jo je 1» 
gostilnah. Za njo je pošto peš 
nosil Miha Petemelj - "Regeln" 
iz Gorenje vasi. Kasneje, je, to 
delo s kolesom opravljal Metod 
Vidmar s Fužin. Proti koncu 
vojne so krajani sami hodili po 
pošto v Gorenjo vas. Po vojni so 
poklic poštnega uslužbenca 
opravljali: Dorica Petemdj, 
Matija Dsbdak, Minka Peter-
nelj, Nadja iz Poljan, po letu 
3972 Aniai Petemelj, od 1992 
pa Mira Mlakar. Sedež pošte je 
bil na različnih lokacijah v voji. 

Kar v več stavbah na dnu vasi Sovodenj so bile včasih 
trgovine ali gostilne. 

Po terenu so pošto raznašali: 
Andrej Eržen. Vilko UrSič, Ja-
nez Frelih ter Bojan Šijrar. 

Včasih je morala biti bolezen 
hudo resna, da so obiskali 
zdravnika v Škoji Loki ali Idri-
ji. Leta 1925 je v Gorenjo vas 
prišel doktor Milun GrcgorCiC. 
Splošna zdravstvena ambulan-
ta je dvakrat na teden od 1964 

Knjiga bo predvidoma izšla 

do 1970 bolnike sprejemala tudi 
na Sovodnju, najprtj v zadruž-
nem domu, potem v šoli. Od 
aprila 1956 je v šoli vsako sobo-
to in nedeljo nekaj časa delova-
la zobna ambulanta. 

Leta 1912 je na Sovodenj pri-
šla poklicna babica Katarina 
Štibelj, ki je 42 let pomagala 
otrokom na svet. 

konec aprila. 
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Okoli vile ne bodo zidali 
Notarjevo vilo, edino ohranjeno predmestno vilo v Lukovici, so razglasili za spomenik lokalnega pomena. 

JASNA PALADIN 

Lukovica - "Zazidalni načrt je 
na tem območju predvidel 
gradnjo hiš, tri stavbe bi bile v 
neposredni bližini naše vile 
in to se mi ni zdelo v redu, 
zato s e m se obrnil na Zavod 
za varstvo kulturen dediščine 
v Kranj , " je povedal Lojze 
Kersnik, lastnik znane Notar-
jeve vile v bližini gradu Brdo 
pri Lukovid. Občinski svetni-
ki so na svoji zadnji seji na 
njegovo pobudo tako sprejeli 
odlok, s katerim so vilo raz-
glasili za spomenik lokalnega 
pomena in ga s tem obvaro-
vali tudi pred vsiljivimi grad-
njami v bližini. 

Notarjeva vila je v register 
kulturne dediščine na Minis-
trstvu za kulturo vpisana za-
radi svojih kulturnih, zgodo-
vinskih, arhitekturnih, likov-
nih in krajirskih vrednot. Na 
brežini pod brdskim gradom 
jo je postavil cesarsko kraljevi 
notar z Brda Janko Rahne, ki 

Vila je v zasebni lasti, lastniki, ki v njej živijo, pa so jo lepo obnovili. 

je posest kupil od gradu, na-
črte za vilo pa je leta 1 8 9 9 na-
ročil pri priznanem ljubljan-
skem arhitektu Ivanu Jagru. 
VUa, ki je bila vseljiva leta 
1902 , je imela že vodovod in 

eno prvih kopalnic, verando, 
parket, dekorativne poslikave 
na stropih in tapete v salonu, 
dragocena pa je tudi zato, ker 
tma ohranjenega Se večino 
starega inventarja in razme-

roma neokrnjeno okolico z 
zasnovami parkovne uredit-
ve. V vili je leta 1 9 0 3 bival 
tudi sUkar Ivan Grohar in v 
tem času naslikal več znanih 
oljnih podob. 

Smlednik na evropskem ocenjevanju 
Po lanskem priznanju Turistične zveze Slovenije za urejenost kraja bo letos Smlednik ocenjevala še 
evropska komisija gibanja Entente Florale Europe. 
MAJA BERTONCEL) 

Smlednik - Turistična zveza 
Slovenije je lani 3. mesto v 
kategoriji d rug i kraji 
podelila Smledniku in ga na 
podlagi tega prijavila na En-
tente Florale Europe, na 
nekakšen evropski projekt 
ocenjevanja najlepših krajev. 
Smlednik je nominacijo do-
bil, ocenjevanje bo potekalo 
3. avgusta, do takrat pa 
Smlejce in druge čaka Se ve-
liko dela. "Treba bo pripravi-
ti protokol, ponatisniti in 
prevesti promocijski materi-
al, pripraviti predstavitveni 
f i lm, ocvetličiti javne 
površine in hiše, urediti ces-
tno-prometne označbe kra-
jev in znamenitost i , veliko 
bo dela tudi na komunal-
n e m področju: urediti 
parkirni prostor pred mr-

Smlednik bo letos na očeh evropskih ocenjevalcev. Tega se 
zavedajo tudi Doran Konjar (predsednik TOD), Olga Konjar 
(tajnica KS in TOD) in Zdravko Debeljak (predsednik KS). 

l iškimi vežicami, dohodno 
pot na Kalvarijo, cesto na 
Stari grad, popraviti asfalti-
rane ceste, urediti bankine 

ob asfaltu," je povedal Doran 
Konjar, predsednik Turis-
tično olepševalnega društva 
Smlednik in dodal: "To je 

projekt cele krajevne skup-
nosti, pa tudi občine Med-
vode. V prijavi s m o iz-
postavili dva naša projekta: 
Kalvarijo s Starim gradom in 
Trg sv. Urha. Omenili s m o 
tudi mokrišče v Hrašah, 
kamp v Dragočajni, Zbiljsko 
jezero." 

Da je to priložnost, ki je ne 
dobi vsaka vas, se zavedajo 
vsa društva v kraju, pa tudi 
nasploh v občini so Smle jd 
že dobili podporo, saj bo to 
pomenilo veliko p r o m o d j e 
za celotno občino Medvode. 
" U p a m , da bodo l judje 
pritegnili k temu, da bomo 
vse vasi v KS še bolj uredili, 
pa ne le zaradi tega tek-
movanja, čeprav bodo prav 
zaradi njega ljudje zagotovo 
še bolje spoznali Smlednik," 
pravi Zdravko Debeljak, 
predsednik KS Smlednik. 

Žirovski muzej z novo vsebino 
BOŠTJAN BOGATAJ 

Žiri - Občina Žir i od leta 
2 0 0 2 prenavlja t. i. Staro 
Solo oziroma Muzej Žiri, ki 
so ga včasih poznali tudi kot 
pribežališče ufiteljev. Na zu-
naj kaže še klavrn obraz, 
vendar je bilo v preteklosti 
že vel iko narejenega, vse 
skupaj pa bo še bolj vidno le-

tošnjo jesen. "V preteklih le-
tih s m o naredili popotresno 
sanadjo , izvedli protivlažno 
sanaci jo in odvodnjavanje 
objekta, statično sanaci jo, 
znižali objekt na prvotno vi-
š ino, nova je tudi streha," 
pravi Ida Pečelin iz žirovske 
občinske uprave, ki za letos 
napoveduje tudi zakl juček 
del v pritličju, morda bo mu-

zej še letos dobil tudi novo 
fasado. 

O vsebini nekdanje prista-
ve Škof je loškega gradu je 
bilo v pretekhh letih poveda-
nega zelo veliko. Ob stalnih 
zbirkah, ki bodo dobile svoje 
mesto v arhitekturno bogati 
notranjosti, je občini lani v 
sklopu programa Interreg 
IIIA Pozdravljeni ljubitelji 

utrdb uspelo pridobiti sred-
stva, s katerimi bodo posta-
vili muzejsko zbirko o Rup-
nikovi liniji. "Del zbirke bo v 
naravi, del v muze ju , poleg 
tega pa s m o prejeli 2 1 0 tisoč 
evrov tudi za usposobitev in-
frastrukture. Uredil i bomo 
prostor za predstavitve in 
predavanja ter informacijski 
center Rupnikova linija," 
prav; Pečelinova, ki del sred-
stev za nadaljnjo obnovo pri-
čakuje tudi od Ministrstva 
za kulturo. 

Proračun težek skoraj štiri 
milijone evrov 

JASNA PAIADIN 

Vodice • Vodiški svetniki so 
na svoji zadnji seji potrdili 
osnutek letošnjega proraču-
na, čeprav je bilo šest svetni-
kov oziroma več kot tretjina 
proti temu, da ga uvrstijo na 
dnevni red. Kot je občinski 
upravi očitala Mojca Ločni-
škar, svetnica NSi, naj osnu-
tek ne bi bil pripravljen v 
skladu z navodili ministr-
stva, inanjkalo pa naj bi tudi 
več podatkov, a so svetniki v 
nadaljevanju z izčrpno pred-
stavitvijo župana Braneta 
Podborška dobili odgovore 
na večino vprašanj. V prora-
čunsko blagajno se bo letos 
nabralo dobrih 3,9 milijona 
evrov, novi zakon o financi-
ranju občin pa je Vodicam 
prinesel štiristo tisoč evrov 
več. Ravno toliko naj bi bilo 
tudi kapitalskih prihodkov, 
ki jih bo občina dobila s pro-

dajo zemljišč. Največ denarja 
bo namenjenega cestam • 
skoraj 1,5 milijona evrov, saj 
je v načrtu dokončanje celo-
vite prenove odseka Bukovi-
ca-Utik, 4 2 4 . 0 0 0 evrov je na-
menjen ih ureditvi ceste in 
komunalne infrastrukture 
Pod cerkvijo, začela pa se bo 
tudi prva faza ureditve ceste 
v Pustnice. Skoraj sto tisoč 
evrov bo stala preselitev 
knj ižnice , ki se bo v nove 
prostore preselOa do maja. 
M e d drugimi načrtovanimi 
pridobitvami naj o m e n i m o 
n a k u p gasilskega vozila za 
P G D Sinkov T u m , ureditev 
Pirčeve ulice in igrišča pri 
osnovni šoli, nakup šolskega 
kombija in drugo. Predvide-
nih sredstev za ureditev sre-
dišča Vodic in vse potrebne 
projekte ni v letošnjem pro 
računu, saj se je zataknilo pri 
odkupu zemljišča, ki ga žup-
nija zdaj ne želi prodati. 

SNOVI K 

Velikonočni sejem v Snoviku 

Člani Turističnega društva Tuhinjska dolina so v prostorih 
Term Snovik v nedeljo pripravili že drugi velikonočni sejem, 
na katerem so s svojimi zdelki in prikazom različnih obrti 
sodelovali številni domačini iz vse doline. Obiskovalci so si 
lahko ogledali izdelavo velikonočnih butaric in košar, plete-
nje volnenih nogavic, vezenje in kvačkanje prtov s prazničn-
imi motivi, izdelovanje cvetja iz krep papirja, šivanje pred-
pražnikov iz ličkanja in mnogo drugega. Večino izdelkov, 
tudi velikonočne voSčilnice in nekaj donnačih dobrot, so 
lahko tudi kupili. Organizatorji so pripravili tudi delavnico 
izdelovanja pirhov, za kulturni program pa so med drugim 
poskrbeli mladi glasbeniki iz OŠ Šmartno v Tuhinju. J. P. 

PRIROČNIKI 
ZA VSAK DOM 
1. Pečemo za praznike 1. del 

Pečemo za praznike 2. del 
Praznična kuhinja 
Slavnostne jedi 
Dieta po praznikih 
Lahka kuhinja m 
^ (geosm H 3,78 EUR 
zdaj samo 

(906 s r n 

Knjižice lahko kupite na Zoisovi 1 v Kranju, jih naročite po telefonu 
št.: 04/20142 41 ali po e-posti: narocnine@g-glas.si 

Gorenjski Glas Za vas bdeiimo ias 
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Reševalci Storili vse Odkrili požigalca dvorca 
Gorski reševalci že dolgo niso občutili toliko 
nemoč i kot ob reševan ju na M a n g a r t u . 

SIMON SUBIC 

Kranj - Reševalna akcija alpi-
nistov na Mangartu pretekli 
teden je bila vodena v skladu 
z doktrino Gorske reševalne 
zveze Slovenije ( G R Z S ) , v 
danih razmerah pa več ni 
bilo mogoče storiti, je po 
opravljeni analizi reševanja 
sporočil predsednik G R Z S 
Miro Pogačar. Kot je znano, 
so gorski reševalci minuli to-
rek na Mangartu našli truplo 
26- letnega Jurija Uršiča, 
medtem ko 20-letnega Davo-
rina l ikar ja še vedno iščejo. 
"Pogrešenega alpinista 
b o m o iskali na način, ki ga 
bodo razmere r a gori dovo-
ljevale," je napovedal Poga-
čar. 

Analizo so vodilni sodelu-
joči pri reševanju na Man-
gartu naredili v petek na 
predlog Pogačarja ter pred-
sednika Društva G R S Bovec 
in vodje reševalne akcije 
Lada Mrakiča. Ugotovili so, 
da so alpinistoma v nedeljo, 
18. marca, z navodili poma-
gali izplezati iz stene in jima 
svetovali, naj zaradi napove-
danega poslabšanja vremena 

takoj sestopita z gore. V po- i 
nedeljek zjutraj, ko sta alpi- i 
nista zaprosila za pomoč, je j 
takoj stekla reševalna akcija, ] 
vendar reševalci istega dne 
zaradi snega, vetra, megle in 
nevarnosti plazov niso mogli 
priti na vrh Mangarta. Tvega-
no reševanje s helikopterjem 
je steklo v torek, takoj ko se 
je izboljšalo vreme. Reševalci 
so na gori našli truplo starej-
šega alpinista, medtem ko so 
iskanje mlajšega nadaljevali 
v četrtek, ko je vreme zopet 
dopuščalo polet helikopterja 
na Mangart 

"Toliko nemoči kot ob teh 
izredno slabih vremenskih 
razmerah že dolgo n i smo 
občutili. Vodstvo reševanja je 
ravnalo popolnoma trezno in 
človeško, saj bi bilo sicer iali-
ko žrtev še več. Ne s m e m o 
pozabiti, da sta se v zadnjih 
letih med nočnim zimskim 
reševanjem smrtno ponesre-
čila dva gorska reševalca," je 
v sporočilu za javnost zapisal 
Pogačar. Poudaril je še, da je 
reševanje potekalo pod veli-
kim pritiskom javnosti, kate-
re pričakovanja so bila v da-
nih razmerah prevelika. 

TRŽIČ 

Jubilej gorskih reševalcev 

Tragična nesreča tržiških alpinistov, ki jih je pred tekmo 
konec marca 1937 zasul plaz s Škarjevega roba v Storžiču, je 
bila povod za ustanovitev gorske reševalne službe v Tržiču. 
To p o m e m b n o obletnico bo Društvo Gorska reševalna 
služba Tržič zaznamovalo z več dogodki. Danes, 27. marca, 
ob 19. uri bodo v spodnji dvorani Paviljona NOB v Tržiču 
predstavil i publikacijo 7 0 let Gorske reševalne s lužbe v 
Tržiču - zbornik društva GRS 1997-2007 . V pogovoru z Ma-
rijo Maršič iz Knjižnice dr. Toneta Pretnarja bodo reševalci 
Matija Perko, Primož Štamcar in Janez Kavar op sali nas-
tanek in vsebino zbornika. V petek, 30. marca, ob 1 8 . 3 0 
bodo v galeriji Ferda Mayerja v paviljonu odprli še razstavo 
ob jubileju GRS Tržič. S. S. 

KRIMINAL 

ŽIRI 

Vlomil v trgovino 

Neznani storilec je v noCi na nedeljo z naviranjem vhodnih 
vrat vlomil v prostore trgovine na Loški cesti v Žireh. Iz nje 
je brez dovoljenja odnesel dvesto evrov gotovine in dvajset 
zavojev cigaret različnih znamk. Skupna vrednost vzetega 
blaga znaša 250 evrov. 

K R A N ) 

V klet po vino 

Pred dnevi je nekdo vlomil v kletne prostore stanovanjskega 
bloka na Kidričevi cesti v Kranju in iz ene od kleti odnesel 
petdeset steklenic vina. Lastnika je s tem oškodoval za prib-
ližno dvesto evrov. 

KRANJSKA GORA 

Izginila laguna 

V noči na nedeljo je s parkirnega prostora pred hotelom Kot-
nik v Kranjski Gori izginil osebni avtomobil Renault Laguna, 
kovinsko modre barve. Avtomobil s o izdelali leta 2004 , na 
njem pa s o bile nameščene registrske tablice z oznakami Lj 
95-iAE. Lastnik je ukradeni avtomobil ocenil na dsset tisoč 
evrov. S . Š . 

Požar v Lazarinijevem dvorcu v Valburgi naj bi januarja letos podtaknil 37-letnl moški, nekdanji 
gojenec Vzgojnega zavoda Smlednik. Požar je povzročil za dva milijona evrov škode. 

SIMON ŠUBIC 

Valburga pri Smledniku -
Ljubljanski kriminalisti so 
izsledili domnevnega poži-
galca Lazarinijevega dvorca v 
Valburgi pri Smlednikai. V 
noči na 2 1 . januar letos naj 
bi požar v prvem nadstropju 
renesančnega dvorca, ki je 
po podatkih policije povzro-
čil za dva milijona evrov ško-
de, podtaknil 37-letni moški, 
nekdanji gojenec Vzgojnega 
zavoda Smlednik, sta v petek 
na novinarski konferenci 
sporočila Branko Japelj, vod-
ja Sektorja kriminalistične 
policije na Policijski upravi 
Ljubljana, in Drago Menega-
lija, predstavnik policije za 
odnose z javnostjo za pt>dro-
čje kriminalitete. 

Po ugotovitvah policije je 
37-letni osuml jenec , ki je 
brez stalnega in začasnega 
bivališča, v noči na 21 . janu-
ar na neugotovljen način 
vstopil v notranjost Lazarini-
jevega dvorca, sicer kidtur-
nega spomenika državnega 
pomena. V eni od sob v pr-
vem nadstropju je podtaknil 
požar, v katerem sta v celoti 
zgorela pohištvo in inventar, 
zaradi visoke temperature 
pa je odpadel tudi stenski in 

Požar v Lazarinijevem dvorcu, ki je po navedbah policije povzročil za dva milijona evrov 
škode, je podtaknil nekdanji gojenec Vzgojnega zavoda Smlednik. / FOU>: TIU OOU >HIV) 

stropni omet. Se večjo škodo 
je požigalec povzročil v 
osrednjem in naj lepšem 
prostoru graščine - Viteški 
dvorani. V njej je požar za-
netil z neznano vnetljivo te-
kočino, s katero je polil pod-
boje in vrata. Ogenj je uničil 
vrata in podboje, največjo 
škodo pa je povzročil dim, ki 
je osmodil oz iroma poško-
doval dragocene baročne fre-
ske na stenah in stropu. Vi-

teško dvorano so restavrator-
ji Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Skivenije - Restav-
ratorskega centra obnovili 
tik pred požarom. 

Policisti so ugotovili, da je 
bil osumljeni v preteklosti go-
jenec Vzgojnega zavoda 
Smlednik, ko je bil ta še v La-
zarinijevem dvorcu. "Mogoče 
je sklepati, da je imel nekak-
šen odpor do določenih zadev 
v tem zavodu. Očitao v njego-

Manj snega, enako nesreč 
Zakon o varnosti na smučiščih ne predvideva prisotnosti policistov, ki 
ukrepajo le v primeru težjih nezgod. 

MAT)AŽ GREGORIČ 

Kranj - Pred zadnjo pošiljko 
snega je bila letošnja 
smučarska sezona blizu kon-
ca. Kljub m a n j š e m u številu 
obratovalnih dni in skromnej-
šemu obisku so na gorenj-
skih smučiščih zabeležili pri-
bližno enako število nezgod 
kot v lanski sezoni, ki je bila 
bistveno daljša in bogatejša s 
snegom. 

"Na gorenjskih smučiščih 
je bilo v letošnji sezoni okrog 
15 hudih telesnih poškodb na 
smučiščih, ki smo jih obrav-
navali na policiji. Običajno 
gre za z lome nog, nekaj je 
bilo hujš ih poškodb, obrav-
navali smo tudi z lom 
hrbtenice. Največkrat do nes-
reč pride ob trčenjih, vzroki 
pa so ponavadi hitrost, ki je 
posledica spremenjenega 
načina smučanja, v nekater i 
priir.erih pa tudi objestnost. 
Kadar posamezen smučar 
nesrečo doživi sam, 
opažamo, da si običajno ne 
izbere sebi primerne proge ali 
pa pretirava s hitrostjo. V neu-
radnih pc^ovorih z upravljav-

ci smučišč smo ugotovili, da 
je število nezgod za zdaj 
popolnoma primerljivo z lan-
sko sezono, čeprav je letos 
manj obratovalnih dni. So pa 
razlike med posameznimi 
smučišči. Lani je bilo na Kr-
vavcu n e ^ o d manj, v Kranjs-
ki Gori pa več. To pripisuje-
m o strukturi smučarjev, pre-
cej jih je iz držav, kjer 
smučanja ne obvladujejo naj-
bolje. Po drugi strani je bilo 
na Krvavcu več nesreč s hujši-
m i poškodbami," ugotavlja 
Robert Kralj, vodja Gorske 
polirijskp enotp na Policijski 
upravi Kranj. 

Upravljavci na gorenjskih 
smučiščih so ustrezno poda--
beli za varnost, v nobenem 
primeru nezgode policisti 
niso ugotovili napake ali opu-
ščanja dolžnosti upravljavca. 
Opozarjajo pa, da se je 
varnost na smučiščih 
poslabšala z umikom polidje, 
saj trenutni zakon predvide-
va, da so za varnost odgovorni 
upravljavci. Policija sicer 
o i re ja patrulje za smučišča, 
kjer so predvidene večje ^ s -
titve, ima pa pristojnost 

Robert Kralj 

obravnave nezgod s hudimi 
telesnimi poškodbami ali 
smr jo ter smučanje pod 
vplivom alkohola in mamil . 
Kralj opozarja predvsem na 
pomanjkanje znanja redarjev 
in nadzornikov, ki so bili us-
posobljeni na hitro, s kratkim 
tečajem. 'Policisti n i smo 
pristojni za ugotavljanje 
kršitev vedenjskih pravil na 
smučiščih, v novem p r e d l e ^ 
spremembe zakona o 
smučiščih ;e predvideno, da 
bi se večina manjših kršitev 
sankcionirala z o d v z e m o m 
vozovnice," dodaja Kralj. 

vem odnosu do tistih, kateri 
so ga imeli v vzgoji, nekaj ni 
bilo v redu," je ob tem dejal 
Branko Japelj. Osumljenega 
so sicer kriminalisti ujeli že 
januarja 2 0 0 7 zaradi različ-
nih kaznivih dejanj, tako da je 
t renumo v priporu. Zaradi 
omenjenega dejanja so ga 
sredi marca kazensko ovadili 
storitve kaznivega dejanja po-
žiga po 1. odstavku 226. dena 
Kazenskega zakonika. 

NESRECE 

BOHINJSKA BISTRICA 

Prehitro v ovinek 

V s o b o t o ob 15 .20 s e je v 
prometni nesreči na regio-
nalni cesti Bled-Bohinjska 
Bistrica hudo ranil 27-letni 
voznik osebnega vozila. 
Vzrok nesreče je bila vožnja 
z neprilagojeno hitrostjo, je 
sporoči la policija. 27-letnik 
iz Gorij s e je z avtomobilom 
peljal po regionalni cesti z 
Bleda proti Bohinjski Bistri-
ci. V levem preglednem 
ovinku v Soteski hitrosti vož-
nje ni prilagodil konfiguraciji 
vozišča, zato je najprej zape-
ljal d e s n o izven vozišča, 
nato pa sunkovito odvil levo 
in pri tem izgubil oblast nad 
vozilom. To je zdrsnilo levo 
izven cestišča in trčilo v be-
tonski kanal, se nato v zraku 
obrnilo in pristalo na kole-
sih. Voznik je utrpel poseb-
no hude poškodbe notranjih 
organov, zato so ga s heli-
kopterjem odpeljali v Klinič-
ni center Ljubl.ana. S. Š. 
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Malysz osrečil Poljake 
Tri zmage v treh dneh in naziv najboljšega skakalca sezone je izkupiček Adama Malysza v Planici. 
Poljaki so praznovali. 

MAIA BERTONCEL) 

Planica - Letošnj i svetovni 
pokal v s m u č a r s k i h skokih 
se je zaključil na letalnid v 
Planici. V treh dneh so bile 
tri t e k m e , zmagova lec pa 
vselej isti: Poljak A d a m Ma-
lysz. Kr ista lni g lobus si je 
priskakal četrtič v karieri, ob 
tem pa jokal, kot bi bilo pr-
vič. Vse do konca se je z Ma-
lyszem za skupno zmago bo-
ril Norvežan A n d e r s Jacob-
s e n , za katerega je bila to 
sp loh prva s e z o n a v sveto-
v n e m pokalu, zato je skup-
n o 2 . m e s t o zan j ve l ik us-
peh. Tretji skupno je bil Švi-
car S i m o n A m m a n n , ki je v 
sezoni imel vzpone in padce, 
a bil v pravi formi vedno, ko 
je bUo to najbolj potrebno. 

Del slednjega velja tudi za 
Slovence, ki so se v najboljši 
luči predstavili prav pred do-
m a č i m občinstvom. V štirih 
dneh je bilo pod P o n c a m i 
prek 50 tisoč gledalcev, kar 
so napovedovali tudi organi-
zatorji. T i so imeli s pripra-
vo letalnice v s e dni ve l iko 
dela. Najbolj pa j im je zago-

Najboljšl trije v skupnem seštevku svetovnega pokala: Anders Jacobsen (levo), Adam 
Malysz, Simon Ammann / foio: cor.zd Kaviii 

dlo v nedeljo, k o je bila zara-
di snežen ja odpovedana fi-
na lna serija. M e d čakanjem 
na odločitev je Ljubl jančan 
Jerne j Damjan, naš najbolj-
ši v Planici (3., 11 . , i2.), pove-
dal: " R a z m e r e v z raku so 
čisto v redu. Najslabše je na 
doskočišču: m e h k o in čuka, 

tako da s e m pri d o s k o k u 
skora j padel . Č e s e m poš-
ten, u p a m , da druga seri ja 
bo. Sezona je bila sicer dol-
ga in težka, če ne drugega, 
s m o se veliko naučili. Sedaj 
bo dopust . V e r j e t n o g r e m 
na Tajsko." Kmalu zatem je 
Waller Hofer, direktor sve-

tovnega pokala, potrdil, da 
finalne seri je n e bo: " S n e g 
je bil preveč m o k e r in do-
skočišče se ni dalo tako do-
bro utrditi, da bi lahko fan-
t o m zagotovil i v a m e pri-
stanke. Sicer pa so organiza-
torji š e enkrat več opravi l i 
odlično delo." 

Primož Peterka: 

"Malce sem jezen. Najbolje 
sem skakal prvi dan, potem 
pa je bilo vsak dan slabše. 
Največje težave sem imel na 
mizi. Čeprav je sezone ko-
nec, ne grem nikamor na 
dopust. Moj dopust bo kar 
doma." 

Primož Piki: 

"Nisem pričakoval tako dol-
gih poletov. Želel sem si 
vsaj enkrat poleteti prek 
dvesto, kar pa sedaj ni več 
problem. Kar se forme tiče, 
je škoda, da je sezone ko-
nec. Ne vem še, če bom Sel 
kam na počitnice." 

Janne Ahonen: 

"Nisem zadovoljen s svojim 
skakanjem ta vikend. Tre-
nutno imam probleme z 
vsem, ne le z doskokom. Ko 
pridem domov, se bom do-
bro spočil, potem pa bomo 
videli, kako naprej. Za zdaj 
še nimam načrtov." 

Roar Ljoekel$oey: 

"S sobotnim nastopom sem 
lahko zadovoljen, z nedelj-
skim pa ne najSolj. Na 
splošno pa so bili moji sko-
ki tukaj kar v redu. Sedaj si 
bom vzel nekaj časa za poči-
tek. Šel bom v gore, kjer 
zelo uživam." 

Občutki pomembnejši od rekorda 
Robert Kranjec je v soboto poletel do novega slovenskega rekorda, ki sedaj znaša 229 metrov. 

MAJA BERTONCETJ 

Planica - Kranjčan Robert 
Kranjec je še enkrat dokazal, 
da je rojen letalec Kljub ne rav-
no vrhunski formi je za konec 
letošnje sezone Roku Benkovi-
ču odvzel primat slovenskega 
rekorderja na smučeh in krojil 
razplet med najboljšimi. 

Kaj vam pomeni rekord? 
" N e veliko. Daljava m i je 

sicer všeč, najbolj pomemb-
ni pa so občutki v zraku, ki 
jih ohraniš. Tudi z olimpij-
skih iger i m a m najdal j š i 
skok po teh občutkih še ved-
no v spominu." 

S o uspehi ob koncu sezone 
velika motivacija za naprej? 

" T o je najbolj p o m e m b n o 
za naprej . Motivacije i m a m 
še dovolj." 

M e d navijači je bil letos v 
Planici vaš kužek Ozzy? 

" Z m a n o je bil vse od pet-
ka dalje. Malce za hec s e m ga § 
tudi akreditiral." 

S e z o n e je konec. Greste k a m 
na počitnice? 

" S e d a j s i b o m vzel ma lce 
" skaka lnega" počitka, hodil 
b o m n a fitnes, p o t e m pa 
g r e m o s pr i jate l j i na Ta j -
sko." 

Si želite, da bi glavni trener 
ostal Finec Ari Pekka Nikko-
la? 

" Z n j i m s e v r e d u razu-
m e m . Je zelo pozitivna ose-

ba. O t e m , k d o b o t rener , 
od loča jo d r u g i , prav tako 
tudi glede tega, kako b o m o 
trenirali za pr ihodnjo sezo-

IČ KOMENTAR 
VILMA STANOVNIK 

Črta pod sezono 

Ali res lahko rečemo, daje 
bila letošnja smučarska 
sezona neuspešna, če 

smo pniič v zgodovini sloven-
ska smučanja dobili zmago-
valca tekme svetovnega pokala 
v smuku Andrefa Jermana, za 
konec zime je našim obetavnim 
smučaijem uspeh osvojiti zgo-
dovinskih pet kolajn na sveto-
vnem mladinskem prvenstvu, 
Matic Skuhe in Uka Štuhec pa 
sta postala celo svetovna sla-
lomska prvaka med mladinci? 
Če je to neuspeh ... potem naj se 
takšni neuspehi kar nadaljuje-

jo," je pred dnevi razmišljal le-
gendami smučarski as Bojan 
Križaj, sedaj direktor alpskega 
smučarskega sklada. S temi be-
sedami je izkušeni športnik, ki 
se sedaj bori za kruh oziroma 
priložnosti novih rodov sloven-
skih smučaijev, na kratko strnil 
minulo sezono. V njg smo sicer 
mnogokrat zaman stiskali pesti 
za naše smučatje, za skakalce, 
tekače, biatlonce, deskaije... ti-
ste pač, ki so nas z rezultati v 
zadnjih zimah bolj ali manj 
razvajali. Čeprav smo imeli ves 
čas občutek, da bi bilo lahko bo-

lje, smo ta konec tedna, ko se je 
iztekla sezona sve0vnega po-
kala še za skakalce in tekače, 
ugotovili, da veselja ob rezulta-
tih ni bilo tako malo. Zmage in 
naslov svetovnega prvaka de-
skarja Roka Flaruira, tekačice 
Petre Majdič, skakalca Roka 
Urbanca, odlični rezultati na-

ših biatlonk,... kar nekaj vzro-
kov za veselje smo imeli minu-
lo zimo. 

Zdaj je na vrsti stroka. V 
vseh disciplinah, ki so združene 
pod Smučarsko zvezo Sloveni-
je, bodo opravili zaključni ra-
čun, potegnili črto pod sezono. 
Zamenjali se bodo trenerji (že 
med sezono je skakalce zapustil 
^vni trener Vaga Baje), svoj 
odhod je že napovedal direktor 
alpskih disciplin Klemen Ber-
gant. Gotovo bo precej kritičnih 
besed, saj marsikaj ni Slo po na-
črtih, mnogi športniki vendarle 
niso dosegli zastavljenih ciljev. 
Toda, če bi že vnaprg poznali 
rezultate, vedeli za zmagovalce 
in če bi vsako leto zmagovali 
eni in isti (tudi če vedno le 
naši), šport nikakor ne bi bil 
zanimiv in razburljiv, kot je. 

G O R E N J S K I S E M A F O R 

SMUČARSKI SKOKI 

Planica - petek: i . Malysz (Pol) (208,5 "1/221,5 " i ) . 
2. Ammann (Švi) (208,5/213,5), 3. Damjan (206,5/205,0), 
4. Kranjec (205,5/204,5), 17. Piki (vsi SLO) (196,5/196,5); 
sobota: 1. Malysz (POL) (210,5/217,5 m), 2. Jacobsen 
(NOR ) (209.0/217,0), 3. Koch (AVT) (215,5/211,5), 7-
Kranjec (206,5/214,5), n . Damjan (209,5/202,0), 19. Piki 
(192,0/208,0), 29. Šinkovec (183,5/188), 30. Peterka (vsi 
SLO) (184,5/185,0); nedelja: 1. Malysz (POL) (220,0 m), 
2. Ammann (SVI) (217,5), 3- Koch (AVT) (216,5), 12. Dam-
jan (207,5), 15- Piki (204,5), 23- Kranjec (201,5), 3i- Peter-
ka (vsi SLO) (186,0); svetovni pokal skupno: 1. Malysz 
(POL), 2. Jacobsen (NOR), 3. Ammann (ŠVI), 23. Dam-
jan, 27. Kranjec, 36. Urbane, 37. Piki, 63. Benkovič, 77. 
Žonta, 81. Peterka, 82. Šinkovec (vsi SLO) ; pokal narodov: 
1. Avstrija, 2. Norveška, 3. Švica, 9. Slovenija. M. B. 

NOGOMET 

2. SNL, 17. krog: Tinex Šenčur: Zagorje 1 : 1, Mura 05 : 
Triglav Gorenjska o : o. Na lestvici s 37 točkami vodi Bon-
fika, Tinex Šenčur na 4. mestu ima 24 točk, Triglav 
Gorenjska na 6. mestu pa 23. V nedeljo ob 16.30 bo ekipa 

'Triglava Gorenjske gostila Aluminij, Tinex Šenčur pa 
odhaja na gostovanje k Livarju v Ivančno Gorico. 3. SNL -
zahod, 16. krog: Kalcer Vodoterm : Jadran Dekani o : o, 
Kamnik : Ihan o : 2, Roltek Dob : Jesenice 4 : o. Na lestvi-
ci vodi ekipa Ihana z 29 točkami. Rolet Dob na 5. mestu 
ima 25 točk, enako število točk ima Kalcer Vodoterm na 
6. mestu, Kamnik na 13. mestu ima 12 točk, Jesenice na 
14. mestu pa n točk. Pari 17. kroga: Ihan : Svoboda (sob-
ota ob 14. uri), Roltek Dob : Izola Argeta, Jesenice : Por-
torož Piran, Krka : Kalcer Vodoterm (sobota ob 16. uri), 
Avtoplus Korte : Kamnik (nedelja ob 16. uri). V. S. 

BALINANJE 

Super liga S C H W A R Z M A N N , 8. krog: Lokateks Trata : 
Luka Koper 14 :8, Jadran Izola : Planina Kranj 5:17, Hrast 
: Zarja Balinček 6 :16, Krim Pekarna Vrhnika : Zabiče i 8 : 
4. Vrstni red: Zarja Balinček 21, Planina 18, Krim Pekarna 
Vrhnika in Luka Koper po 15, Lokateks Trata n , Zabiče io, 
Hrast 6, Jadran Izola o. Tekme 9. kroga (sobota ob 15.00) 
- Lokateks Trata : Jadran Izola, Zarja Balinček : Planina, 
Zabiče : Hrast, Luka Koper: Krim Pekarna Vrhnika. S. Š. 
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C O R E N j S K I S ^ 

KOŠARKA 

Liga NLB, 26. kolo: F M P : Hel ios 85 : 8 0 . Danes s e za-
čenja polfinale končnice, Hel ios pa je osvojil 8. mesto . 
Liga UPC Telemach, 22. kolo: Loka kava T C C : Alpos Šen-
tjur 86 : 83, Triglav : Helios 77 : 98. Helios je osvojil 1 . 
mesto, Loka kava TCH 4. m e s t o , Triglav pa zadnje, 1 2 . 
mesto. Jutri, v sredo, s e začenja drugi del tekmovanja, ko 
bo v končnici za prvaka ekipa Loka kave TCC o b 20 . uri 
gostovala pri Union Olimpiji, ekipa Heliosa pa bo hkrati 
gostovala pri Elektri Esotech. V ligi za obstanek bo ekipa 
Triglav jutri ob 2 0 . 1 5 v domači dvorani na Planini gostila 
m o š t v o Kopra. 1. SKL za ženske, za prvaka: Jež ica : 
D o m ž a l e 72 : 55, Merkur Celje : Hit Kranjska Gora 82 : 7 1 ; 
za 7 . do 12. mesto: Odeja : Kozmetika Afrodita 45 : 6 0 . V 
ligi za prvaka bo ekipa Hit Kranjske G o r e jutri ob 19 . uri 
gosti la ek ipo Ježice , Domžalčanke pa o b 20. uri ekipo 
KED Ilirije. V ligi od 7. do 1 2 . m e s t a b o ekipa Ode je v 
soboto o b 1 7 . 3 0 gostila Konjice Special Ribič. V. S. 

ROKOMET 

liga : ženske: Europrodukt Brežice : Škof ja Loka KSI 2 0 
: 32; 1. B liga - moški: Termo : Krško 2 9 : 23; Z z m a g o v 
derbiju so Ločani spet na prvem mestu; 2 . liga - moški od 
1 do 8: Alples : Grča 2 8 : 28; Črnomelj : Kranj 3 0 : 32; 2. 
liga • moški od '9 do 15: Radovljica : Drava 2 6 : 32; Duplje 
: Arcont Radgona 3 0 : 31 . M. D. 

ODBOJKA 

1. DOL za m o š k e : V g o r e n j s k e m derbi ju četrtf inala 
končnice za m o š k e s o bili aktualni prvaki pokala T o p 
t e a m s - odbojkar j i A u t o c o m m e r c a abso lutn i favorit i : 
Astec Triglav : A u t o c o m m e r c e o : 3 (• 16 , - 2 1 , - 23). V pol-
finale s e je poleg A u t o c o m m e r c a uvrstila ekipa Salonita 
Anhovo. Calcit Kamnik je p o p o l n o m a riadigral Prevent 
gradnje IGM iz Maribora 3 : o (15, 2 1 , 1 4 ) , tako da bo pol-
finalista odločilo šele tretje srečanje v s r e d o v Mariboru. 

2. DOL ženske: Ž O K Partizan Šk. Loka : Prevalje 3 : 2 
( - 1 9 , 24, 22 , - 1 8 , 1 2 ) . Škof je ločanke osta ja jo na 7. mestu , 
le s teoret ičnim u p a n j e m na m e s t o v i š j e po z a d n j e m 
krogu. 3. DOL moški: Kamnik II : T O M Mokronog 3 : o , 
U K O Kropa : Astec Triglav 1 1 2 : 3 . G o r e n j s k e ekipe s o 
uvrščene od 4. d o 6. mesta (Kamnik II, Astec Triglav II in 
UKO Kropa), kjer pa bodo verjetno os ta le tudi po zad-
njem krogu. 3 . DOL ženske: Bled : Piran o : 3, Eurokabel 
Neptun : Pizzeria Morena 3 : o , HIT N o v a Gor ica II : 
Triglav Kranj 3 : o , Solkan : Bohinj 3 : o . Položaj gorenjskih 
ekip se bistveno ne m o r e spremeniti tudi po z a d n j e m 
krogu, trenutno pa je na 7. mestu Pizzeria Morena, 8. je 
Triglav Kranj, n . Bled in 12 . Bohinj. 8. M . 

KEGLJANJE 

Rezultati 18. zadnjega kroga v slovenskih ligah: 1. A -
ženske: Adria : Triglav 6 : 2 (3244 : 3 1 6 4 ) . Prvak Miroteks, 
36 točk, 5. Triglav i 6 točk. i . B - ženske: Proteus : Ljubelj 
1 : 7 (3141 : 3234) . Prvi Miroteks-2, 2 4 točk, 5. Ljubelj 1 9 
točk. 2 . liga - ženske: Eta : M e d v o d e 7 : 1 (3015 : 2845). 
Prva Izola, 2 6 točk, 5. Medvode, 1 0 točk. 1 . A - moški: Liti-
ja : Triglav 2 : 6 (3296 : 3482) , Siliko : Rudar 7 : 1 (3447 : 
3 182) . Državni prvak je Konstruktor, 32 točk, 2. Triglav, 2 4 
točk, 5. Siliko, 18 točk. i . B - moški: C a l c i t : Ljubelj 6 : 2 
(3 172 : 3139), Hidro : Brest i : 7 (3282 : 3524). Prvi Brest, 
31 točk, 5. Hidro 17 , 6. Ljubelj, 15, 9. Calcit, 13 točk. 2 . liga 
- moški: Št. Jur i j : S imon Jenko 2 , 5 : 5 , 5 ( 3 1 6 8 : 3 1 7 8 ) , Adria 
: Termo Polet 5 : 3 (3296 : 3262) , N o v o m e s t o : Jesenice 6 . 
: 2 (3290 : 3 2 1 0 ) . Prvi Termo Polet, 2 4 točk, (napredova-
nje v 1 . B ligo), 6. Jesenice i8 , 7. S i m o n Jenko 17 . 3. liga -
moški: C o m a : Calcit-2 8 : o (3353 : 3 2 1 8 ) , Bela Krajina : 
Triglav-2 5 : 3 (3320 : 329 1 ) , Železniki : Jesenice-2 2 : 6 
( 3 4 0 0 : 341 1 ) , Proteus-2 : Ljubelj-2 8 : o (3/^47 • 3205) . Prva 
Bela krajina, 29 točk, Triglav, 4. C o m a , 20 , 5, Ljubelj-2, 
15 , 8. J e sen ice , 1 4 , 9. Calcit 1 3 , i o . Že leznik i 1 2 točk. 
Gorenjska liga 1 6 . krog: A d e r g a s : Kranjska Gora 3 : 5 
(3088 : 3 167) , Železniki-2 : Triglav Boris mizarstvo 6 : 2 
(3232 : 2676) . 1 . Triglav Boris Mizarstvo 23 , 2. Adergas 19 
točk, 3. Železniki-2, 4. Kranjska Gora , oba i 8 točk. M. F. 

ŠAH 

Gorenjska kadetska liga, Š D jedro Tržič, 4 . turnir, 7 kro-
gov, 15 minut. Končno stanje: 1 . Mitja R o z m a n (ŠS T o m o 
Zupan Kranj) 7, 2 . Gal Drnovšek (ŠS T o m o Zupan Kranj) 
6, 3. Martin Robba (ŠS T o m o Z u p a n Kranj) 4,5, 4 . Jan 
D o m e n ( Š D Goren jka Lesce) 4 , 5. J an ja Gornik ( Š D 
Gorenjka Lesce) 4 , 6. Barbara Robba (ŠS T o m o Z u p a n 
Kranj) 4 ... O. O. 

Letos med najboljših deset 
Tak je načrt slovensko - angleške naveze Miian Špendal - Mark Pickering, ki bo tudi v novi sezoni 
nastopala na dirkah svetovnega prvenstva prikoličarjev. 

VILMA STANOVNIK 

Lesce - Cas ino Tivoli v Les-
cah sta minul i konec tedna 
za predstavitev pred sezono 
izbrala Kran jčan Milan 
Špendal in n jegov angleški 
sovoznik v prikol ic i Mark 
Pickering. Ne po naključju, 
saj je direktor Gasinoja Tivo-
li Boštjan Potočnik ob snide-
nju povedal, da so se odločili 
finančno podpreti atraktiven 
in adrena l insk i šport , kar 
t ekmovan je na cestno hi-
trostnih dirkah svetovnega 
prvenstva prikoličarjev zago-
tovo je. 

Prav s pomočjo novih, pa 
tudi nekaterih pre j šn j ih 
sponzorjev si je lani 16 . po-
sadka v skupni razvrstitvi 
svetovnega pokala lahko pri-
vošči la nekaj p o m e m b n i h 
novosti na dirkalniku. "Mo-
tor s m o začeli pripravljati že 
takoj po lanski sezoni. Dobi-
la sva nov oklep, ki je kar 15 
kilogramov lažji od prejšnje-
ga , poleg tega s m o motor 
znižali, pod n j im je nova po-
soda za olje. Popravili bomo 
še neka j na zavorah in vse 
skupaj misl im, da bi se mo-
ralo poznati na časih," je sla-
ba dva meseca pred prvo tek-
m o svetovnega pokala, ki se 
15. maja začne v Schleizu v 
Nemči j i , povedal Mi lan 
Špendal in dodal, da si s so-
tekmovalcem Markom Pick-
e r i n g o m želi letos v skup-
n e m točkovanju priti do de-
setega mesta. "Ta najin načrt 
je povsem realen in uresnič-
ljiv, proge tekem že poznava, 

a ' ^ 

s : - " ^ ' š f ^ 

Milan Špendal in Mark Pickering sta nov dirkalnik pripeljala pred Casino Tivoli v Lesce i 
ga predstavila tudi direktorju Boštjanu Potočniku. 

in če ne bo kakšnih posebnih 
težav, n a m a bo zagotovo 
uspe lo , " je povedal Mark. 
Milan pa je dodal, da sta pred 

Mi lanu in M a r k u so veli-
ko sreče na zadnj ih pripra-
vah na s e z o n o in n a t o na 
dirkah zaželeli Mi lanov dol-

M i l a n Š p e n d a l j e n a j v e č j i u s p e h v t e k m o v a n j u pr i -

k o l i č a r j e v d o s e g e l leta 2005, k o j e s s o v o z n i k o m Pet -

r o m H i l l o m o s v o j i l 1. m e s t o n a e v r o p s k e m p r v e n s t v u , 

k a r je b i la t u d i v s t o p n i c a z a n a s t o p e n a c e s t n o h i t r o s t -

n i h d i r k a h z a s v e t o v n o p r v e n s t v o . L a n i j e v p r v i s e z o -

n i m e d 38 e k i p a m i o s v o j i l 16. m e s t o . 

kratkim opravila tudi že tre-
n i n g e na b l i žn jem Grobni -
ku, ki bo 1 9 . avgusta znova 
tudi eno od prizorišč letoš-
njih skupno sedmih preizku-
šenj. 

goletni prijatelj in pos lanec 
državnega zbora B o f a n Ho-
m a n , pa tudi pr i j a te l j i iz 
vrst A M Z S in A v t o m o t o 
društva Kranj , katerega č lan 
je. " M i l a n u b o m o s e b n o 

skuša l č i m več pomagat i z 
o p r e m o , p o s e b n o z o p r e m o 
A r a i . T u d i pr i A M Z S m u 
g r e m o na roko, kar m u pač 
k d o m o r e , to pa p o m e n i 
p r e d v s e m s strani birokraci-
je, poznanstev in promoci -
je, sa j je športnikov, ki po-
t r e b u j e j o p o m o č , preveč , 
denar ja pa premalo , " je po-
vedal nekdanj i kranjski dir-
kač v c e s t n o - h i t r o s t n e m 
m o t o c i k l i z m u , s e d a j pa 
podjetnik in predsednik ko-
m i s i j e za hitrostni motoci-
k l i z e m pri A M Z S J a n e z 
Pintar, ki je tudi prepričan, 
da n a v e z i Š p e n d a l - P i c k e -
r ing l a h k o u s p e u v r š č a n j e 
m e d najbol j šo deseterico na 
svetu. 

Hokejska reprezentanca že na Bledu 
VILMA STANOVNIK 

Bled - V nedeljo se je konča-
lo letošnje državno prvenstvo 
v hokeju na ledu. Prvak je po 
petih tekmah postala ekipa 
Z M Olimpije, ki je v zmagah 
s 4 : 1 ugnala B R Slavijo. Da 
je bil finale precej nezani-
miv, saj v n jem ni sodelovalo 
najbol jše s lovensko moštvo 
Acroni Jesenice, so potrdile 
napol prazne tribune. 

Zagotovo pa se bolj zani-
miva srečanja v Tivoliju obe-
tajo m e d 15. in 2 1 . aprilom, 
ko bo Ljubljana gostila sveto-
vno prvenstvo s k u p i n e B. 
Poleg naše reprezentance se 
bodo za napredovanje v elit-
no skupino A borile še ekipe 
Madžarske, Velike Britanije, 
Litve, R o m u n i j e in Japon-
ske. Včeraj so se na pripra-
vah na Bledu že zbrali naši 
reprezentanti, v ekipi pa še 

ni Anžeta Kopitarja, ki ga se-
lektor Ted Sator ni uvrstil na 
listo reprezentantov, dokler 
ne dobi dovoljenja Kopitarje-
v e g a kluba Los A n g e l e s 
King iz lige N H L . " Š e ta te-
den se bo iz A m e r i k e vrnil 
m o j p o m o č n i k in A n ž e t o v 
oče Matjaž Kopitar in takrat 
bo znanega več. Vs i s i želi-
mo , da A n ž e obleče sloven-
ski dres , " je včeraj poveda l 
selektor Sator in dodal , da 

bo odločitev o izdaji dovolje-
nja Kopitarju znana 7. apri-
la. V slovenski reprezentan-
ci pa naj bi na svetovnem pr-
venstvu zaigral T o m a ž Ra-
z ingar , ki je prejšnj i teden 
podpisal pogodbo z nov imi 
delodajalci, m o š t v o m Inns-
brucka. Z a Innsbruck bosta 
v novi sezoni lige E B E L zaig-
rala tudi bivši vratar Jeseni-
čanov S e a m u s Kotky in Jean 
Philippe Pare. 

NOGOMET 

KRAN) 

Po Albaniji jutri v Celju z Nizozemsko 

N a š a nogometna reprezentanca, ki je v kvalifikacijah za EP 
2 0 0 8 v soboto gostovala pri Albaniji, se je domov vrnila zgolj 
z eno točko in rezultatom o : o . Varovanci selektorja Matjaža 
Keka z igro niso navdušili, možnost za popravni izpit pa bodo 
pred domačimi gledalci imeli že jutri z začetkom tekme ob 
2 0 . 4 5 , s e bodo v Celju pomerili z vodilno ekipo v naši kvali-
fikacijski skupni, reprezentanco Nizozemske. Ta je na zadnji 
tekmi doma z Romunijo igrala o : o. V. S. 

BIATLON 

KRANJ 

Brankovičeva druga med vojakinjami 

V Estoniji se je končalo svetovno vojaško prvenstvo. Največji 
uspeh je dosegla biatlonka Tadeja Brankovič, ki je obranila na-
slov svetovne vojaške podprvakinje. V šprinterski tekmi na 7,5 
km je zaostala le za Francozinjo Florence Baverel Robert, 3. je 
bila Christelle Gross . Na tekmi je nastopila tudi Andreja Mali 
in bila 26. Med moškimi je bil z 1 1 . mestom najboljši Janez 
Marič, Peter Doki je bil 28., Matjaž Poklukar 34., Klemen Bau-
er 42. , Jože Poklukar 62. in Janez OžboK 67. M. B. 

mailto:vilma.stanomik@g-glas.si
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Žulji niso bili prehuda ovira 
Znani kranjski športnik Tomaž Jenko - Jene je kar 24 ur igral squash, skupaj s soigralci in sponzorji 
pa bo prispeval za nastop naše mladinske reprezentance v squashu. 

VILMA STANOVNIK 

Spodnja Besnica - Čeprav je 
lani jeseni upihnil že 40 
svečk, je Tomaž Jenko - Jene, 
ki se z različnimi športi (atleti-
ka, akrobatsko smučanje, de-
skanje, gorsko kolesarjenje...) 
ukvarja že od otroških let, še 
vedno v dobri kondiciji in 
poln idej za nove podvige. 
Enega takih smo opazovali 
minuli konec tedna v rekrea-
cijskem centru Vogu v Spod-
nji Besnid, kjer je Jene (sicer 
tretji na slovenski squash 
lestvici) kar 24 ur igral squash 
z različnimi nasprotniki "Ide-
ja se je porodila, ko smo bili 
pred časom na turnirju v Srbi-
ji, kjer sem skupaj igral deset 
ur. Takrat sem pomislil, da bi 
lahko igral tudi 24 ur, in to 
sem sedaj uresničil. Ker pa 
sem želel, da ima moj preiz-
kus vzdržljivosti večji pomen, 
pa sem se odločil, da skupaj s 

sponzorji in soigrald, ki so pla-
čali vsak po deset evrov startni-
ne, ob tej priložnosti zberemo 
nekaj denarja za nastop naše 
mladinske reprezentance. S to 
pomočjo se bo laže udeležila 
turnirja super serije v Nemčiji 
maja letos, saj smo zanje zbra-
li 500 evrov, nekaj denarja pa 
bo namenjenega še tečaju za 
sodnike squasha," je po uspeš-
no zaklju&nem preizkusu po-
vedal Tomaž Jenko, ki je v 24 
urah odigral 136 setov, od tega 
jih 97 zmagal, 39 pa izgubil. Z 
njim se je pomerilo 72 naspro-
tnikov. 

"Spat nisem šel 43 ur. od 
petka zjutraj do nedelje, ko 
sem zaspal ob 1. uri ponoči. 
Najbolj naporne sete sem od-
igral z mladinskim državnim 
prvakom Maticem Kavašem, 
kadetskim prvakom Marti-
nom Mošnikom in državnim 
članskim prvakom Kleme-
nom Gutmanom. Žal časa za 

Tomaž Jenko je igral squash kar 24 ur in staknil zgolj nekaj 
žuljev. / Fuo: Tina Doki 

tekmo ni imel župan Damjan 
Peme, ki nas je prišel zgolj po-
gledat, sicer pa tudi on igra 
squash tu v Besnid," je tudi 
povedal Tomaž, ki med tek-
mo ni imel večje krize, le ne-
kaj žuljev. "S kondidjo ni bilo 
težav, saj sem se na tekmo 
pripravljal od novega leta. 

sem pa malo pozabil na roke, 
tako da me je na koncu bolela 
edino roka. Nekaj je bilo tudi 
žuljev na roki in nogah, ven-
dar nič pretresljivega. Tudi 
krize ni bilo," še dodaja To-
maž, Id je večino časa imel 
tudi glasno podporo navija-
čev. 

KOLESARSTVO 

KRAN; 

Kerkez d o u s p e h a kar iere 

Od srede do sobote je v Črni gori potekala kolesarska dirka 
Po poteh kralja Nikole. Zaznamova le s o jo ekstremne razme-
re, ki so dirko zelo otežile. Mraz (temperature so bile okrog 
nič stopinj Celzija) in sneg sta v drugi etapi botrovala števil-
nim odstopom in etapo je na koncu končalo le 32 kolesarjev, 
od tega dva iz KK Sava Kranj: Kristjan Koren in Vladimir Ker-
kez. Slednji je najtežjo etapo dobil, dirko skupno končal na 2. 
mestu (zmagal je Mitja Mahorič iz Perutnine, Koren je bil 8.), 
ter bil obenem najboljši hribolazec. Kolesarje Save naslednja 
dirka čaka že ta konec tedna v Italiji. "S treningom se mi nič 
ne mudi. Dva dni si bom vzel počitka. Bolj kriza je za tiste, ki 
sedaj niso dirkali," razmišlja Kerkez, ki letos ne nastopa več v 
kategoriji č lanov do 23 let in se zaveda, da s e bo moral v 
kategoriji elite še bolj izkazati. Z varovanci je za zdaj zelo 
zadovoljen tudi trener članov pri Savi Miran Kavaš: "Poudari-
ti moram, da ne dirkamo zaradi točk UCI, a za primerjavo: že 
sedaj jih imamo toliko kot lani v vsej sezoni." M. B. 

KRANJ 

B o g a t a j d o z m a g e m e d m l a d i n c i 

Konec tedna so kolesarske dirke začeli tudi dečki in mladinci 
KK Sava Kranj. V Italiji so mlajši mladina vozili 57 kilometrov 
dolgo dirko. Jan Polanc je bil 7., Tim Mikelj 8., Jure Bttenc 15. 
in Domen Kalan 16. Še boljši so bili na kronometru v Zagrebu. 
Med mlajšimi mladinci je zmagal Škofjeločan Blaž Bogataj, 
Nejc Bešter iz Podblice pa je bil 3. Oba sta letos prvič v mladin-
ski kategoriji. Med starejšimi mladinci je bil na 4 . mestu naj-
boljši Blaž Bonča, Sebatjan Bauman je tiil 6., Klemen Koren pa 
8. Med dečki A je 2. mesto osvojil Urban Jelovčan. M. B. 

PODVODNI HOKEJ 

KRAN) 

K l e m e n D o l ž a n o d l o č i l z m a g o v a l c a 

Kranjski pokriti olimpijski bazen je v soboto gostil tri ekipe, ki 
so se zbrale na 1 1 . tradicionalnem memorialu v podvodnem 
hokeju v spomin na Boštjana Mesereca, človeka, ki je bil za-
gret ljubitelj podvodnega ribolova, potapljač, žal pa preminil 
med treningom v ljubljanskem bazenu Tivoli. Najboljši so bili 
podvodni hokejisti Kranja, ki s o najprej premagali Assisto s 3 
: 1 in nato še Ljubljano 5 3 : 2 . Prav v tej odločilni tekmi s e je 
izkazal branilec kranjskega moštva Klemen Dolžan, ki je tudi 
dosegel odločilen zadetek za končno slavje. J. M. 

PARASKI 

PREDAZZO 

N a š i m štiri m e d a l j e 

Enajsto svetovno prvenstvo v paraskiju (kombinacija vele-
s la loma in skokov na cilj) je s l o v e n s k e m u padalstvu pri-
nes lo nov velik uspeh. Potem ko je ekipa Elana v postavi 
Corazd Lah, Matjaž Pristavec, Uroš Ban in Matej Bečan 
osvoji la tretji zaporedni naslov med ekipami, je uspeh ka-
riere doseg la š e Maja Sajovic, ki je postala svetovna prva-
kinja med dekleti. Njen uspeh sta s s rebrom In bronom v 
moški konkurenci dopolni la š e Corazd Lah in Matej Be-
čan, Slovenci pa s o s e tako d o m o v vrnili z d v e m a zlat ima 
meda l j ama ter s rebrom In bronom. Padalci s o s svetovnim 
prvenstvom zaključili z i m s k o sezono, seda j pa s e pr ičnejo 
priprave na letno, ko jih čaka šest tekem za sve tovno seri-
jo (bivši evropski pokal), glavni cilj s e z o n e pa je e v r o p s k o 
prvenstvo septembra v Osi jeku. Z. R. 

ŠAH 

KRAN) 

N a p e t o v z a k l j u č k u 

v prostorih ŠK Stari Mayr Kranj poteka letošnje č lansko ša-
hovsko prvenstvo Goren j ske . T e k m o v a n j e se bo končalo 
d a n e s , 27. marca , ko bo odigran zadnji , 9. krog tekmovan-
ja . Lanski goren j sk i prvak M K Janez Kozamernik ( Š D 
Gorenjka Lesce) letos ne brani nas lova . Po 8. krogih je v 
v o d s t v u Boštjan Jeran (ŠD Vele D o m ž a l e ) , ki Ima 6,5 
točke. Z a pol koraka zaos ta ja ta M K Zlatko Jeraj (ŠD Je-
senice) in MK Dušan Jokovič (ŠD Gorenjka Lesce) . Ime-
novana trojica ima realne možnost i za osvoj i tev letošnje-
ga nas lova . Ze lo zanimivo zadnje kolo si lahko ogledate v 
živo. Začetek zadnjega kroga bo o b 17 . uri. Glavni sodnik 
turnirja je kranjski mednarodni šahovski sodnik Aleš Dri-
novec. O. O. 

ŠKOFJA LOKA 

P r i z n a n j a l o š k i m š p o r t n i k o m n a g r a d u 

Zavod za šport in Športna zveza občine Škofja Loka bosta 
jutri, v s redo , pripravila t radic ionalno podelitev priznanj 
loškim športnikom. Tudi letos bodo priznanja dobili šport-
niki za športne rezultate in dosežke, nagrajeni pa bodo tudi 
športni delavci . Prireditev bo tokrat v Galeriji na Loškem 
gradu, začela pa se bo ob 17 . uri. V. S. 

GIBAJTE SE Z NAMI 
JANEZ FERLIC 

Glasovi tekači na 
Supermaratonu 

Noge zdriak. 61.350 m as-
falta tudi, vsi tekači v odpravi 
Gorenjsicega glasa pa uspešno 
pritekli na cilj tradicionalnega, 
že 32. Supermaratona od Za-
greba do Cazme, na Hrva-
škem znanega pod imenom 
Od Kaptola do Kaptola. 

Na trgu bana Josipa Jelačiča 
v Zagrebu se je v nedeljo zju-
traj nekaj manj kot sto tekačev 
v vetrovnem vremenu podalo 
na dobrih 61 km dolg tek do 
Čazme, kamor pa je kasneje 
skupno priteklo 64 tekačev, 
med njimi tudi ekipa Glasovih 
tekačev, ki so jo sestavljali Pol-
de Taler, Janez Ahačič, Mar-

jan Petek, Janez Ferlic ter pri-
družena dana Iztok Boltez in 
Boštjan Potočnik. 

Že pred časom je padla ide-
ja, da se spopademo s tem za-
htevnim tekom, ki tekača lah-
ko zlomi predvsem zaradi ubi-

jalske ravnine in trdne a^cdtne 
podlage ter seveda zaradi dol-

najboljšimi maratonci in kot 
šesti v absolutni konkurenci 
pretekel ciljno črto v času štirih 
ur in petindvajsetih minut. 

Član ekipe Gorenjskega gfa-
sa Polde Taler seje pri svojih 
štiriinšestdesetih letih že sed-
mič udeležil tega supermarato-
na in mislim, da ne zadnjič. 
Polde teče že več kot trideset let 
in je bil tudi eden prvih Go-
renjcev, ki je proti koncu se-
demdesetih let že tekel ultra 
dolge teke, ki so se mu nekako 
usidrali v njegov vsakdan. 

Prav nekaj posebnega so ti 
dolgi teki, ki tekaču dajejo 
možnost, da se tekaško obliku-

je po lastni volji in pokaže spo-
sobnost premagovanja stisk ter 
samospodbujanja, ki ga še 
kako potrebuješ. Trening si 
moraš skrojiti po lastnem ob-
čutku, svobodno, kot pravi Gla-
sovec Janez Ahačič, ki je v Čaz-
mi imel supermaratonski krst 
in oči uprl že na naslednje cilje. 

Janez Ahačič uspešno in z nasmehom prek ciljne črte 
32. Supermaratona od Zagreba do Čazme. 

žine, saj je treba klasičnemu 
maratonu dodati še kar nekaj 
kilometrov. Na tem teku te "te-
kaška davčna uprava" obišče 
nekako pri 45 ali 5 0 kilometru, 
potem pa se lahko odločiš, ali ji 
boš podlegel ali pa jo z močno 
voljo ter vztrajnos^o potolčeš in 
stečd prod ciljni črti, kjer zma-
gaš predvsem nad samim se-
boj. To smo tudi storili vsi teka-
či Gorenjske odprave in dosegli 
za nas zelo solidne rezultate. 
Boš^an Potočnik iz Zminca se 

je vse do cilja uspešno kosal z 

Lepo, če ne že kar fascinatno 
je bilo teči po dolgi ulici Dubra-
va v Zagrebu in nadalje prek 
Lupoglava, Kloštar Ivaniča do 
ciljne črte v Čazmi. Se še vidi-

Zahvaljujemo se podjetju 
Maxximum, ki zastopa špo-
rtno prehrano, ter Gasilsko 
r e š e v ^ službi Kranj za pre-
vozno sredstvo, ki nam je več 
kot odlično služilo. Zahvala 
tudi vsej spremljevalni ekipi 
za lajšanje naporov. 

Celotna ekipa tekačev s spremstvom po končanem 
tekmovanju 

mailto:vilma.stanovnik@g-0as.si
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MOJ POGLED 
DAMJANA Š M I D 

Delo je vrednota (1) 
Da je delo res vrednota, ve 

najbolj tisti, ki ga izgubi. 
Ostati tez noč brez dela je 
ena težjih preizkušenj v živ-
ljenju. Vendar se tega pre-
malo zavedamo vsi tisti, ki 
delo imamo in se nam zdi 
(preveč) samoumevno. Tako 
me res žalosti, ko poslušam 
ljudi tarnati, kako ne mara-
jo svojega dela in kako bi raj-
ši delali kaj drugega. Včasih 
najraje nič. Res je, da ljudje 
opravljamo različna dela, ki 
se ločijo tudi po zahtevnosti 
in plačilu. Res je, da mnogi 
delodajalci nimajo pravega 
odnosa do zaposlenih in da 
se nimamo komu pritoževa-
ti. Vzemi ali pusti - to vedno 
bolj velja tudi na trgu, kjer 
vsi prodajamo svoje roke, 
noge, možgane in še kaj. 
Tega najbrž ne bo nihče 
spremenil. Lahko pa spreme-
nimo svoj odnos do dela. Ne 
samo na delovnem mestu, 
marveč tudi doma. Že zara-
di otrok bi morali to prav 
kmalu storiti. Večina staršev 
si želi, da bi njihovi otroci 
znali delati in da bi čim več 
pomagali pri domačih opra-
vilih. Pogosto vprašanje na 
srečanjih za starše se glasi: 
"Kdo od vas rad pomiva po-

sodo? Kdo rad čisti okna? 
Lika in pere?" Le malo je 
takšnih, ki rečejo, da to radi 
delajo. Kako nepošteno je 
potem pričakovati od otrok, 
da bodo tekli k pomivalne-
mu koritu, se prerivali, kdo 
bo pospravil posodo z mize 
in zraven še vriskal od vese-
lja. Starši smo včasih res 
čudna bitja. Ce želimo otro-
kom pokazati, da je (vsako) 
delo vrednota, potem naj bi 
se tako tudi obnašali. Naj-
prej moramo delo vzljubiti 
odrasli, šele potem lahko 
tega učimo otroke. Največji 
problem pa je prav v tem. 
Svojega dela večina ljudi ne 
mara in delajo zgolj zaradi 
preživetja. V glavi imamo 
zabetonirano misel, da mo-
ramo pri delu trpeti, spustiti 
dušo, jamrati in ga na kon-
cu sovražiti. Res škoda. Kaj-
ti vsako delo, še tako navad-
no, umazano, zahtevno, 
težko, umsko ali fizično lah-
ko spremenimo v blagoslov 
in nekaj vrednega. Nekaj, 
pri čemer lahko celo uživa-
mo. Kjer vidimo dobre strani 
in se učimo. Kjer dajemo od 
sebe najboljše. Ali pa je bolje 
gledati v tla in preklinjati 
delo? 

Prisluhnite nam -
polepšali vam bomo 
dan. 

91,0 MHz 
TU ISTICNI 

uiuiui.potepuh.com 

Č I L O S T N A R A V E 

Čemaž za medvede in ljudi 
Preden ga zagledamo, zavohamo česen. A ne bomo govorili o navadnem (Allium sativum), temveč o 
gozdnem česnu ali čemažu (Allium ursinum). Tako v tradicionalni kot v racionalni fitoterapiji mu 
priznavajo ugodne vplive na znižanje krvnega tlaka in holesterola ter ga cenijo kot odlično naravno 
pomagalo zoper aterosklerozo. To pa še ni vse. 

PAVLA K U N E R 

Č e prevedemo njegovo la-
t insko ime, m u lahko reče-
m o tudi medvedji česen. Pri-
poveduje se , da ga iščejo 
medvedi, ko se prebudijo iz 
zimskega spanja, da si očisti-
jo želodec, črevo in kri. Iz is-
tih razlogov ga i ščemo tudi 
ljudje, ki si spomladi - če se 
le da - pr ivošč imo spomla-
dansko očiščevalno kuro iz 
n jegovih osveži lnih listov. 
Treba se je le podati v vlažen 
grmičast gozd ali v gmajno, 
kjer nas čaka to zeleno zlato. 
Letos nas je razvesel i lo že 
zelo k m a l u , sa j ga pri n a s 
d o m a v obliki solate jemo že 
cele tri tedne. Sleherni dan! 
In počut imo se prečiščeni , 
čili in zdravi ko dren! 

Čemaž za jedačo. . . 

C e m a ž so poznali že stari 
Rimljani, ki so nanj dali več 
kot na česen. Pa že tega so 
imeli zelo v 6 s l i h . Liste če-
m a ž a nabiramo od marca pa 

vse tja do maja. Uporabimo 
jih kot dodatek k regratu, 
motovi lcu in solati. Iz nj ih 
pr iprav imo s lastno juho ali 
špinačo. Drobno narezane li-
ste lahko n a m a ž e m o na 
kruh z mas lom ali pa jih se-
sek l j amo in u p o r a b i m o kot 
z a č i m b o na cmokih , krom-
pir ju in jedeh, ki j i m sicer 
okus izbol j šamo s peterši-
Ijem. Sušiti se jih ne splača, 
ker izgubijo učinkovitost. 

... in pijačo 

Spomladi si pr ivoščimo 
kure v obliki soka iz svežih če-
maževih listov, poleti pa iz če-
bulic. Dve pesti enih ali dru-
gih v mešalniku z m e š a m o z 
enim dedlitrom vode, odcedi-
m o in shranimo v hladilniku. 
Uživamo po dve žlici soka tri-
krat na dan. Nobena rastlina 
ni tako učinkovita za čiščenje 
želodca, črevesja in krvi kot 
prav čemaž. Očisti celo telo, 
izžene škodljive, trdovratne 
snovi, napravi zdravo kri, pre-
žene in uniči strupene snovi 

Čemaž z zalimi cvetovi in zdravilnimi listi 

in zdravi kronično nečisto 
kožo. V zdravilnih knjigah be-
remo, da naj ga uživajo boleh-
ni in šibki ljudje z lišaji, gnoj-
nimi čiri, izpuščaji, pa tudi vsi 
preostali. "Mladi ljudje bi cve-
teli kot rože in se razvijali kot 
jelke na soncu," je zdravilne 
odlike čemaža pred stoletji 
strnil švicarski zeliščar in žup-
nik Kiinzle. Slednji še navaja, 
da je poznal druž ine , ki so 
prej celo leto bolehale, obisko-
vale zdravnike, polni l išajev 
po celem telesu, bledi, kot da 
bi že ležali v grobu in bi jih 
kure izbrskale. Po da l j šem 
uživanju tega božjega daru, 
kot ga imenuje, pa so postali 
zdravi in sveži. 

Ateroskleroza, holesterol, 
visok krvni t lak. . . 

Č e m a ž je vse bolj cenjeno 
n a r a v n o zdravi lo z o p e r na-
predujočo aterosklerozo ozi-
roma poapnenje žil. Učinko-
vito uravnava in z n i ž u j e vi-
sok krvni tlak. Z n i ž u j e maš-
čobe v krvi oziroma škodljivi 
holesterol. Zavira tudi nasta-
nek krvnih strdkov. Omi l i 
bolečine v želodcu i n izboljša 
prebavo, zato sila d o b r o de 
pri dr i skah, vetrov ih , s labi 
prebavi in izgubi teka. Sveže 
pr ipravl jeni listi oč is t i jo še 
ledvice in m e h u r ter pospe-
šujejo izločanje seča. Gozdni 
česen zdravi bolna jetra, žolč 
in pljuča, posebno če ima jo 
starejši ljudje zasluzena plju-

ča. Pod vplivom čemaževega 
soka se bo trda sluz zmehča-
la ter se izločila, težave pri di-
hanju pa prenehale. Da ima 
veliko razstrupljevalno m o č 
na celotni o r g a n i z e m , s m o 
ž e povedali. Mi rne d u š e pa 
ga lahko zapišemo še to, da 
je učinkovito p o m a g a l o za 
ohranitev telesnih in dušev-
n i h sposobnost i do visoke 
starosti. Ima ugoden vpliv na 
i m u n s k i s i s tem in zvišuje 
odpornost proti infekcijam. 

Čemaževo vino in tinktura 

Čemaževo vino naj bi laj-
šalo m n o g e starostne težave, 
še posebe j pri d ihan ju . V 
v inu le skuhajmo čemaž, ga 
osladimo z m e d o m in napi-
tek je gotov. Recept za čema-
ževo t inkturo pa je sledeč: 
v z a m e m o pet gramov svežih 
sesekljanih listov na deciliter 
70-odstotnega alkohola, na-
m a k a m o tri tedne. J eml jemo 

•petnajst kapl j ic dnevno, z 
vodo, s sokom ali čajem. Če-
m a ž raste ta čas v velikih ko-
ličinah, tako da tvori pravcate 
preproge. Poiščite in naberi-
te zdravi lnega zelenja, ven-
dar pazite! Č e m a ž ima dva 
zelo strupena podobnika: je-
senski podlesek in šmamico , 
a le č e m a ž ima značilen vonj 
po česnu, ki je silno močan 
in nabiralcem v pomoč. Vse-
eno ne b o odveč, če se o 
n j e m dobro pouate , preden 
se lotite nabiranja! 

Selo pri LJubljani 8 T A M , K j E R S O N C E V Z H A J A 

EDVARD SVFTEK 

2. del 
Med Napoleonovimi vojna-

mi je tovarna, kakor tudi 
mnoge druge na Kranjskem, 
začela propadati. Prišla je na 
dražbo. Grad in tovarno z 
vodno silo vred je leta 1817 ku-
pil Andrej Malič in napravil 
takrat največji mlin na Kranj-
skem. Toda tudi njemu ni bilo 
dano dolgoletno delovanje. 
Kmetje v gornjem toku Ljub-
ljanice so se pritoževali, da so 
za neprestane poplave krivi je-
zovi na Selu. Zahtevali so, da 
jih podrejo. Dvoma pisarna je 
sklep o odpravi jezov sprejela 
leta 1824 in jih ob precejšni 
odpravnini Maliču tudi podr-
la. Dvonadstropno stavbo so 
spremenili v stanovanjsko in 
tja vselili 22 strank. Del stavbe 
so dali v najem Alojziju Toni-
utti, kjer je izdeloval salame. 

Vse poslopje je začelo vidno 
propadati. Leta 1887 ga je od 
vdove Andreja Maliča za 

6500 JI. kupila Kristina Ber-
nard ter kompleks mlina in 
nekdanje tovarne podarila 

konventu karmeličank za sa-
mostan. Sprednji del nekdanje 
tovarne so te preuredile v cer-
kev, del pa v klavzuro teg« naj-
strožjega reda. Samostan je 
začel delovati 12. junija i88g, 
Kristina Bernard pa je postala 
njegova upraviteljica. V okviru 
samostana so imele nune tudi 
svoje pokopališče, ki pa je bilo 
povsem drugačno od ostalih. 
Svoje mrtve so namreč zazida-
vale v niše in ne v zemljo. 

Leta 1948 je država samo-
stan razpustila in sestre so 
morale narazen. Leta 1951 so 

zaradi širitve Zaloške ceste sa-
mostan in cerkev podrli, osta-
la je le hiša na Zaloški j8 in v 
njej njihov spirituaL Leta 
J97S so se tu naselili dijaki 
malega semenišča. Skupnost 
si je nadela ime Kolbejev dom 
(enako ime je tudi pri cerkvi 
sp. Terezike na Kodeljevem), 
ki je pravno spadal pod samo-
stan minoritov sv. Lenarta v 
Sostrem. Leta 19S0 se je tukaj 
naselil njihov provincial, leta 
1986 pa je bil ustanovljen sa-
mostan minoritov - Kolbejev 
dom. 

Cena knjige Tam, lyer sonce vzhaja z 20% popustom je 
13,35 EUR (3J00 SIT). Prodaja na Gorenjskem glasu, Zoisova 1, 
Kranj, po telefonu 04/20142 41 od 7. do 15. ure ali po e-pošti: 
narocnine@g-glas.si. 

Gorenjski Glas 

Samostan karmeličank na Selu, slikan med obema vojnama 

mailto:info@g-glas.si
mailto:narocnine@g-glas.si
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Navadno in perujsko 
volčje jabolko 
BORIS BERGANT 

V Sloveniji volčje jabolko 
pogosto najdemo na vrtovih, 
veliko njegovih lastnikov pa 
sp loh n e ve, da je ta s a d e ž 
uži ten, kaj šele za n jegove 
zdrav i lne učinke. Potrebno 
pa je tu vseeno opozoriti, da 
mora biti volčje jabolko pov-
s e m zrelo, ker drugače vse-
buje alkaloide, ki n a m lahko 
povzroča jo prebavne mot-
nje. V prodaji so vedno do-
volj zreli sadeži , če pa jih 
d o m a n a b e r e m o sami , mo-
rajo biti lampijončld že pov-
s e m posušeni in papirnate-
ga videza. Plodovi ostanejo 
na rastlini, dokler zlato ru-
m e n e bleščeče žogice zno-
traj rjave ali oranžne papir-
nate lup ine ne dozori jo . 
Oberemo jih pred m r a z o m 
in lahko dozorijo na okenski 
polici. Volčje jabolko je zna-
no tudi pod nekaterimi dru-
g i m i i m e n i , kot so: kapska 

kosmul ja , Physalis, perujska 
češnja, kitajska latema in ze-
m e l j s k a češnja . Peru jsko 
volčje jabolko je v zadnjih ča-
sih vedno večkrat na voljo v 
naš ih t rgovinah, sa j ga po 
svetu pr ideluje jo skozi vse 
leto. Pri nakupu bodimo po-
zorni na čašo papirnatega vi-
deza, če je ohranila svojo ob-
liko, j e z n a m e n j e , da se v 
njej skriva zrel plod; če je vi-
deti bolj sveža ali zelenkasta, 
je p lod ver jetno p r e m a l o 
zrel; v a s e sesedena čaša pa 
izdaja prezrel plod. Navadno 
volčje jabolko je skoraj zrelo, 
ko je čaša oranžno obarvana 
in že nekoliko osušena. T a k e 
vejice odtrgamo in jih za ne-
kaj časa obesimo na s u h e m 
m e s t u , da se čaša nekoliko 
posuši . Tako shranjena volč-
ja jabolka se ohranijo nekaj 
tednov, plodovi pa medtem 
p o v s e m dozorijo in so obe-
n e m tudi lep okras. S suše-
n j e m plodov si ni vredno de-

lati opravka, lahko pa jih za-
m r z n e m o , vendar izgubi jo 
obliko, ob tem pa dobi tudi 
grenak priokus, kar pa tudi 
šteje. Plodove lahko vložimo 
v alkohol in p o m a g a j o pri 
zdravljenju težav z ledvicami 
in mehur jem. Volčje jabolko 
ima veliko vitamina B in C, 
zato so plodovi učinkovito 
sredstvo proti gr ipi in pre-
h ladom. Pomaga jo tudi pri 
spomladanski utrujenosti in 
pomanjkanju vitaminov. 

Mala oranžna kroglica s 
p e r g a m e n t n i m i listki, ki 
n iso užitni , je lep okras za 
prazručne jedi, zdravilni sa-
dež pa je uporaben za vse: 
m a r m e l a d e , pijače, sladice, 
bovle, kompote, sadne sola-
te. zlasti pa za sprotno osve-
žitev. Plodovi so okusni tudi 
v ze lenjavnih solatah, tudi 
paradižnikovih , lahko j ih 
d a m o v p ikantne jedi ali 
s p r e m e n i m o v sladke ali kis-
le, presne ali kuhane omake. 

Osl ičev file s korenčkom 
in volčj im jabolkom 

Za 5 oseb potrebujemo: }Ji-
lejev osliča, 20 plodov votlega 
jabolka, 30 dag majhnih ko-
renčkov, sok pol limone, 5 žlic 
oljčnega olja. sol in peteršilj. 

Na ol jčnem olju hrustljavo 
pope'cite osl ičeve f i le je , jih 
preložite na krožnik in soli-
te. Na preostalem ol ju pre-
pražite na štiri vzdolžne dele 
narezane korenčke in zalijte 
z 1 dl vode. Ko zavre, dodajte 
volčja jabolka, l imonin sok 
in solite po okusu. Dušite še 
toliko časa, da se korenje 
z m e h č a in s e o m a k a malo 
zgosti. Na krožnike naložite 
korenčke z volčj imi jabolki, 
nan ju položite osličev file, 
prelijte z nastalo omako, po-
sujte s peterš i l jem in takoj 
postrezite. 

Perujska volčja jabolka z 
mascarponejevo kremo 

Za 4 osebe potrebujemo: 8 li-
stičev želatine, 4 žlice marelič-
mga likeija, 2,5 dl aromatične-
ga belega vina, 6 dag sladkorja 
v prahu, 25 dag sira mascarpo-
ne, 3 dl sladke smetane za ste-
panje, 40 dag plodov perujske-
ga volčjega jabolka, 3 žlice 
medu, J žlic vode. 

Lističe želatine namočite v 
m e š a n i c i l ikerja in vina. 
Medtem trdo stepite smeta-
no, pr imešaj te mascarpone 
in sladkor v prahu. Mešani-
co z želatino segrejte le toli-
ko, da se želatina stopi in jo 
pr imeša j te mascarpone jev i 
k remi . Postavite vsaj za tri 
ure v hladi lnik. Perujska 
volčja jabolka naložite v po-
sodice. jih prelijte s prevreto 
mešanico m e d u in vode ter 
jih obložite z mascarponeje-
vo kremo in postrezite. 

ZELENO IN CVETOČE 
I C O R P A V L I Č 

Kalužnica 
Spomladi vse oživi po goz-

dovih, travnikih in tudi vse 
viš je po hribih. Pravi jo, da 
i m a pomlad tako moč, da še 
suh les misli, da bo ozelenel. 
In prebudi tudi vse rastlinje 
ob vodi. Najprej ozelenijo tra-
ve, vrbe, ki namaka jo svoje 
korenine globoko pod vodo. 
In bregovi potokov se odene-
jo tudi v živo rumene cvetove 
kalužnic, ki rastejo dobesed-
no iz vode. Kalužnica spada v 
druž ino zlatičnic, d o m a je 
povsod po Srednji Evropi in 
je trajnica, ima značilna votla 
stebla, ki so visoka od 1 0 do 
50 c m , na njih so nanizani 
okrogli , bleščeči živo zeleni 
listi. Na k o n c u stebel pa je 
skupina drobnih zlatih cve-
tov. Zacveti marca ali aprila 

in cveti tja do konca maja. Ti-
sti, ki imajo po vrtovih ribni-
ke, j ih posadijo tudi v doma-
če okolje, bodisi ob ribnik ali 
pa na dele vrta, kjer je veliko 
vlage. R a z m n o ž u j e m o jo s 
koreninami spomladi, ko od-
cveti, ali pa v jeseni, vendar je 
sedaj lažje, ker rastl ino po-
z n a m o in točno vemo za nje-
na rastišča. Uspeva v senci 
grmičevja, posajena pa je lah-
ko d o b e s e i i o v d n u potoka 
ali ribnika in čez n jo lahko 
vedno teče voda. Torej tukaj 
zalivanje ni potrebno. 

In ka j sedaj delamo v vrtu: 
ker je sneg malo zavrl delo v 
vrtu i n je tudi rastje upočas-
njeno, tudi ne hit imo s saje-
n j e m vrtnin, saj je zeml ja 
mrzla in spet bolj vlažna. Še 

vedno je čas za sa jenje gr-
movnic, vrtnic in trajnic, pa 
tudi drevnine. Prav tako lah-
ko obrezujemo vse grmovni-
ce. razen tistih, kd imajo na-
stavke za cvetne popke. Pole-
ti in v jeseni cvetoče rastline, 
ki so občutljive na mraz, lah-
ko p o s a d i m o v posode, j ih 
postavimo v zavarovan pros-
tor, ter tako pospeš imo nji-
hovo rast in cvetenje. T a k o 
b o m o že bogato ukoreninje-
ne v m a j u presadili na pros-
to. Pognojimo tudi še cvetlič-
na korita s trajnicami. Dobro 
je pognojiti tudi živo mejo , 
trato. Ker je cvetni teden, je 

najbolj primeren čas za pre-
sajanje vseh rož, vsaj v e ^ o 
je tako veljalo. To menda po-
gojuje luna, ki vpliva tudi na 
rast. Verjemo si že sestavljate 
barvne kombinacije za pole-
tne zasaditve oken in balko-
nov. Š e malo in ponudba v 
naših vrtnarijah bo spet veli-
ka. Odločiti se morate le za 
vrsto rož: ali za tradicionalne 
sorte ali za novitete. Morda 
pa vas letos p r e m a m i j o go-
renjski nageljni. Tisti, Id ima-
te dovolj znanja o njih in tudi 
že nekaj izkušenj, poskusite 
s s p r e m e m b o . Ponudba je 
tudi po vrtnarijah velika. 

- # t i . 

KUHARSKI RECEPTI 
ZA VAS IZBIRA DANICA DOLENC 

Tedenski jedilnik 
Nedelja - Kosilo: močna kurja juha s kuhano zelenjavo, na-
d e v a n e telečje prsi, regrat s krompirjem, šarkelj; Večerja: 
ja jčne omlete s sirom in zelenjavo, francoski kruh, sadje . 
Ponedeljek - Kosilo: goveji golaž, pire krompir, radič s fižo-
lom; Večerja: polenta s praženo čebulo in ocvirki, mleko. 
Torek - Kosilo: j ešprenj z zelenjavo, s svežim svinjskim par-
keljcem in repom, palačinke z limoninim sladkorjem, sadje; 
Večerja: topla zelena solata s praženimi piščančjimi jetrci, 
čebulni kruh, bela kava. 

Sreda - Kosilo: zel jnata juha, pečena piščančja bedrca, riže-
va solata; Večerja: mesni ravioli s parmezanom, mešana so-
lata. 
Četrtek - Kosilo; juha iz kosmičev in korenja, pečena svinj-
ska rebrca, pečen krompir v kosih, motovileč z jajcem in ko-
ruzo; Večerja: narastek iz brstičnega ohrovta s prekajenim 
m e s o m . 

Petek - Kosilo: porova kremna juha, fileji postrvi po dunaj-
sko, krompirjeva solata, sadni puding; Večerja: bučke z jaj-
ci, kisle kumarice, zrnat kruh. 

Sobota • Kosilo: krompirjeva enolončnica s pljučki, popeče-
ne skutne palačinke, kompot; Večerja: kuhan suh vrat, hren 
s kislo s m e t a n o , brstični ohrovt v solati, kruh. 

Kokosov šarkelj 

30 dag moke, pot pecilnega praška, 20 dag sladkoija v prahu in 
vanilin sladkor, 20 dag margarine ali masla, 5 dag kokosove 
moke, 4 jajca, 1,25 del mleko; namaz: marelična marmelada, 
kokosova moka. 

Maslo, s ladkor in rumenjake penasto u m e š a m o , d o d a m o 
vse ostale sestavine, na koncu pa na rahlo p r i m e š a m o sneg 
iz beljakov. M a s o s t resemo v pomaščen model za šarklje in 
p e č e m o približno 50 minut pri 1 8 0 stopinjah Celzija. Pečen 
šarkelj o b r n e m o na večji krožnik, n a m a ž e m o z marmelado 
in potresemo s kokosovo moko. 

PREDAVANJE 

••••v ; -Ss. RUTH 
1 " '' PODGORNHC 
1 R ^ 
1 SOBOTA, 3 1 . 3 . 2007 
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DOBRA IN ZDRAVA 
ZELENJAVA 
Piuktični msvOi za vrtickaije 

CENA: 

3.70 € 
890 SIT 

Za naročnike 
(iorenjske^a glasa 
20% popusta 
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Tc PRAVNI KOTIČEK 
S A Š A M L A K A R 

Ko poteče status študenta 
Vprašanje: 
Pri delodajalcu sem delala 

kot študentka, sedaj pa sem 
diplomirala in mi je status 
študenta potekel. Pri istem 
delodajalcu bi se rada zapo-
slila, zato tne zanima, ali se 
moram kljub temu prijaviti 
na zavod za zaposlovanje kot 
iskalka zaposlitve? 

Odgovor: 
Prijava na Zavodu RS za 

zaposlovanje omogoča prija-
vitelju, da postane aktivni 
iskalec zaposlitve. Iskalec 
dobi svetovalko za pomoč pri 
zaposlovanju, izpolnjene ima 
pogoje za uveljavljanje pravic 
iz naslova zavarovanja v pri-
meru brezposelnosti m dobi 
priložnost za vključevanje v 
programe aktivne politike za-
poslovanja, S prijavo si iska-
lec zagotovi določene ugodno-
sti in obveznosti (več na: 
www.ess.gov.si). 

V vašem primeru predhod-
na prijava na ZRSZ ni po-
trebna. iMhko se neposredno 
zaposlite pri delodajalcu, kjer 

ste do sedaj opravljali delo 
preko študentskega servisa. 
Vašemu delodajalcu prepros-
to odnesete delovno knjižico, 
ki jo predhodno pridobite na 
pristojni upravni enoti in po-
tek zaposlovanja steče. Delo-
dajalec ima obveznost, da 
poda prijavo potrebe po delav-
cu na ZRSZ 8 dni pred skle-
nitvijo pogodbe, nato vas naj-
kasneje v 8 dneh po sklenitvi 
pogodbe prijavi v pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje pri 
ZPIZ, obvezno zdravstveno 
zavarovanje pri ZZZS in 
opravi druge obveznosti s po-
dro^a zaposlovanja. 

V primeru, da želi deloda-
jalec, pri t^aši zaposlitvi kori-
stiti olajšave (ZDDPO-i, prvi 
odstavek 50. Člen), vas mora 
zaposliti kot pripravnika ali 
delavca, ki prvič išče zaposli-
tev. Zaposlitev mora deloda-

jalec skleniti z iskalcem za 
nedoločen čas. Vi pa bi mora-
la biti predhodno prijavljeni 
na ZRSZ, kot iskalec zapo-
slitve najmanj za dobo 12 me-
seccv. 

Povezujejo iskalce dela in delodajalce 
Svetovni splet je postal tudi mesto posrecJovanja clela, kjer se lahko "srečujejo" tisti, ki iščejo delo, 
in njihovi potencialni delodajalci. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Ljubljana - Tomaž Berkopec 
(na sliki) je direktor podjetja 
Oxylus, ki od ieta 2000 sestav-
lja portale in danes na spletu 
nastopa z zaposlitvenim po-
rtalom zaposIovanje.net "Tu 
povezujemo iskalce zaposlitve 
in delodajalce, saj imamo na 
voljo orodja, kjer lahko eni in 
drugi dobijo pcxladce, ki jih po-
trebujejo," pove Tomaž Ber-
kopec. Iskalci zaposlitve na 
portalu najdejo podatke o po-
trebah delodajalcev, slednji pa 
ponudbo na trgu delovne sOe. 
Sogovornik razpolaga s poda-
tki, ki govorijo v prid zaposlit-
venega portala na spletu v pri-

m 
www^po«lltfv.n«t 

merjavi s časopisnimi razpisi 
in oglasi. Pravi, da je to za obe 
strani hitrejša pot, internet po-
speši selekcijo in izbiro ka-
drov. Iskalce zaposlitve spod-
bujajo k temu, da na portalu 
objavijo svoje življenjepise in 
vsak mesec se pojavi novih ti-
soč. Ob tem opažajo, da mno-
gi ne znajo napisati življenje-
pisa in tudi tu vidijo precejšnje 
rezerve. Svetovalke, kadrovske 
delavke v njihovem timu, so 
pripravljene svetovati tudi na 
tem področju, odgovarjajo pa 
tudi na druga vprašanja, pove-
zana z zaposlovanjem, pove 
sogovornik. Ker sodelujejo 

tudi s pravno-informadjskim 
centrom, lahko postrežejo 
tudi s pravnimi nasveti. 

So obiskovalci na njihovem 
spletnem portalu pretežno 
mladi, za katere vemo. da so 
najp(^ostejši uporabniki sple-
ta? Tomaž Berkopec pravi, da 
je med njihovimi obiskovalci 
sicer res največje število starih 
med 25 in 35 let, informacije 
pa iščejo tudi pripadniki dru-
gih starostnih skupin. 

"Enkrat mesečno pripravlja-
mo tudi delavnice za deloda-
jalce, da jim predstavimo 
orodja, kako iskati po splet-
nem portalu, kako ocenjevati 

iskalce zaposlitve, jih obvešča-
ti, organiziramo razgovore, 
skratka poskrbimo za predse-
lekdjski proces," pove Berko-
pec. Za delodajalce pripravlja-
jo tudi poseben priro6uk, ki 
bo vključeval vse omenjeno. 
"Znanje imamo in ga lahko 
ponudimo, tudi tehnološko 
znanje je zbrano in tako 
bomo delodajalcem lahko po-
nudili celovito kadrovsko 
orodje, od programa člove-
ških virov do vsega, kar delo-
dajalci potrebujejo za zaposlo-
vanje, od evidenc delavcev do 
pogodb o zaposlitvi ali odločb 
o dopustih." še dodaja Berko-
pec. Dodatna ponudba, ki je 
tako kot večina njihovih stori-
tev namenjena obema strane-
ma, pa so sejmi za zaposlova-
nje. Kot pravi sogovornik, so 
tudi na Gorenjskem že precej 
razpoznavni, njihovo ponud-
bo bomo lahko v prihodnje 
pobliže spoznali tudi na teh 
časopisnih straneh, kjer bodo 
njihovi strokovni delavci odgo-
varjali na vprašanja bralcev v 
zvezi z zaposlovanjem in po-
nujali tudi pravne nasvete. 

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
-PROSTA DELOVNA MESTA 
NA GORENJSKEM (m/ž) 

POMOŽMOELAVEC 
do 27,03.07: AGROMEHANIKA. HRASTJE 52A. 
KRANJ 
do 27.03.07; DAMTEX. ADCRGAS 37. C g R K U e 
do: 300307: m M . PROlfTARSKA 4, LJUSUA* 
NA 
dO. 04.04.07; OGfl£X. F O O R £ a 5. M A V I X E 
dO' 03.04.07: OUtCKINŽMRMG.PRčDMOST 22. 
POUANENWŠK LOKO 
do: 27,03.07: ANŽ»C MIRAN, MLADINSKA 2. 
KRANJ 
^ 30 03.07; PGP. STE MARC ALK MWES 5. TR 
do. 0705.07. SKEIUANEC JANEZ. 2K3ANJA VAS 
47, KRIŽE 
do 30 03,07. TONEJEC BMtKO. ZUPPUCaČEVA 
O. BLED 
do. 30.03.07: ŽAGAR JURE. BEGUMtSKA 4. LES-
CE 
do: 27.03.07. LASER Bl£0. K/UUHOVA1. Bl£D 
do 31,03 07: G O S T MENTOR, SOLSKA 2. SK 
LOKA 
do: 30.03 07. HOTEL SLON. SLOVENSKA 34. 
LJUBLJANA 
dO 30,03.07: KI 0.0.0., ŽELEZNA U. UUBLUlr 
NA 
do 27,03.07: KUftALT ELIZA8ETA. TR8CJE 39. 
KPAUi 
dO, 27.03.07; lATERUM, GRAD 15. C E R K U E 
do 11,O4.07:LOTTWiJAN.RUONO47.ŽELEZNIKI 
do 2703.07;MESECOAMMN.JAZSME3. POL-
JANE N A D ŠK LOKO 
do 30.03.07: N O ^ DOMEK. ZASAVSKEGA BATA-
LJONA 26. UTUA 
do J4 04.07. SEAVWWE. KROPA 2?. KROPA 
O B O E L LESA 
do. 30 03.07; JELCMCA, HRlB 1. PREDDVOR 
do- 27,03.07: JELOVICA, KIORSČEVA 56. ^ 
LOKA 
do. 27.03.07: KURNIK FRANC. TUPAUČE 11. 
PREDDVOR 
do 03.04.07: RANTGORAZO.LOG 29. ŽELEZNIKI 
PLESKAR: do 28.03.07: PLESKAR. TREBUA A 
GORENJA VAS 
KUHARSKI POM. 
dO. 30,03.07: SOOeXHO, ŽFIFTNA18. UUBUA-
NA 
do: 30 03.07. TOLAR MAJA. HTCVA18. JESENKX 
P O ^ I MANiPULANT; do: 30.03.07: POŠTA 
KRANJ. ORAŽGOSKA 6. KRANJ 
NtŽJA POKL. IZOBR. (3 LETA); do: 30.03.07. 
NOVI OOMEK. ZASAVSKEGA BATALJONA 26. UTV 
JA 
VHTNAR: dO- 2703.07: aOfVk ZQ BTTHjE 133. 
ŽA8NK> 
hftZAR 
do 03O4O7:JeLCMCA.«Wl.PREDCWOfl 
do: 27.03,07: KORNIK FRANC. TUPAUČE H. 
PREDDVOR 
KLJUČAVNIČAR 
dO 30,03 07. ČCPtN BOJAN. SAJOVČEVO NAS 
24. Šenčur 
do: 11.04.07. LOGAR TRADE. MLAKARJEVA 99, 
dENČUR 
OEUK. KOVIN 
do 30.03 07. A M S • RJGHT. BEGUNJE 1. BEGU-
NJE 
do: 2703,07. ISKRA MtS, LJUBLJANSKA 24 A. 
KRANJ 
STRUOAR; do: 27,03.07; BVG. SAVSKA 16. 
KRANJ 
M O N T E R OGREV. NAPRAV 
do: 30.03.07. ALBREHT MIHA. PARTIZANSKA 4. 
ŽIRI 
do 27.03.07, K*. J, PUHAFUA6. KRANJ 
STROJNI MEH.; do: 270307. MAR80, ALPSKA 
43 LESCE 
AVTOMEH. 
do 31.03 07: AVTOMSA KAVCIČ. MLJE 45. VISO-
K O 
do: 30 03 07; ISKRA MEHAMZM1. U P N K > 8. 
KROPA 
ELEKTTKMNdT.; do 28 03.07; ELAOO. Z G BTT-
NJei43 tABNCA 
AVTOUČAR; dO: 30.03.07: A M S - FUGKT. BEGU-
HJE\. BEGUNJE 

do 14.04,07. BOŠTJAN Šinkovec, C. TALCEV 6. 
Sk loka 
do: 30.03.07. MfUlA. TOMŽKiEVA 6. «210 SEŽA-
NA 
do 2t 04 07; PfRC LENART. S. ŽAGARJA 40. 
KRANJ 
do-. 27.03,07: PRAVI RAJ. BLATNA BREZOVICA 37. 
13dOVRHN»KA 
OftADBENIK; do: 31.03 07; NERMIN MAHMUTO-
VIČ. RCENSKASO.BLEO 
TESAR 
do: 30.03.07; L EGOLES. KtOfilČEVA 56. SK. 
LOKA 
do: tl.04.07: VENL£S. C TALCEV 3A. JESEMCE 
ZIDAR 
dO 26.03 07; C E S T N O PODJETJE. JEZERSKA 
20. KRANJ 
do: 06.04.07: U i A UJJIČ. FlANNA POO G O U C O 
S5.JESe«CE 
do: 27.03.07; S A N W A . M. VADNOVA 1. KRANJ 
do. 07 06.07; SKERJANEC JVCZ. ŽKIANJA VAS 
47. KRIŽE 
do: 11.04 07; ZDGAJA. P0LM4E 138. P O U A N E 
NAD SK. LOKO 
STBOJNIK GRADB. MEH.; do: 27,03.07: VGP. 
0.D..M.VADN0VA5.KRANJ 
POLAGALEC POOOV: do: 30 03.07; OICA. 
SMLEDNISKA 128. KRANJ 
VOZNK 
do: 30.03.07; CCLAN. BRTOf 102. KRANJ 
do: 30.03.07; JEKOIN, TTTCVASI. JESENK^E 
do: 10 04.07; SOONIKAR NtKO. PREČNA 24. 
KRANJ 
do. 27.03.07; VGP. M. VADNOVA S. KRANJ 
PRODAJALEC 
do: 01,04.07: 4N. D.OO. SP 8W<tK80. CER-
KLJE 
do. 02.04.07; ATEKSTtU PODSMREKA 5. DO-
do: 27.03 07. DZS. S. ŽAGARJA 69. KRANJ 
do: 27.03.07: GOGALA DUŠANKA. DOVJE 106. 
MOJSTRANA 
do; 27.03.07, K T CERKUE. KRANJSKA 2. ŠEN-
ČUR 
do: 30.03 07; MARK)Č ANDREJA, ŽJGANJA VAS 
31.DUPUE 
do-. 27,03.07; M L £ K O BLED, KRNICA 27. ZG 
GORJE 
do: 2703.07. MON«X)LOR. DRAŽGOŠKA 2. 
KRANJ 
do: 2703.07. PUHSTALINOUSTTBJSKA lA. JESE-
NICE 
do: 03.04.07. POŽUN MAJA. LESE 2B. TRŽIČ 
do: 30.03 07: REBLA. PUNGART 6. BLED 
do: 11 04.07; SLOVENSKA KNJK^. STEGNE 3. 
LJUBLJANA 
do 07.04.07: VENERA SHOP. ZG. JEZERSKO 82. 
ZG. JEZERSKO 
KUHAR 
do: I1.04.or: MAGOIC ANION, DELAVSKA 18. 
ŠENČUR 
lin 07 04 07. MtKS. Č R T O M « C M A 17. BLED 
do: 06.04 07. PLANINSKO ORUSiTVO JESEMCE. 
C. 2EL£ZARJEV 1. JESENICE 
do: 30 03 07. TONEJEC BRANKO. ŽUJVNdČEVM 
9, BL£D 
NATAKAR 
do: 30,03 07. GOSTINSTVO BRAČKO, PODKO-
REN 50 A. KR G O R A 
do- 30.03.07: HOTEL SLON. SLOVENSKA 34. 
U U B U A N A 
do- 2703.07; RJeNIKAR JANKO. SEWČH08. KRI-
ŽE 
do. 30.03.07; TOfCJEC 8RAW<0. ŽUWNČIČ€VA 
«.BL£0 
B D L M Č A R ^ O O V A L E C ; do: 30.03,07; CSD ŠK 
LOKA. PARTIZANSKA 1 O, SK UDKA 
SREDNJA POKI-IZOBR. 
do: 06.04.07; AMTUS. BREZNICA 4 1 .2 f K M K A . 
do: 08.04.07; ASSAAfiLOVSLOVeNUA. KEBETO-
VA 6. KRANJ 
do: 30.03.07; BEGRAD. PREČNA 24. KRANJ 
do: 27.03.07. ETIS. KIDRIČEVA 75. ŠK LOKA 
do: 27.03,07; l£ TEHMKA. SUCeVA27. KRANJ 
do: 03 04 07. MARMDS, fl00»C20C,ŽJflCMMCA 
do: 27,03,07; SFORTINA. AiPSKA 43. LESCE 
do 30,03.07; VARNOST MARMOR, KRALJEVIČA 
MARKAS. MARI80R 
do 27.03.07; ZORNIK MIKLAVŽ. POT NA USfCE 
17. BLED 
GOZDARSKI TEK: do: 2703,07, TNP. U U B U A N -
SKA27.BIJED 

LESARSKI TER; do: 30 03 07. SENK TRADE. BRt-
TOF 23. KRANJ 
S T W W N I T E H 
do: 27.0307; BWUN€HANCMI, Lft«>8. KROft^ 
dO. 30.03.07. KLAOlVAR ŽIRI. INOUSTRUSKA 2, 
ŽIR1 
do: 30.03.07: KLAS METAL SP. B R N K 28A. CER-
K U E 
do. 04.04.07; LIH SK LOKA. K K M Č E V A 66. SK, 
LOKA 
do: 30.03.07; ROPRET. HOTEMAŽE 47. PRED-
DVOR 
ELEKTROTEK 
do. 27.03.07; APRA, GftSDNIKOVA T. RADOAJICA 
do: 2703.07; A/TOTEHNA VIS. G R E N C 37. SK 
LOKA 
ELEKTROTEH. RAČUN4 de 21.04.07; KAVČIČ 
MIHAaA. GREGORČIČEVA 27. Ž M 
TRO. POSLOVODJA; do 2703 07; BANCA. UV-
ČARJEVA 31, KRANJ 
GOSTINSKI TEM.: do 06 04 07; GOSTINSTVO 
BRAČKO, POOKOREN 50A. K R G O R A 
T E K STREŽBE; do- 30 03 07; TOIAR MAJA TV 
TOVA 16. JESENICE 
EKONOMSKI TER 
dO- 30.03,07; JANCOMM, RETT4JE 54. KRIŽE 
do. 07.04.07: SLOVENSKA KNJAA. STEGNE 3. 
LJUBLJANA 
do. 06.04.07; VVORLD COURIER. MLAKARJEVA 
95. ŠENČUR 
do: 27.03.07: ZORNIK MBOAVŽ, POT NA LJSICE 
17.Bl£0 
ZDRAVSTVENI TEK; do: 06 04.07; BOLMSNICA 
GOIMK. GOLNIK 36. G O L N K 
SREDNJA STROK. ALJ SPL IZOBR. 
do: 08.04.07: ASSA A8L0Y SLOVENUA. KEBETO-
VA 8. KRANJ 
dO 30 03 07. GEORCNT. P O O G R A D O M 4. SLO-
VENJ GRADEC 
do: 02.04.07; GBO. KOROSKA33. KRANJ 
do: 06.0« 07; GRAWE. KOMENSKEOA 4. LAJB-
LiANA 
do: 2 7 0 a 0 7 , INTEREUROPA. Z G BRMK130. BR-
NK 
INŽ. GOZDARSTVA; dO: 27.03,07: ZAVOD ZA 
GOZDOVE. UUBLJANSKA18. Bl£D 
INŽ. STROJNIŠTVA: do: 30.03.07; KLAOlVAR Ž « . 
INDUSTRUSKA2.Ž)RI 
UNIV. DIPL EKONOMtST; 
do: 03 04. 07; ALPETOLJR. M VADNOVA 8, 4000 
KRANJ 
do: 02.04.07. GBO, KOROŠKA 33. KRANJ 
UNIV. DIPL PRAVNIK: do: 2703.07: DEŽELNA 
BANKA SLOVENUE. KOLODVORSKA d. LJUBLJA-
NA 
PROF. RAZR. POUKA: dO. 30,0307; O S JOSIPA 
VANDOTA. KOROŠKA 12. KR G O R A 
0R.MEDK:tNE 
do 14 04,07; O Z G KRANJ. ZD BLED. ZDBOMNJ. 
MLADINSKA 1. BLED 
dO Ž1.04.07; O Z O KRANJ, ZO O O S P O S -
VETSKA10. KRANJ 
DR. DEMTALNE MEDK:INE 
do: 03.04.07: O Z G KRANJ. OE ZOBNA POUKUM-
KA, G 0 S P 0 S V n « A 8 , KRANJ 
do; 21 04.07: O Z G KRMI), ZO TTtŽIČ. BLEJSKA 
10.TRŽ)Č 
DR. MED. SPEC. S P L MEDKSNE 
do: 04.04.07; O Z G KRANJ, ZD SK LOKA, SlARA 
C. 10. SK. LOKA 
dO' 30.03,07: O Z G KRANJ, ZO KRANJ. GOSPOS-
VETSKA10. KRANJ 
DR. MEO.SPEC. PEDUTRUE 
do- 2104.07; OZG KRANJ. ZD BLED. ZD BOHNJ. 
MLADINSKA 1. B L£D 
dO. 21.04.07. O Z G KRANJ. ZD RAOOVUCA. KO-
PALJSKA7.RADC«AJSCA 
do: 31.03.07; OZD KRANJ. ZO SK. LOKA. STARA 
C, 10. SK. LOKA 
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Strojni ključavničar za delo na CNC strojih m/2 (Cer-
klje na Gorenjskem) 
Zaradi povečanja obsega dela iščemo strojnega Mjučavm-
ča/ja za delo na CNC strpjih. Pričakujemo opravljeno po-
k ik^ šok) ustrezne smeri ali priučeno zr^je, znanje bra-
nja tehničnih risb. zaželene so delovne izkušnje na podo-
bnem delovnem mestu, vestnost, poštenost in lasten pre-
voz (izpit kategorije B). Zaposlitev za nedoločen čas. potni 
delovnik, poskusno dek> 3 mes.. nudimo stimulativno pta-
čito. Kovine ključavničaretvo d. o. o.. Lahovče 87. 4207 
Cerklje pri Gorenjskem, prijave zbiramo do 5. 4. 2007. 
Več na wvvw.mojedeto.com. 

Voznik tovornega vozila m/ž (Kranj) 
Zaposlimo voznike tovorTiega vozila za prevoze doma in za-
hodni Evropi. Od voznika pričakujemo veselje do šoferske-
ga poklica, vestno in natančno delo. V primeru samo kate-
gorije C uredimo dodatno izobraževanje še za kategorijo 
E. Nudimo redno plačo, ki bo primerTia opravljenemu dekj. 
Dek) poteka vedno v sestavi voznika In sovoznlka. Izredno 
mlad kolektiv. Avtoprevoznik Bizjak Aleksander s.p., Can-
karjeva 9. 4000 Kranj, prijave zbiren« do 21. 4. 2007. 
Več nawvw.mojedek>.com. 

Komercialist m/ž (Jesenk:e) 
V prijeten kolektiv in urejeno deknmo okolje vabimo nove-
ga sodelavca/sodelavko za prodajo različnih materiatov za 
ustvarjalno prežjvljanje prostega časa in izot>raževalnih ig-
rač pravnim osebam, od karKiidatov pa pričakujerrK) naj-
manj V. stopnjo izobrazbe, samoiniciativnost in natanč> 
nost. organizacijske sposobnosti ter komunikativnost. AN-
TUS. d. o. 0.. Jesenice. Breznica 41. 4274 Žrovnfca. pri-
jave zbiramo do 5. 4. 2007. Več na www.mojedelo.com. 

Sodelavec na CNC lesno obdelovalnem stroju m/ž 
(Medvode) 
Pričakujemo: lil., IV. ali V. stopnjo izobrazbe tesarske ali ko-
vinarske oz. strojne smeri (možna priučitev druge izobra-
zbe). zaželene so delovne izkušnje v proizvodnji s CNC 
stroji, z a p o s ^ pa tudi začetnika z voljo do učenja in traj-
nejšega sodelovanja, natančnost, spretnost. odgovorrK^ 
do opravljenega dela. Izbranega kandkiala zaposlimo za 
nedoločen čas po trimesečnem obdobju poskusnega 
dela. Akron d. o. o.. Barietova 4. 1215 Medvode, prijave 
zbiramo do 6. 4. 2007, V ^ na vwiW.moiedeIo.com. 

Inženir za razvoj naprav in tipizacijo m/ž (Kranj) 
Delovno mesto obsega: zbiranje predtogov za investicijske 
posege v elektroenergetske naprave In objekte, obdetova-
nje, usklajevanje in utenf>elievanje predlogov irrvestrcijskih 
posegov v naprave in objekte, spremljanje razvoja elektro-
energetskih naprav in usoierjanje razvoja omre^. izdelo-
vanje dolgoročnih in srednjeročni študij razvoja elektro-
energetskih objektov in naprav. .., Elektro(aorenjskad. d.. 
Ul. Mlri^ Vadnova 3a. 4000 Kranj, prijave zbiramo do 6. 
4. 2007. Več na www.mojedek).com. 

Inženir za nadzor II. m/ž - 2 delavca (Kranj) 
Delovno mesto obsega: pripravljanje in usklajevanje ter-
minskih pianov, pretežno za gradnjo zahtevnejših objektov. 

sodelovar>ie pri pripravljanju in izvajanju javnih naročil, na-
ročanje in sodekn/stfije pri pripravi vse upravne, projektne 
In tehnične dokumentacije za izvedbo posamezr>e investi-
cije. prijavljanje posameznih investfcij pristojnim zunanjim 
organom, spremljanje vseh aktivnost izvajateev.... Etektro 
Gorenjska d. d.. Ul. Mirila V^nova 3a. 4000 Kranj, prija-
ve zbiramo do 6.4. 2007. Več na www.mojedelo.com. 

Potencialno dobro plačani prodajni svetovalci (ob-
močje celotne Stovenije) 
Iščemo nove svetovafce pri osebni prodaji, saj bomo zara-
di povečanega obsega posk3vanja dodatno razširiti prodaj-
no miežo v Stoveniji. Iščemo ljudi, ki so komunikativni, ure-
jenega vkJeza, pošteni, ki znajo stranko poslušati ter jt sve-
tovati glede na njene potrebe. Pri kandidatu je zaželena 
osnovna razgledanost, visoka samoiniciativnost in izkušnje 
pri prodaji ali trženju. Didakta d. o. o.. Gorenjska cesta 
33c. 4240 Radovljica, prijave zbiramo do 7. 4. 2007. Več 
na www.mojedek>.com. 

Projektni vodja m/ž (Poljane nad Skotjo Loko) 
Iščemo: ffiženkja strojništva VI. ali VII.; aktK>no znar^ angle-
škega in/ai nemškega jezika; odlične organizac^ske in ko-
munikacijske sposobnosti; odhčr̂ e sposobnosti za dek> z 
ljudmi v tirTHj in med oddelki; zaželeno čim b o ^ poznava-
nje tehnotog^ predelave plastičnih mas in izdeia/e orodij. 
Nud»no vam prijetno delovTX) okolje, stimulativen zaskižek 
ter možnost napredovanja. POLVCOM Škofla Loka d. o. o.. 
P o ^ nad ŠkoQo Loko 76,4223 Poljane nad Škofjo Loko, 
prijave zbiramo do 13.4.2007. Več na www.mojedelo.com. 

Kuhar m/ž (Log pri Cerknem) 
Smo gostinsko podjetje z dolgoletno tradteijo. Nahajamo 
se tik pod bolnico Franjo. Zaposlimo v redno delovno raz-
merje za nedoločen čas kuharia m/ž. Pričakujemo ustrez-
no izobrazbo gostinske smeri oziroma gostinsko znanje, 
vsê  1 leto delovnih izkušenj, delavnost in odgovornost. 
Nudimo odličen osebni dohodek, regres, možnost stano-
vanja. P & P d. o. o.. Žiri. Cevtjaraka 12.4226 Žiri, prijave 
zbiramo do 14. 4. 2007. Več na v^Av.mojedeto.com. 

Natakar m/ž (Log pri Cerknem) 
Smo gostrnsko podjetje z dolgoletno tradicijo. Nahajamo 
se tik pod bolnk:o Franjo. Zaposlimo v redno delovno raz-
merje za nedoločen čas natakarja m/ž. Pričakujemo 
ustrezno izobrazbo gostinske smeri oziroma gostinsko 
znanje, vsaj 1 leto detovnih izkušenj, delavnost in odgovor-
nost, Nudimo odličen osetml dohodek, regres, rr̂ ožnost 
stanovanja. P & P d. o. o., Žiri, Čevljarska 12. 4226 Žiri, 
prijave zbiramo do 14. 4. 2007. Več na www.mojede-
lo.com. 

Knjigovodja - fakturlst m/ž (Lesce) 
Od vas pričakujemo vsaj V. stopnjo izobrazbe, znanje upo-
rabe računaJna<a in programskih orodij, natančnost, vest-
nost in delo v timu. Zaželene so dek>me izkušnje, prednost 
imajo kandklati z znanjem nemškega jezika. Detovno raz-
merje bonx> sklenili za določen čas z možnostjo podaljša-
nja. Ažman. d. o. o.. Lesce, Tržaška 1, 4248 Lesce, prija-
ve zbiramo do 15.4. 2007. Več na ssww.mojedeto.com. 

mailto:info@g-glas.si
http://www.ess.gov.si
mailto:ww.moiedelo.com.info@mojedelo.com
http://www.mojedelo.com
http://www.mojedelo.com
http://www.mojedelo.com
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G O B A R S K I KOTIČEK (2) 

Gobe rastejo tudi pozimi 
že v prejšnji torkovi številki Gorenjskega glasa (št. 23) smo spoznali nekaj gob, ki rastejo pozimi, 
večinoma so neužitne. Tokrat nadaljujemo s predstavitvami manj poznanih zimskih gob. 

B o ž o MALOVRH 

1. Vitka lesenjača -
(Xylaria hypoxylon) 

Vitka lesenjača presenet i 
opazovalca zaradi svoje obli-
ke. Včasih je podobna rogo-
v o m jelena lopatarja, drugič 
pa so njeni vršički ostro raz-
vejani kot jelenovo rogovje. 
Našli jo b o m o od novembra 
do m a j a na r a z p a d a j o č e m 
lesu listavcev. V višino meri 
največ 5 centimetrov. Vršički 
so v z i m s k e m č a s u poprh-
njeni z be l imi n e s p o l n i m i 
trosi, spodnji del gobe pa je 
č m . Goba je neužitna, saj je 
n jena bela sredica p o v s e m 
olesenela. 

2. Mesnata želatinka -
(Ascocoryne sarcoides) 

Pozoren opazovalec narave 
bo v z imskem gozdu presene-
čen obstal ob štoru listavca, ki 
ga na odžaganem delu krasi 
zdrizasta goba vijoličaste bar-
ve. Pojavlja se že jeseni, v mi-

lih z i m a h pa vztraja vse do 
prve hujše zmrzali. Primerek 
m e s n a t e želat inke na sliki 
ima obliko ogrlice z nanizani-
m i posameznimi biseri - tros-
njaki. M e s o je brez posebne-
ga vonje in okusa, goba sama 
pa je neužitna vendar vredna 
pozomosti zaradi nenavadne 
oblike in barve. 

3. Smrekova storževka -
(Strobilurus esculentus) 

Od marca do maja b o m o 
našli smrekovo storževko na 
smrekovih stoižih, ki so delo-
ma ali v celoti zakopani v zem-
ljo in prekriti z iglicami, list-
jem in vejicami. Goba je raz-
m e r o m a majhna, saj rjavi klo-
bučki le redko presežejo pre-
m e r 3 centimetre. Tenak in 
votel bet je pri mladi gobi bel, 
kasneje pa porjavi. Trosovnica 
na spodnji strani klobuka je 
sestavljena iz različno dolgih 
lističev belkaste baive. Klobuč-
ki so užitni, vendar je meso ži-
lavo in nekoliko grenko, zato 
jo je bolje pustiti na rastišču. 

Zanimivo pa je, da se jeseni 
na razpadajočih storžili pojavi 
druga podobna goba jesenska 
drobnotroska (Baeospora my-
osura), ki pa je zaradi obdobja 
rasti ne moremo zamenjati s 
smrekovo storževko. 

4. Marčna polževka • 
(Hygrophorus 
marzuolus) 

Najbolj vneti gobarji komaj 
čakajo, da skopni sneg v pri-
sojnih mešanih gozdovih, v 
katerih prevladujeta smreka 
in bukev. Pozimi so ob spre-
hodih po gozdovih srečevali 
v e a n o m a le neužitne gobe, 
zdaj pa je nastopil čas, ko se 
m e d m a h o m , l ist jem in 
smrekovimi iglicami končno 
spet pokažejo klobučki užit-
ne m a r č n e polževke (Hy-
grophorus marzuolus) . V 
Sloveniji jo gobarji imenujejo 
tudi marčnica, marčna voš-
čenka, podmahovka, snežen-
ka, velikonočnica, kar pome-
ni, da je goba pri nas dobro 
poznana in razšir jena. Pri 

iskanju n a m bo v pomoč pa-
lica, s katero lahko brskamo 
med privzdignjenimi kupčki 
listja, pod katerimi se običaj-
no skrivajo mladi klobučki te 
gobe. Dokler so prekriti z list-
jem ali iglicami, so svetlo sive 
in celo bele barve, kasneje pa 
m o č n o posivijo. Č e b o m o 
imeli srečo, b o m o našli pri-
merke s premerom klobuka 
nad 1 0 cm. Ko gobo pogleda-
m o še s spodnje strani, bomo 
opazili , da je trosovnica se-
stavljena iz lističev, ki so pri 
mladi gobi razmeroma gosti 
in skoraj beli, pri dozoreli 
gobi pa zelo redki in sivkasti 
ter tik pod kožico klobuka 
med selx)j povezani s prečni-
mi Žilicami. Ker v tem času 
ni podobnih strupenih gob, 
je možnost zastrupitve zelo 
majhna. Kljub temu pa velja 
opozorilo gobarjem: za uživa-
nje nabirajte le zdrave gobe, 
očistite jih že v gozdu, pola-
gajte jih v pletene košare in 
ne v plastične vrečke, dnevno 
pa jih naberite največ 2 kilo-
grama. 

Smrekova storževka • (Strobilurus esculentus) Vitka lesenjača - {Xylarla hypoxylon) 

Mesnata želatinka • (Ascocoryne sarcoides) Marčna polževka • (Hygrophorus marzuolus) 

Cvetlični raj 
JANEZ KUHAR 

Ljubljana - Nizozemska cve-
tlična zbornica in Arboretum 
Volčji Potok sta pred nedav-
n i m v polni dvorani Smelt v 
Ljubljani števi lnim sloven-
s k i m cvetličarjem, aranžer-
jem in učiteljem cvetličarstva 
iz kmeti jskih šol predstavila 
nove cvetlične navdihe za le-
tošnje leto. Na predstavitvi so 
bili letos tudi hrvažki cvetličar-
ji ter predstavniki grosistov za 
rezano cvetje. Cvetlične navdi-
h e za vse štiri letne čase sta 
predstavila Rob Plattel iz Ni-

zozemske in slovenski prvak v 
floristiki 2 0 0 6 Matjaž Beguš. 
Obiskovalce je pozdravila pod-
ružnična direktorica Nizo-
zemske cvedičarske zbornice 
Deborah Van Gees . Vel iko 
pozomosti so bili m e d cvetli-
čarji deležni navdihi za vse 
štiri letne čase v nežnih pa-
stelnih barvnih tonih, poleg 
tega pa tudi močne pomladne 
barve, kot so vijolične hi jadn-
te. V lepo izdelanih šopkih je 
bilo poleg vrtnic čudovitih 
barv, gerber, maka v popkih 
in orhidej veliko tulipanov, 
anemon in vitezovih zvezd. 

VABILO NA FOTOGRAFSKO RAZSTAVO 
»UTRIP GORENJSKE« 

Časopis Gorenjski glas letos praznuje 6o-letnico. 
Ob tem jubileju smo v sodelovanju 

s Fotograjškim društvom Janez Puhar pripravili 
zanimivo fotografoko razstavo, ki Vas bo popeljala 

skozi prikaz življenja na Gorenjskem, kot so ga ujeli 
v objektiv različni fotograji. 

Razstavo si v Galeriji Mestne hiše v Kranju 
lahko o0edate do 9. aprila vsak dan 

od 10. do 18. ure, razen ob poneddjkih. 

Vljudno vabljeni! 

Gorenjski G las Za vas beležimo las 

Cvetlice 
Eflc».cavjh> i& /<iai>»i|tvo dotoivi] 

««k«rwiii*(i«aiirttfe MMIVO' 

# ^^ 
Gobe 

>V(f«MmiM(n<(hlM* >D0C>U«O-lt(Miil 

Darilo za nove naročnike! 
Izberite svoj priročnik. 
Naročniki Gorenjskega glasa knjižice lahko kupite na Zoisovi 1 

v Kranju, jih naročite po telefonu št.: 04/20142 41 ali po 
e-pošti: narocnine@g-glas.si 

Cena ene knjižice z 2 0 % popustom je: 9 > 9 ^ ^ {^ iS^ SIT) 

mailto:info@g-glas.si
mailto:narocnine@g-glas.si
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Helsinki / fmo: Ka|j 8«on 

Lisboa, Portugalska / FOM: KIJI SMOH 

G G I I Z L E T I 

za otroke Gurdaland 
Kdaj: vsako soboto od 7. aprila naprej 

Začetek sezone avtobusnih izletov v zabaviščni park Gardaland 

Cena: 48 evrov (11.502,72 SIT) 

Prijave: Gorenjski glas: tel.; 04/201 42 41. 

Informacije, prijave in vplačila: Agencija Linda; 

tel.: 04/235 84 20 ali info@linda.si. 

Sedež si zagotovite s predplačilom. Riziko odpovedi: 4 % in DDV. 

Prijazno vabljeni. 

Naročniki Gorenjskega glasa imajo 1 0 % popusta. 

Bistvo potovanj je 
spoznavanje novih ljudi 
"Ko pridem v neko novo mesto, si vzamem dan ali dva in samo hodim naokrog, kamor me pelje 
pot... Cerkve se ti namreč sčasoma zdijo vse zelo podobne, spomeniki tudi ..." o svojem načinu 
potovanj pravi Kaja Beton. 

URŠA PETERNEI. 

"Glavno je, da imaš voljo. 
Pa nekaj denarja. Čas.' Za te-
den dni potovanja si lahko 
vsakdo najde čas!" je prepri-
čana Kaja Beton, 25-letno de-
kle iz Kamne Gorice, ki že 
vrsto let navdušeno potuje 
po svetu. Najraje sama, če-
prav nima nič proti, če se ji 
na poti pridruži še kdo. In ko 
se ji spet zahoče v svet, eno-
stavno sede za računalnik in 
s spleta izbrska najugodnej-
šo varianto. Z nizkocenovni-
m i prevozniki se dandanes 
da priti hitro in poceni malo-
dane kamorkoli, je prepriča-
na. Če le imaš voljo in kak-
šen teden časa... 

O d Anglije do Srednje 
Amerike 

Kajino prvo večje potova-
nje se je zgodilo po osmem 
razredu osnovne šole, ko je 
tri tedne preživela v Angliji 
na tečaju angleščine. In ker 
je tam nadvse uživala, je ko-
maj čakala, da jo bo odneslo 
v svet. Sledilo je potepanje po 
Severni Ameriki s starši, 
nato pa prve samostojne 
poti. Najprej z vlaki po Evro-
pi, do Španije, Portugalske, 
nato pa vse dalj in dalj, do 
Srednje Amerike, kjer je dva 
meseca preživela v Mehiki 
in Gvatemali. Sledilo je eno 
leto bivanja v Lizboni, kjer je 
v okviru programa Erasmus 
študirala, nato pa malodane 
cela Evropa, od Prage in Sici-
lije pa vse do Estonije in Hel-
sinkov. Kaja pravi, da najraje 
potuje sama. "Tako ali tako 
spoznaš toliko zanimivih lju-
di in z njimi lahko nekaj dni 
potuješ skupaj. Prav spozna-
vanje ljudi je bistvo potovanj 
in če si sam, je tega spozna-
vanja veliko več, kot če potu-
ješ v skupini," meni. Poleg 
tega najraje vidi, da si sama 

Kaja / Foto: Ki|a Beton 

organizira dan, da gre, ka-
mor hoče. Zato tudi ne mara 
potovanj z agencijami. Naj-
raje uporablja javna prevoz-
na sredstva, je lokalno hrano, 
čeprav jo je to včasih stalo 
tudi kakšne driske ... Prva 
potovanja si je podrobno 
organizirala, naredila na-
tančne načrte, kam vse bo šla 
in kaj vse si bo ogledala. Po-
tem pa je ugotovila, da to ni 
najboljša taktika in zdaj si 
vedno vzame čas, da začuti 
utrip mesta. "Ko pridem v 
neko novo mesto, si vzamem 
dan ali dva in samo hodim 
naokrog, kamor me pelje pot 
... Cerkve se ti namreč sčaso-
ma zdijo vse zelo podobne, 
spomeniki tudi... Seveda pa 
to ne pomeni, da si ne ogle-
dam največjih lokalnih zna-
menitosti," dodaja. Vsekakor 
pa je bistveno, da na potova-
nju ne hiti, ker hitenje od 
ene turistične točke do druge 
uniči ves čar potovanja, je 
prepričana. 

I n katero potovanje jo je 
doslej najbolj zaznamovalo.' 
Zagotovo v Srednjo Ameri-

ko, ki je čisto drug svet. 
"Med tako potjo vidiš marsi-
kaj, kar doma ne opaziš. In 
mislim, da me je to potova-
nje spremenilo, da sem se 
vrnila drugačna. Drugače 
začneš gledati na stvari, bolj 
ceniš vsakdan in se ne obre-
menjuješ z malenkostmi." 
Povsem drugačna, a prav 
tako nepozabna izkušnja pa 
je bilo skoraj enoletno biva-
nje v Lizboni. " Tam sem ži-
vela, študirala, hodila na 
faks, spoznavala domačine, 
hodila tja, kamor hodijo 
oni - pravzaprav sem tam 
imela dom. In še danes m i 
je Lizbona kot drugo doma-
če mesto." Kaja se je nauči-
la tekoče govoriti portugal-
sko. "Že prej sem znala ita-
lijansko in špansko, zato 
mi je bilo učenje portugal-
ščine precej lažje. Nenazad-
nje smo na fakulteti imeli 
predavanja v portugalščini. 
Opravila sem tudi tečaj, 
tako da sem na koncu kar 
tekoče govorila, sicer mor-
da ne čisto slovnično pra-
vilno, pa vendar.. ." 

Kaja na dosedanjih potova-
njih k sreči ni imela slabih 
izkušenj. Seveda pa pazi, da 
s seboj ne nosi večjih vsot de-
narja in da tudi drugače ne 
izstopa. "Če razmišljaš samo 
o tem, kako te bo nekdo na-
padel, ali pa če si videti ne-
bogljen in zbegan, je verjet-
no res večja nevarnost, da te 
kdo okrade. Če pa kažeš sa-
mozavest in prepričanje 
vase, mislim, da za kaj take-
ga ni velike nevarnosti." Kot 
zatrjuje, na potovanjih tudi 
nima nikakršnega domotož-
ja. "Saj se spomnim doma-
čih, a saj imamo elektronsko 
pošto in ko veš, da so doma 
zdravi in veseli, ni proble-
ma." Na svojih potepanjih 
rada in veliko fotografira. Kot 
pravi, je ljubezen do fotogra-
fije le še en razlog več, da se 
poda na pot. "Fotografiram 
vse, ljudi, naravo cvetje, de-
tajle, tudi čisto navadne 
liiše..." In v ogledovanju de-
setin in stotin fotografij nato 
uživajo domači in prijatelji. 

Kaja je prepričana, da bo 
potovala, dokler bo le lahko. 
Na svoj, "študentski" način, 
čeprav je pred meseci diplo-
mirala. Kot etnologinja se je 
zaposlila v Muzejih radovlji-
ške občine in služba je zdaj 
edina omejitev pri načrtova-
nju novih poti. Kljub temu 
že ima seznam bodočih po-
tovanj. Na njem je zdaj na 
prvem mestu Južna Ameri-
ka. Del sveta, ki se je trenut-
no zdi najbolj fascinanten. 
Upa, da bo tam lahko preži-
vela kar tri mesece. Dotlej pa 
... "Saj ni nujno iti čez ocean. 
Pomembno je, da grem, ka-
morkoli. Edino vprašanje je, 
za kako dolgo. Čeprav le za 
teden dni. Tako kot sem se 
zadnjič en dan odločila, da bi 
šla v Dublin. Sedla sem za 
računalnik in poiskala naj-
boljše povezave ..." In teden 
v Dublinu je bil fantastičen! 

Dublin / Foto: Ka}a Beton Gvatemala / foto: Kaj« Beton 

mailto:info@linda.si
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Še eno težko leto za LTH 
v prvem letu sanacije pod novim vodstvom se izguba v LTH ni zmanjšala, letošnje poslovanje pa 
kaže, da jo bodo odpravili. 

ŠTEFAN ŽAKGI 

Skofla Loka - Družba LTH -
Loške tovarne hladilnikov, je 
po poslovnih rezultatih za 
leto 2005 zasedla neugledno 
mesto drugega največjega iz-
gubarja na Gorenjskem in 
zanimalo nas je, ali j im je 
lani uspelo poslovne rezulta-
te popraviti. O tem smo se 
pogovarjali z generalnim di-
rektorjem Antonom V. Dov-
šakom, ki je ob nastopu dela 
v LTH v začetku lanskega 
leta obljubil sanacijo družbe 
v dveh letih. 

Smo v dneh, ko se zaključu-
jejo bilance poslovanja za 
preteklo leto. Kako se kaže 
pri LTH? 

"Za nami je zelo težko leto. 
Da bo izguba, smo vedeli že 
od začetka leta, marsikaj pa 
se je odkrilo še med letom. 
Zaradi nelikvidnosti s m o 
imeli težave pri preskrbi z 
materiali, bilo je veliko izpa-
da na delovnih mestih. Izgu-
be bo približno toliko, kot je 
je bilo leto poprej, torej okoli 
milijarde in pol." 

V maju ste dobili f inančno 
pomoč. Ta ni omogoči la 
normalizacije poslovanja? 

"Svež denar, ki smo ga s 
posojilom dobih v maju, je 
zamujal za skoraj dva mese-
ca, poleg tega pa ga je bilo za 
polovico manj, kot smo pri-
čakovali. Namesto dveh nam 
je uspelo dobiti le en milijon 
evrov. Vse to je bilo vzrok za 
to, da proizvodnje lani ni bilo 
mogoče normalizirati, delali 
smo bolj iz dneva v dan. Od-
ločili smo se prodati proiz-
vodno halo, kar je bilo reali-
zirano letos januarja, in šele 

to n a m omogoča redno iz-
polnjevanje proizvodnega 
načrta. Letos naj bi ustvarili 
za 25 milijonov evrov proda-
je, kar bi pomenilo poslova-
nje na pozitivni ničli. V prvih 
treh mesecih letos ta načrt 
uresničujemo." 

Imate urejene odnose z up-
niki? 

"Da. To bi rad posebej po-
udaril. Uspelo nam je razči-
stiti vse dolgove in se z upni-
ki ter dobavitelji dogovoriti 

razmišljali o prodaji celotne-
ga programa proizvodnje za-
mrzovalnih skrinj, vendar se 
s kupcem za nekatere rešitve 
nismo mogli sporazumeti." 

Lani ste napovedali kadrov-
sko reorganizacijo. Kako 
poteka? 

"Tudi pri tem projektu je 
prišlo do določenega zamika, 
vendar se že kažejo prvi re-
zultati. Ocenili smo, da je 
treba racionalizirati vmesno 
raven vodenja in izboljšati 

za reprogramiranje naših ob-
veznosti oziroma za obročno 
odplačevanje. Nedvomno bo 
tudi leto 2007 za LTH še tež-
ko, vendar nam je gibanja 
uspelo obrniti, in upam, da 
bomo letos sanacijo le za-
ključili." 

Katero halo pa ste prodali? 
"Prodali smo novo proiz-

vodno halo, v kateri je bila 
proizvodnja zamrzovalnih 
skrinj. Te smo preselili v 
prostore, kjer smo imeli prej 
skladišče. Proizvodna linija 
dela s prvotno projektirano 
kapaciteto. Sicer pa smo celo 

razmerje med proizvodnimi 
ter režijskimi delavci. Nada-
ljuje se tudi zmanjševanje 
števila delavcev, saj nas je tre-
nutao 450, do konca leta pa 
pričakujem, da se bo znižalo 
na 420. Vse v okvirih narav-
ne fluktuacije." 

Kako je z naročili? 
"Naročil imamo dovolj in 

prav sedaj je sezona. Konec 
lanskega leta smo dobili eno 
večje in za nas pomembno 
naročilo. Ker je Slovenija 
majhna, 76 odstotkov proiz-
vodnje izvažamo, polovico 
prodamo v jugovzhodno Ev-

ropo, preostalo pa v EU. Pri-
zadevamo si za nove trge, pri 
čemer se kaže zanimiv zlasti 
vzhod - Rusija in države ne-
kdanje Sovjetske zveze ter 
Bližnji vzhod. Pripravljamo 
pa tudi nove izdelke." 

Katere, kako je z razvojem v 
LTH? 

"LTH potrebuje nov izdel-
ke in nove cene, čeprav je bil 
program v preteklih letih del-
no prenovljen. Pripravljamo 
novo hladilno omaro. Pri raz-
voju se opiramo na ideje mla-
dih, ki jih skušamo podpreti 
in potrditi z izkušnjami sta-
rejših strokovnjakov. Sicer pa 
spoznavamo, da ni pomemb-
no, kaj znamo izdelati, pač pa 
kaj trg potrebuje. Zato imajo 
pri razvoju vse pomembnej-
šo besedo tržniki." 

V LTH ste dobro leto. Kako 
se počutite, ste si že ustvarili 
potreben kr<^ sodelavcev? 

"Moram reči, da se v LTH 
počutim vse bolje. Občutek 
imamo, da je vzdušje vse 
boljše, ljudje spoznavajo, da 
je treba trdo delati, da se re-
šimo. Mislim, da se oblikuje 
krog sodelavcev z vse več za-
upanja, premagujejo se stare 
navade, polne tudi neuteme-
ljenih govoranc." 

Lani je postal lastnik LTH 
tudi Jože Stanič, nekdanji 
generalni direktor Gorenja, 
nedvomno ugledno ime na 
področju hladilstva. Tedaj 
ste dejali, da bi si želeli več 
njegovega sodelovanja. Se 
je to zgodilo? 

"Da. Gospod Stanič več so-
deluje in postal je tudi pred-
sednik nadzornega sveta 
LTH." 

Sava kupila četrtino Abanke 
v Savi poudarjajo, da predstavlja nakup deleža v družbi Abanka Vipa dolgoročno strateško naložbo. 
Prizadevali si bodo za združevanje z Gorenjsko banko. 

ŠITEFAN ŽARGL 

Kranj - Le uro za tem, ko 
smo v četrtek oddali naš ča-
sopis v tisk, je iz Save prišla 
{»trditev, da so s tem dnem 
začele veljati pogodbe, s ka-
terimi je Sava, d. d., kupila 
dobrih 1,25 milijona delnic 
družbe Abanka Vipa in tako 
postala 23,33-odstotna lastni-
ca celotnega kapitala te ban-
ke. Hkrati so tudi sporočiU, 
da so za nakup delnic že pri-
dobili soglasje nadzornega 
sveta Save, d. d., od Banke 
Slovenije pa tudi dovoljenje 
za pridobitev kvalificiranega 
deleža, ki posredno aH nepo-

sredno dosega 33-odstotni 
delež glasovalnih pravic ozi-
roma delež do te višine v ka-
pitalu v družbi Abanka Vipa, 
d. d. Ob tem poudarjajo, da 
predstavlja naložba v druž-
bo Abanka Vipa, d. d., za 
delniško družbo Sava dolgo-
ročno strateško naložbo, ki 
bo ob naložbi v Gorenjsko 
banko, d. d. (Sava je 41 ,2-
odstotna lastnica), največja 
in najpomembnejša v port-
felju naložb Save. Kot po-
m e m b e n delničar bo Sava 
skupaj z drugimi delničarji, 
nadzornim svetom in upra-
vo Abanke Vipa iskala take 
povezave in statusne rešitve. 

ki bodo zagotavljale komi-
tentom banke jroslovno var-
nost, delničarjem pa tržno 
primeren donos na dolgi 
rok. S svojim preteklim po-
slovanjem so dokazali, so 
prepričani v Savi, da niso le 
primeren, temveč celo do-
ber lastnik banke, ki je s 
svoj im finančnim ter ka-
drovskim potencialom zmo-
žen in tudi pripravljen po-
speševati razvoj banke. Ver-
jamejo tudi, da predstavlja 
Savin vstop v lastniško 
strukturo Abanke Vipa za to 
banko pridobitev strateške-
ga, stabilnega in finančno 
sposobnega lastnika. 

V Savi k temu dodajajo 
svojo oceno, da bi bila smi-
s e b a povezava med Abanko 
Vipa in Gorenjsko banko, 
tako s stališča delničarjev 
kot tudi s stališča razvoja 
slovenskega bančnega siste-
ma. Pri analizi obeh bank so 
namreč ugotovili, da sta 
banki komplementarni ozi-
roma da se v strateškem vi-
diku dopolnjujeta. Zato na-
meravajo, poleg nakupa do 
25-odstotnega deleža v 
Abanki Vipa, dogovorno in 
v sodelovanju z drugimi del-
ničarji obeh bank zastaviti 
svoj lastniški vpliv za zdru-
ževanje obeh bank. 

BOHINJSKA BISTRICA 

Nov Mercatorjev trgovski center 

V petek, 30. marca, odpira Poslovni sistem Mercator v Bohinj-
ski Bistrici nov trgovski center. Napovedujejo, da bodo v cen-
tru poskrbeli za najboljšo ponudbo: v trgovini z živili - Super-
market Mercator, trgovini z oblačili Modiana, za obutev v Al-
pini, tam pa bodo še gostinski lokal, Tvi/o Way, frizerski salon, 
kopirnica ter prodajalna daril. Ob odprtju bodo za dobro raz-
položenje In predstavitev poskrbeli otroška folklorna skupina 
Bohinj in narodnozabavni ansambel Gorenjski kvintet Prvih 
tisoč kupcev bo posebej nagrajenih s praktičnim darilom, do-
gajalo pa se bo še veliko zanimivih stvari. Vsem, ki bodo tega 
dne kupovali v supermarketu Mercator ali Modiani s kartico 
Pika, bodo podarili dvakrat toliko pik, kot bi jih sicer prejeli 
glede na vrednost nakupa. Otvoritev bo ob 16. uri. Š. Ž. 

KRAN), JESENICE 

Prihaja LidI 

V četrtek, 29. marca, se bo po Sloveniji zgodil "Lidlov bum", 
saj bodo hkrati ob 8. uri odprli kar 15 diskontnih prodajaln. 
Znana trgovska veriga, ki je lani prejela naslov najbolj dina-
mičnega evropskega diskontnega trgovca in ki ima nad se-
dem tisoč trgovin v dvajsetih evropskih državah, tako ne bo 
obšla niti Gorenjske, saj bodo tega dne odprli prodajalno v 
Kranju (Šuceva ulica 58) In na Jesenicah (Skladiščna ulica 
15). Na vabilu k odprtju v Lidlu poudarjajo, da se zavedajo 
zahtevnosti slovenskega trga. V najsodobneje opremljenih 
trgovinah so pripravili ponudbo, ki temelji na kombinaciji 
vrhunske kakovosti in ugodnih cen. Š. Ž. 

BELJAK 

Atrio odpri vrata 

Včeraj je v Beljaku odprl vrata dograjen najnovejši koroški 
nakupovalni center. Center je bil deloma odprt že od no-
vembra 2005 in je imel doslej 24 trgovin, sedaj pa je dogra-
jen v celoti in je tako največji, najlepši in najbolj atraktiven v 
celotni regiji Alpe-Adria: ima 82 trgovin in restavracij na 
skupno 28.000 kv. metrih površin, dva tisoč parkirnih mest 
in neitavadno, moderno obliko v znamenju treh držav, iz ka-
terih pričakujejo kupce. Poleg tega je s svojo zamislijo o tro-
meji - Nakupovanje brez meja - prvo tematizirano trgovsko 
središče v Avstriji. V Atriu je zaposlenih okoli 750 sodelav-
cev, kar pomeni, da je nastalo šeststo novih delovnih mest. 
Podjetje Spar Avstrija, ki je v ta projekt vložilo več kot 94 mi-
lijonov evrov, obljublja, da bodo vsi napisi, smerokazi, na-
vodila in jedilni listi v treh jezikih (nemško, italijansko in slo-
vensko), enako bo mogoče pridobiti informacije, učenje je-
zikov pa bodo omogočili tudi prodajalcem. Š. Ž. 
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PERNIKI 

Predstavili posek in spravilo lesa 
Združenje za medsosedsko pomoč - Strojni krožek Bled je v 
četrtek v gozdu Paula Simčiča na Pernikih pripravilo sreča-
nje, na katerem je samostojni podjetnik Miha Klinar iz Pod-
homa predstavil posek lesa s procesorsko glavo, namešče-
no na 5,5 tone težkem in 1,8 metra širokem bagru goseničar-
ju. Simon Lipovec in Boris Jakopič z Zgornjih Laz pa sta pri-
kazala spravilo lesa iz gozda do kamionske ceste s prikolica-
ma Palm, nosilnosti osem in deset ton, ki ju je za to prilož-
nost posodilo podjetje TP Gozd iz Kranja. Predstavitve se je 
udeležilo okrog sedemdeset članov krožka in gozdarjev. Kot 
je povedal predsednik krožka Stane Kunej, sta posek in 
spravilo, kot so ga predstavili, primerna tudi za malo gozd-
no posest in trenutno aktualna predvsem za spravilo drevja, 
ki ga je januarja letos izruval in polomil sneg. C. Z. 

KRANJ 

Izplačali 29 milijonov evrov subvencij 
Agencija za kmetijske trge je včeraj in v četrtek izplačala 
kmetom in drugim upravičencem za 29,2 milijona evrov 
kmetijskih plačil, od tega 10,4 milijona evrov za izvajanje EU 
standardov iz leta 2004 in 18,8 milijona evrov za ukrepe Slo-
venskega kmetijsko okoljskega programa (Skop). Agencija 
bo tako izplačala že dobre štiri petine vseh obveznosti iz 
programa razvoja podeželja za obdobje 2004 - 2006, na-
daljnjih izplačil pa za zdaj še ne more napovedati, ker se mi-
nistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter ministr-
stvo za finance o tem še usklajujeta. C. Z. 

ŽELEZNIKI 

Spravilo poškodovanega drevja do konca maja 
Gozdarji iz železnikarske krajevne enote zavoda za gozdove 
so v petek v dvorani na Češnjici predstavili lastnikom gozdov 
ukrepe za spravilo podrtega ali poškodovanega drevja, mož-
nosti za sofinanciranje nekaterih gozdnih del ter postopke za 
gradnjo gozdnih cest in vlak. Kot je povedal vodja enote 
Boštjan Škriep, je januarski sneg v enoti poškodoval okrog 
deset tisoč kubičnih metrov drevja. Zavod je lastnikom že iz-
dal generalno odločbo o izvedbi sanitarne sečnje ter preven-
tivnih varstvenih del ter kot rok za dokončanje del določil 31. 
maj. Lastniki so v razpravi opozorili predvsem na škodo, ki 
jo v gozdovih povzroča divjad, še zlasti jeleni. C. Z. 

Ob jubileju prenovili zadrugo 
Kmetijska zadruga M e d v o d e je minuli konec tedna proslavila 6o-letnico obsto ja . 

CVETO ZAPLOTNIK 

Medvode - Medvoška kme-
tijska zadruga je jubilej pri-
čakala v dobri poslovno fi-
nančni "kondidji" in tudi z 
lepšim izgledom. V minu-
lem letu je po besedah di-
rektorja Milana Sobočana 
začela in letos dokončala 87 
milijonov tolarjev vredno 
naložbo v zadružno stavbo v 
Medvodah, ob tem pa je po-
slovala pozitivno in lansko 
leto ob 1,7 milijarde tolarjev 
prihodkov sklenila z 2,9 mi-
lijona tolarjev dobička. Pri-

hodke je v zadnjih treh letih 
povečala za pol milijarde to-
larjev, na račun višjega pro-
meta v zadružnih trgovinah 
v Medvodah, Vodicah in Viž-
marjah predvideva porast 
prihodkov tudi letos, ko na-
črtuje še dve naložbi - do-
končno ureditev notranjosti 
trgovine v Vodicah in preu-
reditev prostorov nad trgovi-
no v Vižmarjah v študentske 
sobe. 

V zadrugi so jubilej pro-
slavili minuli konec tedna. 
V četrtek so ob navzočnosti 
medvoškega župana Stani-

slava Žagarja, predsednika 
zadružne zveze in kmetij-
sko gozdarske zbornice Pe-
tra Vriska, predsednika 
uprave Deželne banke Slo-
venije dr. Oraška Veselino-
viča in drugih gostov odprli 
prenovljeno zadružno stav-
bo, v kateri so povečali in 
posodobili trgovino za kme-
te in vrtičkarje, pridobili 
večnamenski prostor in do-
datae prostore za oddajanje 
v najem. V večje prostore se 
bo ob koncu prihodnjega 
meseca preselila tudi poslo-
valnica Deželne banke. 

Praznovanje se je nadaljeva-
lo v petek z dnevom odprtih 
vrat, na katerem so svoje iz-
delke in storitve predstavili 
kmetijska svetovalna služ-
ba, nepremičninska družba 
Slovenska hiša. Deželna 
banka, društvo kmečkih 
žena, sadjarji, čebelarji, 
mali sirarji in drugi. V sobo-
to je bil najprej občni zbor 
zadruge, nato pa slovesnost 
ob 60-letnici zadruge, na 
kateri je predsednik Janez 
Šušteršič opisal razvoj za-
druge in poudaril njen po-
men za kmetijstvo. 

Prenovljeno trgovino sta z žaganjem odprla predsednik 
zadruge Janez Šušteršič in poslovodkinja Zdenka Jerše. 

Na dnevu odprtih vrat so se predstavili tudi sadjarji. 
/ Foto: Cveto Zaplotnik 

GORENJA VAS 

Nastopilo bo devet ekip 

Gorenjska kmetijska sveto-
valna služba in Društvo po-
deželske mladine Škofja Loka 
bosta v soboto (z začetkom 
ob 17. uri) pripravila v dvora-
ni Doma Občine Gorenja vas 
letošnje gorenjsko tekmova-
nje Mladi In kmetijstvo. Na-
stopilo bo devet ekip, ki bodo 
odgovarjale na vprašanja iz 
zeliščarstva, obnovljivih virov 
energije ter iz lizbonske stra-
tegije. Po kvižu bo še družab-
no srečanje. C. Z. 

Vrtni center KALIA na Zlatem polju v Kranju 
Za čudovite vrtove Gorenjske 

P O N U D B A T E D N A : Od 2 6 . 3 . do 3 1 . 3 . 2 0 0 7 
(oziroma do prodaj« zalo^) 

Blo Valentin 
Valtntin zemlja za 
rododandrone, 45 lit 
€6,96 - c n o / o 

€3,48 
e n « SIT 

semenska vreilca 

0,80 
»1,71 SIT 

Valentin gnojilo 
rododendrone, 1 kg 
€2,71 
M9/42SIT -50% 

Ravnik na ministrstvo, 
zavod bo vodil Kadoič 
Branko Ravnik je iz kranjskega kmeti jsko gozdarskega zavoda odše l na 
kmetijsko ministrstvo, vodenje zavoda pa je prevzel Mitja Kadoič. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Vlada je na četrtkovi 
seji na predlog ministra za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Iztoka Jarca razre-
šila vršilca dolžnosti general-
nega direktorja direktorata 
za kmetijstvo Alojza Sene-
gačnika in za novega v.d. 
imenovala Branka Ravnika 
iz Bohinja. Ravnik ima v 
kmetijstvu dolgoletne izkuš-
nje, med drugim je bil direk-
tor Gozdarsko kmetijske za-
druge Srednja vas v Bohinju, 
vodja kmetijske svetovalne 
službe v Kmetijsko gozdar-
ski zbornici Slovenije, zad-
nje leto in pol pa je vodil 
Kmetijsko gozdarski zavod 
Kranj. "Minister Iztok Jarc je 
zelo ambiciozno zastavil svoj 
program dela za nadaljnji 
razvoj kmetijstva in podeže-
lja. Ker sta mi njegov pristop 
in razmišljanje osebno blizu, 
sem se odločil, da sprejmem 
povabilo za sodelovanje pri 
izvedbi programa. Menim, 
da mu bom s svojimi izkuš-

Branko Ravnik 

njami in poznavanjem pro-
blematike kmetijstva lahko 
f)omagal," je svojo odlofitev 
pojasnil Branko Ravnik in 
dodal, da bo tudi v prihodnje 
pri operativni izvedbi ukre-
pov kmetijske politike odlo-
čilna vloga kmetijske sveto-
valne službe. 

Po Ravnikovem odhodu na 
kmetijsko ministrstvo je vo-
denje kranjskega kmetijsko 
gozdarskega zavoda z vče-

Mitja Kadoič 

rajšnjim dnem kot vršilec 
dolžnosti prevzel Mitja Kado-
ič, ki je od leta 2002 v zavodu 
zaposlen kot specialist za ri-
bogojstvo. Svet zavoda ga je 
za v.d. direktorja Lmenov^ na 
petkovi seji, z imenovanjem 
pa mora soglašati še predsed-
nik kmetijsko gozdarske 
zbornice Peter Vrisk. Kadoič 
bo v.d. največ eno leto, v tem 
času pa bo zavod moral spe-
ljati razpisni postopek. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
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Prvi že oddali dohodninsko napovec 
Davčna uprava je delno izpolnjene dohodninske obrazce dodatno zaščitila. Zavezanci se morajo odločiti, kateri organizaciji 
bodo prihodnje leto namenili del dohodnine. Prvi so napoved preko portala eDavki že oddali. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Dohodninski zave-
zanci so (bodo) letos prvič, 
odkar velja v Sloveniji dohod-
ninski sistem, prejeli že del-
no izpolnjene dohodninske 
napovedi. Davčna uprava 
(Durs) je s pošiljanjem več 
kot milijona odločb začela 
prejšnji teden, skrajni rok je 
31. marec, do četrtka jih je 

Zavezanci se za pomoč pri 
ravnanju z napovedjo lah-
ko obrnejo na davčne ura-
de ali izpostave, na virtual-
no davčno asistentko Vido 
ter do 30. aprila vsak delo-
vni dan od 8. do 16. ure v 
klicni center s telefonsko 
številko 01/40-00-120. 

razposlala 536.217. Samo v 
četrtek jih je poslala 
426.966, med njimi jih je 
bilo tudi 16.819 za zavezance 
z območja jeseniške davčne 
izpostave, 41.245 za območje 

kranjske izpostave in 18.225 
za davkoplačevalce iz kamni-
ške izpostave. Čeprav so v 
napovedi podatki zaupne na-
rave, jih zavezanci v skladu z 
novim zakonom o davčnem 
postopku dobivajo z navadno 
in ne več s priporočeno po-
šiljko. Če poštar prejemnika 
davčne pošte ne dobi doma, 
jo lahko odloži v poštni nabi-
ralnik. Ker je davčna uprava 
prejela nekaj pritožb dohod-
ninskih zavezancev, da so v 
poštni nabiralnik prejeli že 
deloma odprte oz. poškodo-
vane obrazce, se je odločila, 
da jih bo še dodatno zaščitila 
s plastično folijo. 

Za olajšave je treba 
vpisati podatke 

In kaj vsebujejo že debo 
izpolnjene napovedi? Davč-
ni organ je na podlagi poda-
tkov, Id jih je do 31. januarja 
prejel od izplačevalcev do-
hodkov, v napoved že vpisal 
dohodke, plačane prispevke 
in akontacije davka ter tudi 

Naprodaj 96 lastninskih 
deležev podjetij 
CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj • Kapitalska družba. 
Slovenska odškodninska 
družba in D S U - v likvidaciji 
so objavile javno ponudbo za 
nakup lastninskih deležev v 
57 delniških družbah in 39 
družbah z omejeno odgovor-
nostjo. V Gorenjski predilni-
ci prodajajo 37 odstotkov del-
nic, v Ibiju 17, v Kladivarju 
Žir i 29, v škofjeloškem L 
Egolesu 29, v Stolu Kamnik 
90, v Sori Medvode 6 odstot-
kov delnic, v Alpetourju RIC 
Škofja Loka 20-odstotni de-
lež ... Kupci morajo oddati 
ponudbe najkasneje do 7. 
maja. 

Kapitalska družba je v zad-
njih dveh letih število dele-
žev v podjetjih zmanjšala za 

več kot dve petini in jih je ob 
koncu lanskega leta imela še 
132. Odškodninska družba je 
v enakem obdobju število na-
ložb skoraj prepolovila, ob 
koncu minulega leta jih je 
imela še 104. Čeprav se 
družbi umikata iz gospodar-
stva, sta v zadnjem letu pove-
čali premoženje. Kapitalska 
družba ga je lani povečala za 
dobro četrtino in ga je ob 
koncu leta imela skoraj 1,6 
milijarde evrov, odškodnin-
ska družba pa je premoženje 
povečala za dobri dve petini, 
na 1,6 milijarde evrov. Druž-
bi za zdaj uspešno opravljata 
svoje poslanstvo: kapitalska 
zagotavlja denar za pokoj-
ninsko blagajno, odškodnin-
ska pa redno izplačuje dena-
donalizadjske obveznosti. 

JESENICE 

Terjatev naj bi preoblikovali v lastninski delež 

Stečajni upravitelj družbe JEM Jeseniške mesnine Grega Er-
man je na zahtevo delničarjev sklical 24. aprila na sedežu 
družbe na Jesenicah redno sejo skupščine. Na skupščini naj 
bi med drugim osnovni kapital družbe 4 0 0 . 6 0 3 evre 
povečali z novimi stvarnimi vložki za 1 19 .354 evrov, na 
519.957 evrov. Za povečanje osnovnega kapitala naj bi izdali 
14.311 novih delnic. Ob tem, ko bi izključili prednostno pra-
vico dosedanjih delničarjev, naj bi nove delnice vpisala in 
vplačala le družba Bala proizvodnja, notranja in zunanje tr-
govina ter storitve Bled. To naj bi storila tako, da bi na Je-
seniške mesnine - v stečaju prenesla kot stvarni vložek svo-
jo terjatev v višini 1 19 .354 evrov. Skupščina delničarjev naj bi 
takšen sklep potrdila le pod pogojem, če bo okrožno 
sodišče pravnomočno potrdilo prisilno poravnavo. C. Z. 

Med izpolnjevanjem dohodninske napovedi 

podatke o vzdrževanih dru-
žinskih članih. V obrazcu so 
tudi podatki o višini katastr-
skega dohodka in o drugih 
obdavčljivih dohodkih iz 
osnovne kmetijske in goz-
darske dejavnosti, med kate-
re štejejo tudi plačila za 
ukrepe kmetijske politike, 
dotacije, donadje ter denar-
ne pomoči ob naravnih in 
drugih nesrečah. Izjema so 
le plačila za okoljske progra-
me, ki so oproščena plačila 

SREDNJA VAS v BOHINJU 

Na četrti dražbi 
še nižja cena 

Žalska družba A&.C marke-
ting v stečaju bo na jutrišnji 
že četrti javni dražbi na 
Okrožnem sodišču v Celju 
znova poskusila prodati si-
rarno v Srednji vasi v Bohi-
nju. Za objekte s pripadajo-
čim zeml j i ščem, stroji, 
opremo in blagovno znam-
ko Bohinjski sir je izklicna 
cena 835 t isoč evrov ( 2 0 0 
milijonov tolarjev) in je za 
2 0 8 . 6 4 6 evrov (50 milijo-
nov tolarjev) nižja, kot je 
bila na prejšnji dražbi. Po-
goj za sodelovanje na draž-
bi, ki jo bo vodil stečajni 
upravitelj Zvonimir Hudej, 
je plačilo varšč ine v višini 
desetih odstotkov izklicne 
cene za dražbo. C. Z. 

V A U U R C A 

Avtobiro B 
v stečajnem postopku 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
je 7. marca začelo stečajni 
postopek za družbo Avtobi-
ro B Trgovina in storitve iz 
Valburge. Za stečajnega 
upravitelja je imenovalo La-
dislava Hafnerja Iz Ljublja-
ne. Dolžnike je pozvalo k 
čimprejšnji poravnavi dol-
gov, upnike pa, da v dveh 
mesecih od začetka oklica 
stečajnega postopka prijavi-
jo svoje terjatve. Narok za 
preizkus prijavljenih terjatev 
bo 4. junija na okrožnem 
sodišču v Ljubljani. C. Z. 

dohodnine. V delno izpol-
njeni napovedi so tudi že po-
datki o vzdrževanih družin-
skih članih, zavezanci pa 
morajo sami vpisati podatke 
za uveljavljanje ostalih olaj-
šav - olajšave za vlaganja v 
različne namene (vzdrževa-
nje stanovanja ali stanovanj-
ske hiše, nakup zdravil, orto-
pedskih pripomočkov in 
knjig, plačilo šolnine itd.), za 
reševanje stanovanjskega 
problema, za prostovoljno 

dodatno pokojninsko zava-
rovanje in plačane samopri-
spevke. 

Donacija prvič 
pri odmeri za leto 2007 

Dohodninski zavezanci 
lahko po novem zakonu od 
0,1 do 0,5 odstotka odmerje-
ne dohodnine namesto v dr-
žavni proračim neposredno 
namenijo organizacijam, ki 
opravljajo dejavnosti v jav-
nem interesu. Vlada je na če-
trtkovi seji že sprejela za to 
potrebno uredbo, katere se-
stavni del je tudi seznam 
upravičencev do donacij, ki 
pa ga bodo postopno dopol-
njevali do konca letošnjega 
septembra. Dohodninski za-
vezana bodo že v napovedi 
za leto 2006 v rubriki z na-
slovom Zahteva za nameni-
tev dela dohodnine lahko na-
vedli, komu želijo nameniti 
del dohodnine, vendar bo 
Durs to prvič upošteval šele 
pri odmeri dohodnine za leto 
2007 in ne za leto 2006. 

KRANJ 

Spominski kovanci 
že v obtoku 

Banka Slovenije je ob 50. 
obletnici podpisa Rimske 
pogodbe včeraj dala v ob-
tok spominske kovance za 
dva evra. Kovance je po no-
minalni vrednosti m o ž n o 
kupiti na blagajniških oken-
cih poslovnih bank in na 
blagajni Banke Slovenije. 
Ker je količina kovancev do-
kaj majhna , po njih pa je 
med domač imi In tujimi 
numizmatiki veliko povpra-
ševanje, je Banka Slovenije 
na svo jem blagajniškem 
okencu omejila nakup. 
Vsak lahko kupi največ pet 
kovancev. C. Z. 

KRANJ 

Dobrodelna akcija 
zbiranja tolarjev 

SKB banka je v dobrodelni 
akciji zbiranja tolarskih ko-
vancev "Dobrota. Ena za 
vse." zbrala v svojih poslo-
valnicah nekaj več kot i ,8 
milijona tolarjev (7.555 ev-
rov) tolarskega drobiža. De-
nar je podarila Zvezi dru-
štev za cerebralno paralizo -
Sonček za izgradnjo pokri-
tega bazena v rekreacijskem 
centru Sonček Elerji. C. Z. 

Uresničite svoje želje in ideje! 

STANOVANJSKI KREDIT POTROŠNIŠKI KREDIT 
I Ponî jamo »am kredite T enih in ivkarsidii 

frankai po obrestnih merah sestav^cnih iz 
referentne obrestne mere in fiksnega 
obrestna piibitka. 

> Obrestna mera se bo spreminjala glede na 
spremembo EURIBOR^l in LIBOR^ vsakih 
šest mesecev. 

> Obrestni pribftek znaša od 2 . 1 5 % do 3,40% in 
^ odvisen od vrsie kredita, oblike zavarovanja 
in ročnosti kredita. 

' Maksimalna odpladtaia doba za kredite v evrih 
je 20 let, za komiteme banke, ki so mlajši od 33 
let. pa tudi do 30 let Za kredite v švicankih 
frankih je maksimalna odlplačilna doba 15 let 

• Kredit lahko pridobite tudi na podlagi 
TarievanJa. Pogoj je najmanj dveletno 
varčevanje, m i n i m ^ znesek privarčevanih 
sredstev pa je 2.000.00 EUR. 

• Zararovanje kreditov je mogoče pri 
zavarovalnici, s pOToki. z zastavo sredstev ali 
pa zastavo nepremičnin. 

' Kredit dobite delno ladi v gotovini. 
Kreditojemalci, ki zavarujejo kredit z zastavo 
nepremičnine in najamejo kredit za gradnjo 
stanovanjskih hiš aii prenovo stanovanj in 
stanovanjskih hiš, lahko do 70% kredita 
korist^ v gotovini. 

' Pont̂ Jaino ram kredite T domači vahiti z 
nommalno fiksno obrestno mero, ki se včasu 
odplačevanja ne spreminja. 

' Ponižamo vam kredite v evrih in švicanikSi 
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 
nksnega 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. 

> .Maksimalna odptačiha doba je 84 mesecev. 
' Zavarovanje kreditov je mogoče pri 

zavarovalnici, s poroki, z zastavo sredstev ali 
pa zastavo nepremičnin. 

ov 

htt]i://iirww.gbkr.si 

G o r e n j s k a ^ B a n k a 

Banka d podlubont 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
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Ekološko 
ozaveščanje 

Kot vemo, se ozonska luknja 
vedno bolj veča in grozi Zemlji 
z neizbežno katastrofo. Dnev-
no se soočamo s poročili o šte-
vilnih poplavah, tornadih in 
drugimi naravnimi nesreča-
mi. Glavni krivec za vse to pa 
naj bi bil Človek. S pehanjem 
za čim ve^im zaslužkom, 
udobjem, visokim standar-
dom, pozablja na vse negativ-
no, kar istočasno počenja. V 
glavah strokovnjakov, ki vse to 
opazujgo, seje končno posveti-
lo in države pa tudi posamez-
nike opozarjajo na vse večji 
problem onesnaževanja naše-
ga bivalnega okolja. 

Za naš obstoj, za naše življe-
nje so bistvenega pomena zrak, 
voda in energija. Kdo pa je 
največji onesnaževalec zraka, 
vsekakor tovarne, termoelek-
trarne, avtomobili. Vse to pa 
danes čhvek z veliko žlico upo-
rablja. So načini, ki bi vsaj del-
no to omejili. Namesto termoe-
lektrarn m atomskih, gradimo 
raje hidroelektrarne na vodah, 
vetrne elektrarne in tudi male 
HE. Seveda bodo morali pri 
tem sodelovali tudi naravovar-
stveniki, ki bi lahko včasih za-
tisniii oko in ne trmasto vztra-

jali pri raznih dobrih idejah 
za večanje kapacitet te elektri-
ke. Ce samo pomislimo, kaj bi 
se zgodilo, če bi bili vsi samo en 
dan brez elektrike. Še nekdo je, 
ki močno onesnažuje zrak. Če 

se ozremo v nebo, bomo videli 
vsaj dve letali nad nami in to 
skozi ves dan. Lahko trdimo, 
da dnevno prekrižajo bele črte 

nebo vsaj štiristokrat. 
Ker živim že več kot sedem-

deset let tik ob vodi, potoku Do-
bruša in ob številnih studen-
cih, v svojih opažanjih sledim 
pojavu, da so ne samo potok 
tudi studenci, vedno bolj opo-
rečni. Odkod in zakaj? Pred 
drugo svetovno vojno in še ne-
kaj let po njej so gospodinje še 
prale perilo v potoku Dobruša, 
ki je bil kristalno čist. 

Pri nas se vedno bolj uveljav-
lja tudi ekogorivo, za pogon di-
zelskih motorjev. Surovina za 
to gorivo naj bi bila med dru-
gim tudi oljna repica. Nisem še 
zasledil s strani kmetijsko-goz-
darske zbornice, da bi svojim -
obveznim - Hanom, priporoča-
la, naj bi neobdelana zemljišča 
zasejali s to kulturo. Mislim, 
da je veliko neizkoriščenih 
možnosti, za zmanjšanje 
škodljivih emisij v zrak. 

Treba je prvenstveno poiska-
ti tiste potencialne onesnaže-
valce zraka in jih udariti po 
žepu, rte pa iskati majhnih rib, 
kot so krmčki dimniki, kurišča 
na drva in podobno. Poglgmo 
resnici v oči in pometimo pred 
lastnim pragom, šele nato pa 
naj zakoni udarijo tiste male 
onesnaževalce, ki s skromnimi 
življenjskimi navadami že tako 
ali tako varujgo svoj življenjski 
prostor, tam. Iger živijo. 

Cii^ Zupan 

G G naročnine 

Regije in 
človekove 
pravice 

Zadnji "Glasi" me bodejo. 
Regijski razvoj bo lahko 
zgrešil prave tirnice. Tistim 
pa, ki poudarjajo, da je 
država še lastnik, da je 
država še vedno tat. dokler 
vsega ne vrne. Gospodar je bil 
še vedno najboljši tisti, ki je 
nekaj naredil, to je cerkev in 
kmet, ki je rasel z zemljo. 
Najveije kršitve človečnosti so 
bili deležni kmetje in jih ni-
hče ne omenja, pač pa imajo 
stari oblastniki sedaj še vedno 
polno dela s cigani. Ti bi se v 
60 letih lahko naučili, da se 
živi od dela, pa nepismenih 
sploh ne bi smelo biti. Bil sem 
priča rubežu, ko so kmetici s 
tremi mladoletnimi sinovi 
odpeljali čeber z nasoljenim 
mesom, pa o obvezni oddaji 
bi se dalo še marsikaj reči. 
Kmet je moral plačati davke, 
v državnih firmah se je pa de-
lalo neekonomično, pa ne 

zaradi delavcev. Zato so vse 
propadle, kar z normalnim 
poslovanjem ne bi smele. Do-
bili pa smo moderne bo-
gataše. 

Kmet je delal en "šiht" v 
službi, drugega pa doma. 
Tega naj se človekovi pra-
vičniki zavejo. Vseeno so 
male kmetije propadle. Jaz 
vidim pameten razvoj regij v 
oživljanju poljedelstva, malih 
kmetij. Te so bile zibelke 
zdravih ljudi. Ne zopet za-
pravljati za velike. Ti imajo 
velik učinek, a so uničili kra-

jino in samopridelovanje. Ve-
liko ruzrejenih obratov je bilo 
zaprtih. Prav bi bilo, da se 
stari oživijo in ne gradijo na 
novih lokacijah. Oživiti je 
treba planinsko pašništvo in 
izumirajoče obrti. V šolah pa 
vzgajati tudi za delo in 
ljubezen do zemlje. Vsi up-
ravni organi bi se morali 
zavedati, da so v službi ljudi, 
ne samo na stolčkih. Regije 
lahko popravijo stanje, če se 
bodo prav vodile. 

Jožef Kocijančič 

04/20142 41, e-pošta: n a r 0 c n i n e @ g - g l a 5 . s i 
www.gorenjsl(iglas.si 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Natofilo a objivo sprejemamo po lefefonu (M/JOI-42-tiO, faksu 04/701-4M3 ah osebno na Zoisovi 1 
v Ktanju 01. po poiii - do ponedeljka m feifUa do M.W utel Ctna oglasov in poniHtu«mbnU: Mno ugoilita. 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 
4240 RADOVLJICA, TEL: 04/53 '5 249. FAX' 04/53 04 23° 
TRST 4.4.; LENTI 31. 3., MADŽARSKE TOPLICE 29. 3. do 1. 4., 29. 
4. do 2. 5., io. 5. do 13. 5., 17. 5 do 20. 5.; PELJEŠAC -
MORJE 21. 7. do 28. 7., 17. 9. do 24. 9.; MEDŽICURJE 4. 5. - 6. 5. 

KULTURNO DRUŠTVO LOŠKI ODER, SPODNJI TRG 14., 
4220 ŠKOFJA LOKA 
30. 3. ob 19.30 Mate Matiši^: CINCO IN MARINKO, komediji, 
režija: Branko Kraljevič, gostuje Narodni dom Maribor, za abonma 
MODRI; 31. 3. ob 19.30 Mate Matišič: CINCO IN MARINKO, 
komedija, režija: Branko Kraljevič, gostuje Narodni dom Maribor, 
za abonma RDEČI. 

OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO V RUBRIKI 
GLASOV KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 
v knjižnicah za otroke 
Jesenice - V četrtek, 29. marca, ob 17. uri bo gost pisatelj Ivan 
Sivec. Takrat bo tudi nagradno žrebanje za v s e reševalce 
M EGA kviza In knjižne uganke. Ure pravljic tokrat ne bo, ust-
varjalna delavnica Origami pa bo jutri, v sredo, od 16. do 17.30. 

Slovenski Javornik - V Knjižnici Javornik-Koroška Bela bo ura 
pravljic. Danes , v torek, od i 6 . d o 16 .45 

Bohinjska Bistrica - Jutri, v sredo, s e bo ob 17. uri v knjižnici 
začela ustvarjalna delavnica za otroke Velikonočni zajčki. 
Primerna je za otroke, ki s o stari vsaj 4 leta. 

Radovljica - K Knjižnici A. T. Linharta s e bo ura pravljic z 
l judsko pravljico Spomladi je tudi lepo ... začela v četrtek, 
29. marca, ob 17 . uri. Pravljica je primerna za otroke, ki so 
stari vsa j 3 leta. 

Žiri - Igralne urice z angleščino - za na jmla jše How do you 
d o s e bodo v žirovski knjižnici začele jutri, v sredo, ob 17. 
uri, o b 18. uri pa s e bodo začele igralne urice z angleščino -
mi pa že nekaj z n a m o . 

Mladinski center Jesenice vabi 
Jesenice - Mladinski center J e s e n i c e vabi na turnir v 
n a m i z n e m n o g o m e t u g a r l a n d o , ki bo v prostor ih MCj 
potekal v četrtek, 29. marca , od 15. ure dalje. Učence višjih 
razredov o s n o v e šole in srednješolce pa vabi jo tudi na tečaj 
tonske tehnike. Prvo srečanje bo v torek, 3. aprila, ob 15. url, 
prijave pa zbirajo na telefonskih številkah 04/5884 680 ter 
04/5884 68 i , svo jo udeležbo lahko sporočite tudi na mcj-
in fo@sio l .net ali o s e b n o vsak delovnik med 1 0 . 3 0 In 19. uro. 

Predstavitev knjige o mističnih izginotjih oseb 
Radovljica - V knjigi Zlati rep Boris Ž a g a r piše o kriminalis-
t ičnem raziskovanju izginotja pogrešanih oseb , katerih smrt 
je ostala nepojasn jena . O odkrivanju resnice in mističnih 
globin bohinjskega trikotnika se bo z avtorjem v Knjižnici A. 
T. Linharta danes , v torek, ob 1 9 . 3 0 pogovar ja la Danijela 
Leskošek. 

Preteklost si podaja roko s sedanjostjo 
Bled - O Š prof. dr. Jos ipa Plemlja Bled vabi na dobrodelno 
prireditev Preteklost so podaja roko s sedanjost jo, ki bo v 
petek, 30. marca, ob i8 . uri v Festivalni dvorani Bled. 

PROSTA DELA ŠTUDENTJE,DIJAKI 
www.m&kranj^l 

ML. »m Km a««. Oii«yA6M u. n 

Nlercator 
Trgovski center 
Bohinjska Bistrica 
Trg Svobode 1 

Ne zamudite otvoritvene zabave v petek, 
30.3.2007, ob 16. uri! 

- « j 

OtFoSka folklorna skupina 8ohinJ 
fij f i 
Gorenjski kvintet 

I V a m k i canter loMi^s ia i B i *Mea 
Trg Svobode I. odpit« svoja vrata. 

Zato bomo vsem kupceni, ki bodo na d d n 30>3> 2 0 0 7 
V p r o d a j a l n i S u p e r m a r f c e t ali M o d l a n l opravili 
nakup 5 kartico Mcrcaior Pika. podarili 2x toliko pik, kot bi jih 
sicet prejeli glede na vrednost n ^ p a . 

več. 

M e r c a t o r P i k a 

^ ^ ^ ^ Gorenjski Glas 

^ ^ ^ W n e d e l j a « J E D A N 

^ ^ ZA NOGOMET! 
mm.nkuiglav.com Š p o r t n i c e n t e r K r an j , ob 16 .00 

TRIGLAV GORENJSKA: 
ALUMINIJ 
BREZPLAČNO 

s kuponom 
GORENJSKEGA GLASA! 

• vsak naročnik G G gre s kuponom na tekmo zastonj 

•vsak naročnik G G je član ND Triglav 2000 

• članarino za vas poravna - vaš Gorenjski glas 

INFORMACIJE: WWW.NKTRIGLAV.COM 

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

Triglav Gordnjska : Aluminij : _ 
Ime in priimek: 

Nasiov: 

Kupon do soboto pošljite na naslov ND Triglav 2000. P.P. 247, 4000 Kran) 
ali oddajte ob vlwdu na stadion! 

mailto:info@g-glas.si
mailto:nar0cnine@g-gla5.si
mailto:info@siol.net
http://WWW.NKTRIGLAV.COM
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OBVESTILA 
Sejem učnih podjetij 
Radovljica - V Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovlji-
ca v četrtek, 29 . marca, od n . do 14 . ure v avli šole prirejajo 
Sejem učnih podjetij. Učno podjetje je navidezno podjetje, 
ki je model pravega podjetja, vendar v šolskem okolju. 

Psihoedukacijska skupina 
Kranj - H u m a n a Združenje svojcev pri skrbi za menta lno 
zdravje vabi svojce oseb s težavami v duševnem zdravju na 
psihoedukaci jsko skupino, ki bo danes , v torek, ob 1 6 . 3 0 v 
društveni pisarni v Kranju, O l d h a m s k a c e s t a 1 4 (pri 
Vodovodnem stolpu). Skupino bo vodila dr. med. Daša Tro-
ha, specialistka psihiatrije. 

Občni zbor 
Kranj - Planinsko društvo Kranj vabi svo je č lane na občni 
zbor, ki bo v društvenih prostorih na Koroški cesti 27 v Kran-
ju danes , v torek, 27. marca, ob i8 . uri, 

Tržič - Gasi lska zveza Tržič vabi na 52. občni zbor, ki bo v pe-
tek, 3 0 . m a r c a , ob 18 . uri v dvoran i Pros tovo l jnega 
gasi lskega društva Bistrica pri Tržiču, Ročevnica 61 . 

Tržič - Planinsko društvo Tržič vabi na občni zbor, ki bo v 
soboto, 31 . marca, ob 19 . uri v Sokolnici, Cesta Ste Marie 
Aux Mineš 6. 

PREDAVANJA 
Hura, našel sem zdravje 
Žiri * Dr. Neja Zupan pravi, da jo veseli , da se vse več ljudi 
v s e bolj in bolj zaveda vzrokov bolezni, trpljenja, žalosti, in 
vabi na predavanje z nas lovom Hura, našel s e m zdravje, ki 
bo v petek, 30. marca, ob 19 . uri v Gas i l skem d o m u v Žireh. 
Po predavanju bo m a s a ž a energetskega polja s šamansk im 
bobnom. 

Na izviru milosti 
Kranj • Društvo prijateljev Svetega p isma organizira od 24. 
d o 3 1 . marca na Gimnazi j i Kranj predavanja dr. Zdravka 
Šordana. Jutri, v sredo, bo ob 19 . uri predavanje Kristusov 
o d n o s d o resnice, v četrtek, 29. marca, prav tako ob 19 . uri 
Kaj je resnica, v petek, 30. marca, ob 1 9 . uri Sv. P i smo o 
prostem času in v soboto, 31 . marca, ob 9. uri Kaj nas čaka. 

Kirgizija 
Škof ja Loka - V Knjižnici Ivana Tavčarja s e bo jutri, v sredo, 
ob 19 . uri začelo potopisno predavanje o Kirgiziji. Predaval 
bo Milan Potočnik. 

LOTO 
Rezultati 24. kroga - 25. marca 2007 

8. i6. 23. 28. 31. 32, 38 in 37 

Lotko: 
6, 4. 4. 4. 6, 6 

Predvideni sklad 25. kroga za Sedmico: 
450.000 EUR / 107.838.000.00 SIT 

Predvideni sklad 25. kroga za Lotko: 
160.000 EUR / 38.342.400.00 SIT 

OSMRTNICA 

Žal je bolezen zmagala 
nad voljo in pogumom! 

Za vedno je zaspal naš 

V I N K O KERN 
tigovsld poslovodja v pokoju 

Od njega se bomo poslovili danes, v torek, 27. marca 2007. 
ob 15. uri na pokopališču v Bitnjah. 

Za njim žalujemo: žena Cvetka, hčeri Jrena in Sabina 
z družino, bratje, sestre in svakinja z družinami 
Orehek pri Kranju, 23. marca 2007 

Naravna pomoč za ženske v meni 
Preddvor - V okviru Društva za osteoporozo bo jutri, v sre-
do, ob 18 . 30 v gas i l skem d o m u v Preddvoru dr. Lucija Vra-
bič-Dežman, special istka ginekologije, predavala na t e m o 
Naravna p o m o č za ženske v meni. 

Fotografsko predavanje 
Kranj - Danes , v torek, 27. marca, bo ob 19 . uri v veliki kon-
ferenčni dvorani na gimnaziji v Kranju predavanje na temo 
Vzorci v naravi in v fotograf i j i , nj ihova m e d s e b o j n a 
povezanost ter njihov estetski pomen. 

O čebelarstvu 
Bled - Jutri, v s redo, ob i8 . uri Triglavski narodni park vabi v 
Informacijsko središče na Ljubljanski c. 27 na predavanje o 
čebelarstvu z nas lovom Tenologija čebelarjenja in čebelars-
ka opravi la skozi leto. Hkrati bo potekala delavnica za 
mladino in otroke z naslovom Kdo je priden kot čebela. 

KONCERTI 
Koncert v Glasbeni šoli Jesenice 
Jesenice - G lasbena šola Jesenice vabi na koncert Mateja Zu-
pana - f lavta in A n d r e j e K o s m a č - klavir. Koncert bo v 
četrtek, 29. marca , o b 1 9 . uri v dvorani G lasbene šole Je-
senice. 

RAZSTAVE 
70 let Gorske reševalne službe 
Tržič - V petek, 30. marca, ob 18 . 30 bo v Paviljonu N O B - Ga-
lerija Ferda Majerja v Tržiču otvoritev razstave ob 70-letnici 
Gorske reševalne s lužbe v Tržiču. 

PREDSTAVE 
Komedija z Matjažem javšnikom 
Kranjska Gora - Komedija z Matjažem javšnikom bo v petek, 
30. marca, ob 20 . uri v dvorani Vitranc v Kranjski Gori: 

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

OSMRTNICA 

Odšel je naš 

MARKO ŠTUMEC 

Od njega se bomo poslovili jutri, v sredo 28. marca 2007, 
ob 15.30 uri, na pokopališču v Kamnici pri Mariboru. 

Žena Metka, hči Petra, siD Uroš. sestra Polona 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47, 201 42 49 
fax: 201 42 13 
e-mail: mdllogldsi@g-glds.si 

Mali oglasi se sprejemajo: za objavo v petek -
v sredo do 13.30. in za objavo v torel^ do pet-
tca do 14.00! Delovni čas; od ponedeljka do 
petka nepfekinjenood 7 . -15 . ure. 

Rubrika 

"Čisto zadnji hip". 
S to rubriko želimo pomagati naSim bralcem, 
ki se |m res mudi nekaj pf odaii, kupiti, najeti, 
oddali. Oglas za to mbriko lahko oddate za 
lorek v ponedeljek do osme uie In za petek v 
četrtek prav tako do osme ufe. Cena oglasa 
je 9.41 EUR {2.255 SH), je enotna in ima naj-
več 80 znakw - kupon ne velja. O l ^ j e n je 
na2a^ed(unf»(iii oglasov. 

K.R. NEPREMIČNINE 
Lesce d.0.0., 
Begunjska 2 
GSM: 041/436-544. 
041/423-5" 

Prodamo stanovsnja: 
KRANI ZLATO POLJE: dvosobno st. 
574 m2, novo. prit!., vsi lastni prikljudd, 
svetlo stanovanje, 2 nadstrežka za avto. 
Cena; 101.000 EUR {24^ mio SIT). 
SK. LOKA (Frankovo): dvosobno st v 
izmeri 43 m2, odl i^ razpored, t. nad. 
od 3. letnik 95. obnovljeno, vsdjivo av-
gusta. Cena: 87.631 EUR (21 mio SfT). 
ŠK. LOKA (Podlubnik): dvosobno st, 11. 
od n. popolnoma obnovljeno 2006. za-
stekljen balkon. Cena: 104.323 EUR (25 
mio SIT). 
Prodamo hiJe: 
KRAN) • okoKca: Na mimi In sončni 
k>kaciji na rc>bu naselja, med Kranjem in 
Ljubljano, prodamo starejSo hišo cca. 
100 m2, potnsbno obnove. Poleg hiSe je 

gospodarsko posk>pje, pan^a meri 
1460 ma. Cena: 179435 EUR (43 mio 
SIT). 

www.kr-nepremicnine.si 

gekkoprojekti 
J. nepremičnine ž 

Britor TgA, 4000 Kranj | 
info*ftcpf9cktopto)ckt.si s 

www.gektoprojekt.si | 1 04 2341 999 
031 67 40 33 

PRODAMO STANOVANjA 
KRAN) • CRADNIKOVA: enoinpolsob-
no, 39 m2.1.1960. pritličje, vsa infra-
struktura. Cena 75.112,66 EUR 
(17.999.997 SIT). 
KRAN): dvoinpolsobno stanovanje, I. 
^05,63 m2 -f 20 m2 Meb. vsi prikljudci in 
infî truktura, nova kopalnica, kuhinja z 
vgradnimi aparati v garanciji. CK-plin. last-
no parkirno mesto, dva balkona. Cena 
125.000 EUR (29.955.000 mio SfT). 
PRODAMO ZEMgtSČA: 
SnSKA VAS: v bližini smuGSča Kfvavec 
prodamo zazidljivo zemljiSče v izmeri 
1000 m2, na odli6ii bkadji. Cena 100 
EUR (23.964 SrT)/m2. Možno dokupiti 
še več zemljišča. 
KUPIMa 
KRAN) IN OKOLICA: Za znanke stran-
ke iščemo več različnih stanovanjskih 
enot različnih velikosti in cenovnih raz-
redov. 
VEČ PONUDBE NA: 

www.gekkoprojckt.si 

aipdomaaipdom.si 
Tet. 04 537 45 00 
www.alpdom.si 

=iPDom 
AIpdom. inzenirmo d d Radovljica 
Cankarjeva ulica f 
4240 Radovljica. SIO 
GRADNJA ZA TRG 
POSREDOVANJE 
VPIS VZEMUlŠKO KNJIGO 
INŽENIRING 
UPRAVUANJE IN VZDRŽEVANJE 

STANOVANIA PRODAMO 
BLED: Alpska, garsonjera, 17.1 mz, I. 
1981,4 nad., soba, kopalnica -i- wc, bal-
kon. kl^ oprema. Cena: 62.593.89 EUR 
(15.000.000 SfT). 
RAD0VL)K:A: Prešemova. dvosobno, 
59,54 mz, pritličje, 1.1995, kuhinja. 2 
sobi, kopalnica -f- wc, Met Cena: 98.064 
EUR .(23.500.000 SIT). 
BECUN|E: dvosobno, 60.69 rni. I 
1987, 4. nad., kuhinja, 2 sobi, kopalni-
cafvvc. balkon, klet, nadstrešnica. Cena: 
95.977,3 EUR (23.000.000 SIT). 
RADOVgiCA: Prešernova, trisobno. 
67,29 m2, 3. nad., 1. 1987. kuhinja, 3 

kopalnica-fvvc. balkon, klet. 
shramba. Cena: 112.669 EUR 
(27.000.000 SIT). 
RADOVgiCA: Prešernova, trisobno. 
79,89 m2. 2. nad., 1.1988. kuhinja, 3 
sobe. kopalnica, wc. balkon, klet. Cena: 
3̂3-533.63 EUR (32.000.000 SIT). 

KRAN); Štirisobno, 94.08 m2, obnova 
05. streha + žlebovi 06,1. nad., dnevna 
+ kuhinja, 3 sobe, kopalnica. wc, shram-
ba. balkon, klet, drvarnica. Cena: 
137706,56 EUR (33.000.000 SIT). 
HiSO PRODAMO 
RADOVgiCA: Dvostanovanjska, 1978. 
c^nova 1987, pritli(^ 150 m2 (5 so^o 
stanovanje s teraso). mansarda 160 mz 
(6 sobno stanovanje, lasten vhod. sav-
na. 2 balkona), klet 47 m2, nadstrešek, 
garaža, velik vrt Cena: 490.000 EUR 
(117423.600 SIT). 
POSLOVNE PROSTORE PRODAMO 
LESCE: Trgovsko poslovni center, med-
etaža, 86,^ m2, s čajno kuhinjo in ure-
jenimi sanitarijami, trgovska, storitve-
na. izobraževalna, zdravstvena, servis-
na, turistična, pisamiška dejavnost, I. 
05. naša novogradnja, uporabno dovo-
ljenje. zk urejeno. Cena: 119.839 EUR 
(28.718^66 SIT). 
LESCE: T^ovsko poslovni center, pri-
dig. 97,02 m2. ^jna kuhinja in sanita-
rije, trgovska, storitvena, izobraževalna, 
zdravstvena, servisna, turistična, pisar-
niška deja\most. I. 05, naša novo^d-
nja, uporabno dovoljenje, zk urejeno. 
Cena: 145.530 EUR (34.874809 SIT). 
POSLOVNE PROSTORE ODDAMO 
MOSTE pri ^rovntd: Mansarda cca. 
320 m2,12-67 m2. obnova 05. v celoti 
ali posamezno, mime dejavnosti. Cena: 
8 EUR (1.917 SrT)/m2/ mesec + suoški 
+ ddv. 
MEDVODE: Zbiljska, 176 m2. I. 1960. 
pritlî e: 2 pisarni, sanitarije, 3 skladišča, 
klet: delavnica, 2 skladišča, garaža, razi 
dejavnosti, v cebti. Cena: 1.500 EUR 
(359460 Srr)/mesec + stroški. 
KUPIMO PARCEL£ 
Na Corer̂ skem kupimo več zazidljivih 
parcel za stanovanjsko gradnjo. 
KUPIMO / NAJAMEMO STANOVANJA 
Za znane stranke kupimo in najamemo 
več garsonjer, eno- in dvosobnih stano-
vanj na obmo^u od Radovljice do jese-
niQ Bleda in Bohinja. 
KUPIMO HIŽE 
Za znane stranke kupimo več hiš na de-
želi. lahko starejših in potrebnih popra-
vi! . območje Bohinja. Bteda. Radovljice 
in jesenic z okolico. 

www.atpdom.si 

GA-NI 
CA-NI, d.o.o.. P.E. Mlakari^a ulica 107 

(OPC Šenčur). 4208 Šenčur 
tel: 04/25-17-199, fax; 04/26-17-198 
e-pošta: infr>ig)nepremicnine-ganl.si 

STANOVANJE 
KRAN) Z okolico, nujno kupimo garso-
njero ali enosobno stanovanje za nam 
že znanega kupca. Zaželen balkon. 
CENA: cca. 68.800,00 EUR 
(16487.232,00 SIT). 
ZLATO POL)E, prodamo enosobno 
stanovanje s kabinetom, potrebno 
adaptacije, 39 mz. VP/4 stanD 47 let. 
brez balkona, brez CK. plin do vrat vsi 
priključki, delno opremljeno, prevzem 
možen takoj. CENA: 75.112,67 EUR 
(18.000.000,00 SIT). 
BRITOF, prodamo enosobno stanova-
nje s kabinetom v izmeri 31,67 mz + bal-
kon 7,06 m2 + klet 6,90 m2, staro 2 leti, 
lastno parkirno mesto, CK, vsi (mključ-
ki, obmjeno na J stran, komplet opre-
mljeno, vsdjivo po dogovoru. CENA: 
88466,00 EUR {21.199.992,24 srr). 
HISE 

ŠENČUR z okolico, nujno kupimo za-
zidljivo parcelo v izmeri cca. 500 mz -
1000 mz, za gradnjo stanovanjske hiše. 
NAKLO • PJVKA, prodanrio nizkoener^-
sko hišo v 3. gr. 250 mz stanovanjske 
površine, 260 m2 zemljišča, začetek g ^ 
nje I. 2006, podkietena. vsi priključki, 
možnost prikljudca na plin. balkon, pred-
videno parkinšče za 4 avtonr>obile. Pre-
vzem možen takoj. Možnost ii^dnje na 
ključ. V neposredni bTižini se nahaja vsa 
potrebna infrastruktura, bližina AC Kranj 
zahod. CENA: 140.000.00 EUR 
(33.549600.00 SfT). 
GARAŽE: 
PIANINAI - VREČKOVA, prodamo zida-
no garažo z elektriko, stara 33 let, 12,50 
m2, prevzem moŽen takoj. CENA: 
12.000.00 EUR (2^.680.00 sn). 
Na različnih lokadjah nujno kupimo 
več različnih nepremičnin za nam že 
znane kupce; Aktualna ponudba nepre-
mičnin na: 

www.nepremicnine-gani.s 

NEPREMIČNINE 
RCAt ESTATE 

SVET RE d.o.o. 
EMOIA KKAMI 
NAionitv* ulic* 12 
4000 K«4NJ 
T(L.: 04/2011.000 
FAI.; 04/202^499 

Email: kranjig)svet-nepremičnine.si 
http://www.svet-nepremlčnine.si 

STANOVANJA prodamo 
KRANJ - Savska c: enosobno. 542 nn2. 
1. 1989, 3. nad., prostorno, hodnik, 
dnevna, kuhinja, soba, prenovljena 
kopalnica, brez balkona. Cena: 86.380 
EUR (20,7 mio SIT). 
KRANJ • Pbnina I: dvosobno. 63,1 mz s 
kletjo. 1 1978,4/7 nad., zastekljen balkon, 
nova kopalnica, Z lega, ZK, vsdjivo aprila. 
Cena: 103.000 EUR (247 mio SIT). 
KRANJ - Kebelova: garsonjera. 25,54 mz, 
2. nadstropje. L 1966, sončna, vpisana v 
ZK. Cena: 56.000 EUR (134 mio SIT). 
KRANJ - Koroška c: dvosobno cca. 41 
m2 v hiši, adaptirano I. 2005, lastni 
vhod, 1-2, drvamica, klet, vredno ogleda. 
CK na dje. VREDNO OGLEDA. Cena: 
78.868 EUR (18,9 mio SIT). 
KRANJ - Cosposvetska: enosobno. 31,3 
mz +10,6 m2 kleti, 2. nad., 1.2005. CK 
• plin, opremljeno, balkon, miren okoliš, 
lastno parkirišče, ZK. Cena: 84500 EUR 
(20,2 mto SfT). 
KRANJ • Planina 11: dvosobno. 69.26 
m2. 5./7, f>rijetno stanovanje, vzhodna 
stran. L1982. velik balkon. Cena: 110.583 
EUR (26,5 mio SIT). 
KRAN) - Ptanina lit: dvosobno, 63.6 m2. 
dobra razporeditev. 1./7 nad., I. 1986. 
delno prenovljeno, ZK v postopku. 
Cena: i02ji00 EUR (245 mio SIT). 
SKOPJA LOKA - Frankovo N̂  dvoinpol-
sobno, 51,05 m2 + 27 m2 atrija, pritlî ê. 
1. 1994. prijetno, dobra razporeditev, 
ZK. Cena: 104000 (249 mio SIT). 
ŠKOFJA LOKA- Frankovo TU trisobno, 87,18 
012,3. nad, 1.1986. adaptirano 1.20Ĉ , razen 
kopalnice in oken, lef» in prostorno, ZK. 
Cena: 120.000 EUR (k,7 mio SIT). 
JESENICE: 53.87 m2, obnovljeno 
stanovanje J. 2004 CK na olje, plin pred 
vrati. Cena: 65.021 EUR (15.6 mio SfT). 
HIŠE prodamo 
PREDDVOR - TupaBče: 2 dvojčka. 3. 
PCF, K+P-fM + podklet, 203-205 m2 in 
203-335 m2 zemljišča, odprta in sončna 
lega z razgledom na gorenjske hribe. 
Cena 153.̂ 1 EUR (36,9 mio SfT) do 
162.300 EUR (38,9 mio SfT). 
POSLOVNI PROSTOR pro^mo 
KRANJ - Ptanina III: 84 mz, priUi^, L 
1985, lahko za različne dejavnosti, v 
prostoru je Še inventar mesnice star 6 
let prevzem možen takoj, ZK v postop-
ku. Cena: 125.188 EUR (30 mio SfT). 
ZEMLJIŠČE prodamo 
RIBNO: 644 mz. položno zemljišče, 
primenrK) za gradnjo cnodnižinske hiše. 
druga vrsta pod cesto v smeri proti 
hotelu. Dostop po javni asfeltirani cesti. 
Cena: 125,00 EUR/m2 (29.95̂ 00 SIT). 

www.svet-neprei 

mailto:info@g-glas.si
http://www.gorenjskiclas.si/kazipot
mailto:mdllogldsi@g-glds.si
http://www.kr-nepremicnine.si
http://www.gektoprojekt.si
http://www.gekkoprojckt.si
http://www.alpdom.si
http://www.atpdom.si
http://www.nepremicnine-gani.s
http://www.svet-neprei


22 MALI OGLASI info@g-^as.si 

n e p r e m i č n i n s k a o 
družba ^ 

Zcvnikova ul, 11. Ktan). PE Stritaf;eva ul 8.. 
Kranj, tel.; 041/347 >23.04/2362 890 

Ht$E PRODAMO 
TR90jEi samostojna, lahko tudi dvo-
družinska, let »981.240 m2 biv. prostora 
•f K-fM+veČja garaia. adaptirana 1996. 
ravna parcela 588 nni Možna menjava za 
stanovanje ali manjio htio v okoto Kra-
nja. Cena: 20̂ 387 EUR (4S.5 mto SIT). 
STANOVANjE PRODAMO 
VISOKO, v dvostarKJvanjski hiSi, adap-
tirani 1.2001, v IV. gr. f^i, prodamo dve 
lahko funkdonalno Jočeni stan. enoti: 
v I. nad. 82.8 ma. s 14 m2 veliko pomožno 
sobo v pritličju, za ceno 92.190 EUR 
(22.092411 SIT) in v II. nad. 804 rm z 
neczdeiano podstreho v ttorisu 40 m2, za 
ceno 100.116 EUR (23.991.798 SIT). Vsaki 
enoti pripada garažni prostor v pritličju >n 
shramba v kleti, ter polovični ddež na 
skupnih površinah (dvoriife, pralnica, 
kurilnica ipd.}. 

KRAN), Planina I, dvosobno 64 m2,11. 
nad., let. 1973. adaptirano 2004. 
sor>čnoin urejeno, prodana za 100.150 
EUR (24 mio SIT) ali zamenjamo za 
enosobno stanovanje. 
KRAN), Pbnina I, dvosobno s kabine-
tom. 54 m2. popolnoma in kvalitetno 
adaptirano 2004, 3. nad., južna le^, 
balkon. Cena: 105.4S8 EUR (24.8 mio 
srr). 
POSESTI PRODAMO 
POI4ANSKA DOUNA, prodamo kmetij-
sko posest v skupni velikosti 48486 m2 
(gozd, paSnik. travnik, 144 m2 stavbiSčel). 
Urejen dostop iz glavne oeste. Cena: 1,5 
EUR/m2 (3S9.SSnr/nrt2). 

e-pošta: loman^volia.net 

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

Telefon: 592 59 49,030/30 20 11 

STANOVANjA PRODAMO 
KRANJ - Zlato pdje zgor ,̂ dvosobno. 
51,7 m2, l./4,adaptirarK}vcebti 1.2006, 
takoj vseljivo, vpisano v ZK. Cena: 
102J137 EUR (245 mio SfT). 
KRAN). mesto, dvosobno, 57,9 m2, 
M/2, dograjeno I. 1979, obnovljeno v 
celoti, klimatizirano. Cena: 99.000 EUR 
(23.724360517), 
KRAN) - Planina II, dvosobno, 69,26 mz, 
V./7.1.l. 1982. delr»o obnovljeno, Cena: 
104990 EUR (25.159.803.60 srr). 
BECUN)E - dvosobno, 60 m2. III74,11 
1987. vzdrževano, takoj vseljivo. Cena: 
98.064 EUR (23,5 mio SIT). 
TRŽIČ • mestno )edro, dvosobno. 52.39 
m2, I./4, stavba v celoti obnovljena 1. 
2006. Cena: 78.148 EUR (18.727.3^ SIT). 
KRAN) - Ptanina 11, trisobno, 93.63 rm. 
Vit. nad.. U. 1982. opremljeno, vzdrže-
vano, 2 balkona. Cena: 120.598 EUR 
(28.9 mio SIT). 
TllŽiČ - center mesta, trisobno, 66.20 
m2, mansarda/3,1.2006 večstanovanj-
skd stavba v celoti obnovljena. Cena: 
87.880 EUR (21.059.563511). 
RADOVgKIA - Cankaijev dvor, luksuz-
no petso^o, dvoetažno, 146 m2, IV. in 
V. nadstropje, l.l. 2006,2 parkirni mesti, 
opremljeno. Cera: 333.830 EUR 
(79.999.021.00 srr). 
HISE PRODAMO 
KRAN) • okolka, Trboje, dvostan. hiia. 
256 m2 biv. povrtine. pare 621 m2,1.1. 
1984, obrK>vljena, opremljena, urejen 
vrt in sončna terasa. Cena: 221.165.08 
EUR (53 mio srr). 
TKŽK! - Ravne, stan. hiia z gostinskim 
lokalom, 135 m2, parcela 125 m2, ob-
novljena v c^ti 1. 2000, v mansardi je 
trisobno, v P pa gostinski lokal z upo-
rabnim dovoljenjem, ki ga je mogoče 
preurediti v stanovanje. Cena:i46.ooo 
EUR (34.98744050). 
PARCELE PRODAMO 
BREZJE PRI TR&CU • zazidljiva parceta, 
649 m2, dostop asfalt. Cena: 70 
EUR/m2 (16.775 Srr/m2}. 
PODNART • 2 zazidljivi parceli, 1.066 
m2 in 1.119 ravni, sončni, pravokot-
ne oblike. Cena: 70 EUR/m2 (16.775 

srr/m2). 
NAKLO - zazidljiva parcela, 855 mz. 
lepa. ravna, sončna, pravokotne oblike. 
Cena: 145 EUR/ma (^748 Srr/m2). 
POSLOVNE PROSTORE ODDAMO 
KRIŽE PRI TRŽIČU - 6 pisarn s pripada-
jočimi prostori, cca. loo mz, L nad., I.i. 
1989.3 pisarne so povezane med seboj, 
vendar se lahko Vdajajo tudi san^ 
stojno. Šestim pisarnam pripada tudi 
dd arhiva, sejna soba s kuhinjo in sani-
tarijami. Najemnina vsebuje tudi stro-
ške elektrike, ogrevanja, varovanja in ko-
munale. Prostori imajo vse prikljuS« in 
se nahajajo nad Kmetijsko zadrugo. 
Najemnina: 835 EUR/mes (200.000 
Srr/mes). 

www.eko-hisa.s 

nepremičnine 

Ul. )uleta CabrovSka 34,4000 Kranj 
email: infoig)ida-nepremicnine.si 

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

04V7S4-674ifax: 04/2351 001 

STANOVAN)A PRODAMO: 
KRAN), CRADNIKOVA ULICA: 39 
m2. enoinpolsobno, zgrajeno 1. 
1960, prit., enosobno stanovanje s 
kabinetom na prijetni lokaciji. Stano-
vanje je potrebno obnove, cena: 
83.041 EUR {19-899-945 SIT). 
KRANj, gUBL)ANSKA CESTA - POD 
MESTOM: 56.1 m2, trisobno, zgraje-
no 1.1952, adaptirano 1.2002, pritlič-
je v veČstanovanjski hiSi. cena: 
79.290 EUR (19.001.056 SIT). 
KRAN), ZLATO POgE: 52 m2, dvo-
sobno, zgrajeno 1.1960, adaptirano L 
2006.1. nad., popolnoma prenovlje-
no stanovanje, cena: 102.240 EUR 
(24.500.794 SIT). 
KRAN), PLANINA 1: 63 m2, dvosob-
no, zgrajeno I. 1978. adaptirano I. 
2005, 4/8 nad., cena: 104.323 EUR 
(24.999-964 SIT). 
HISE PRODAMO: 
OKOLICA $ENČUR)A: 280 m2, sa-
mostojna, zgrajena i. 1980.1.000 mz 
zemljišča, samostojna hiSa v mir-
nem naselju, zelena okolica, cena: 
250.376 EUR (60.000.000 SIT). 
KRAN) - KOKRICA: 421 m2, delavni-
ca, zgrajena 1.1996, 700 mi zemljiš-
ča, poslovno stanovanjski objekt -
vulkanizerska delavnica v obratova-
nju + prostorno mansardno stanova-
nje (v 3. fazi - vse instalacije), cena: 
342.180 EUR (82.000.000 SIT). 
PARCELE PRODAMO: 
NAKLO - POUCA: 703 m2, zazidlji-
va, parcela ob glavni cesti, primerna 
za poslovno stanovanjski objekt, 
cena 140 EUR/m2 (33.550 SIT/m2). 
NAKLO - POUCA: 3.500 m2. zazidlji-
va, parcela leži ob robu industrijske 
cone in je primerna za poslovno sta-
novanjski objekt, cena: 130 EUR/m2 
(31.153 srr)/m2 

POSLOVNI PROSTOR PRODAMO: 
KRAN) - STOLPNICA: 83.94 m2. 
Zgrajena 1.1964, 5./14 nad., pisarna, 
možnost uporabe tudi kot stanova-
nja. cena: 134.500 EUR (32.231.580 
SIT). 
KUPIMO: 
Na obmo^u Gorenjske kupimo sta-
novanja, hiše In parcele 

wwvv.ida-nepremlcnine.si 

^ m p P R O J E K T 

Tel.: 04 20 4 3 200 
G S M : 031 5 1 1 111 

PRODAMO: 
KRAN) • VODOVODNI STOLP: 
dvosobno, 52,17 m2, 1. nad./4, ob-
novljeno ). 99, vpisano v ZK. vsi 
priključki, opremljena kuhinja in 
kopalnica, odlična lokacija. Cena: 
100.000 EUR (23.964.000 SIT). 
KRAN) - OBROBJE MESTA: enosob-
no. 37,46 m2, delno obn. 03, CK -
plin, potrebno obnove, prazno, takoj 
vseljivo. Cena: 50.075 EUR 
(11.999.973 SIT). 
KRAN) . VODOVODNI STOLP: 
trisobno. 72 m2.1. nad., nizek blok. 
kompletno obnovljeno I. 04, oprem-
ljeno, zelo lepo. Cena: 128.600 EUR 
(30.817.704 SIT). 
PREDDVOR: enosobno, 39.10 m2, 
obn. 87. 1. nad., opremljeno, na 
mirni lokaciji. Cena: 79.300 EUR 
(19.003452 SIT). 
GOLNIK: kmečka hiSa 212 mz. 
parcela 721 m2. gospod, poslopje 
140 m2, obnov. 1. 75, potrebna ob-
nove, lepa lokacija, v vasi. ob potoku, 
vsa infrastruktura v bližini. Cena: 
139.000 EUR (33.309.960 SIT). 
CERKLJE - DVOR)E: parcela 1000 
mz, sončna, ob gozdu, čudovit raz-
gled, 1/3 parcele v hribu, dostop po 
makadamski cesti • cca. 100 m 
potrebno utrditi. UGODNA CENA: 
100 EUR/m2 (23.964 SiT/m2). 
ZAZNANE KUKE NUJNO KUPIMO: 
V KRANJU ALI BLIŽNJI OKOUCI -
garsonjero, eno-, dvo- in trisobno 
HIŠO na Gorenjskem 
NA RELACIJI KRANJ-SENČUR-
CERKLJE • stanovanje v nižjem nad-
stropju. do 90.000 EUR (21.567.600 
SiT). 
CELOTNO PONUDBO NEPREMI-
ČNIN NAJDETE NA NAŠI SPLET-
NI STRANI 

www.mp-projekt.si 

FESST, d. o. o., 
nepremičninska 
družba. 
Stritarjeva ulica 5, 
Kranj, 
Telefon: 236 73 73 
Fax: 236 73 70 
E-poSta: 
info@fesst.si 
Internet: 
VVMVtV.fttStSi 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ - Planina I: enosobno, pritli^, 
3848 m2. (klet 2,91 mz). 1. izgradnje 
1976, atrij 10 m2 v uporabi, cena 
83458,00 EUR (20.000.000.00 SIT). 
KRAN) - Vodovodni stolp: enosobno, 
34,85 m2. 4-M "ad., I. izg. 1968. cena 
75.000 EUR (17.973.000,00 SIT). 
KRANJ - Stražišče garsonjera, 24 m2. 
pritli^e v stanovanjski hiši, I. izg. 1945, 
delno obnovljeno 2005, cena 
41.729,27 EUR (10.000.000,00 SIT). 
KRANJ - StražiiČe: enosobno z atrijem. 
46,iom2. polkletno v bloku. I. izg, 
1979. cena 79.285.60 EUR 
(19.000.000,00 SIT). 
KRANJ • Zbto poije: enosobno. 31,30 
m2 + klet 10 m2. z./i nad. L izg. 2005, 
takoj vseljivo, cena 89.000 EUR 
(21.327.960.00 srr). 
KRANJ • Zlato polje: dvosobno, novo-
gradnja 2006,56,76 m2,1. nadstropje, 
dva parkirna mesta, takoj vseljivo, 
107.000,00 EUR (25.641480,00 SIT). 
KRANJ • Ziato p o ^ dvoinpolsobno, 
pritličje. I. izgr. 2005, skupaj 8340 mz, 
cena 125.000,00 EUR (29.955.000.00 
SIT). 
KRANJ - PUnina It: dvosobno, 73,62 
m2 s kletjo, L i^radnje 1982. balkon, 
cena 110.000,00 EUR (26.360.000,00 
srr). 
KRANJ - Planina II: dvosobno, 63.10 
m2.1. i^rad. 1978, zaprt balkon, vselji-
vo aprila 2007. cena 103.000,00 EUR 
(24.682.920,00 srr). 
KRAN) - Maistrov trg: dvosobno, del-
no mansardno. popolnoma obnovlje-
no 2006. 57,90 m2, U. nadstropje, 
cena 99.000.00 EUR (23.724,000,00 
SIT). 
KRANJ • Tomšičeva: trisobno stanova-
nje v enostanovanjski hiši, obnovljeno 
1994. vseljivo takoj, cena 120.000.00 
EUR (28.756.800,00 srr). 
r^KLO: enoinpolsobno, pritličje sta-
novanjske hiSe, obnovljeno 2006, 
47,00 m2, takoj vseljivo, cena 
66.000,00 EUR (15.816.240,00 SIT). 
SKOPJA LOKA - Frankovo naselje: 
dvosobno, 3-/3 nadstr., 52,00 m2, ob-
novljeno 2000, zastekljen balkon, ta-
koj vseljivo, cena 85.000,00 EUR 
(20.369400.00 srr). 
TRŽIČ: enosobno predelano v dvosob-
no, renovirano 2006, 1/2 nadstr., 
47,00 m2. cena 56.000.00 EUR 
(13419.840,00 srr). 
HISE PRODAMO 
DUPLJE: stanovanjska hiSa, 115,00 
m2, delno obnovljena 2001. cena 
127.000,00 EUR (30434-280,00 sri). 
KRANJ - Primskovo: dvostanovanjska 
hiSa, t. izgradnje 1926, delno obnovlje-
na 2004, cena 212.819,23 EUR 
(51.000.000.00 SIT). 
PREDOSLJE: stanovanjska hiša na 
parceli 939 m2,1. izgr. 1963. obnovlje-
na 2003, cena 200.000.00 EUR 
(47.928.000,00 SIT). 
PREDDVOR: dvostanovanjska hiSa, 
ločena vhoda, 1. izgr.1960, obnovljena 
2002, cena 175.262,89 EUR 
(42.000.000,00 SIT). 

rww.fcsst.si 
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Britof 43.4000 Kran) 
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pm: 031/684-777 
c-poita: lidija^venumji 

PRODAJA 
Vodovodni stolp, trisobno stan., 72 mz. 
I. 70.1./3 nad., vse obnovljeno 2005, 
opremljeno, zelo lepo. CK - plin. PP 
pred blokom. Cena: 128.000,00 EUR 
(30.673.92 srr). 
Zbto Po^ dvosobrv) stan.. 1.61, popol-
noma obnovljeno, prazno in takoj 
vseljivo. prodamo. Cena: 102.236.69 
EUR (24.500.000.00 SfT). 
Ško^ Lola, Pocflubnik, dvosobno stan. 
z balkonom. I. 76.1. nad., 62 m2, CK. 
obnovljeno, delno opremljeno. Cena po 
dogovoru. 
dco â Loka, Grenc. 421 in 500 m2, dve 
zazidljivi parceli, sončni, ravni, d. in 
voda v bližini. Cena: 125 EUR/mz 
(29955.00 srr/mz). 
Bleska Dobrava, 700 (85 EUR 
/20.36940 srr/m2) in 406 (90 EUR 
/21.567,60 SIT/m2) m2, zazidljiva, 
son^a, eL in voda ob parceli. 
Zg. Besnica, 3154 m2. nezazidljiva 
parcela, (vložen predlog za 
zazidljivost). primemo za investitorje. 
Cena: 25 EUR (5.991 Srr)/m2. 
Logv Poljanski dolini, dvostanovanjska. 
vzdrževana hiSa, 960 m2 zemljiSča, 115 
m2 stan. povr./nad., s kletjo in garažo, 
idilična okolica. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

GARSONJERO v Škofji Loki. 21,45 
m2, opremljeno, takoj vseljivo, vpisano 
v ZK. cena 46.000 EUR (11 mio Sro, 
«041/738.678 7002388 

TRISOBNO Stanovanje, v Gorenji vasi, 
71 m2, 3/3,1. 83, cena 86.000 EUR 
(20.609.040 Srn. » 041/741^026 

7002t7S 

ODDAM 

NOVO DVOSOBNO opremljeno 
stanovanje 45 m2, na 8ledu - Sp. Gor-
je, CK. parkirišče, paru brez otrok, na-
jemnina 250 EUR {60.000 SrO + 
siroški. « 041/225-402, po 18. uri 

7009386 

NAJAMEM 

ENO- ali dvosobno stanovanje v Kran-
ju, « 04/23-26.741 700234« 

ES 

HIŠE 
PRODAM 

HIŠO Z večjim vrtom med Kranjem In 
Šk. Loko. «031/510-760 

7002300 

STANOVANJSKI DVOJČEK Podreča 
pri Medvodah. 3. podaljšana gradbena 
faza. 031 /210<320 7002233 

ITD N E P R E M I Č N I N E , d .0 .0 . 
MAISTROV TRG 7. 

4000 KRANJ 
TEL: 04/23-St-i20, 

04/25-66*670 
041/755-296, 040/204-661, 

041/900^)09 
e-poita: itd.nepremicnineî siol.net 

www.(td-plus.si 

IVII^I., u.v.v. 

m 

www.venum.s 

STANOVANJSKI DVOJČEK Drulovka 
- Kranj, 3. podaljšana gradbena laza, 
031/210-320 7002236 

VRSTNO HiSO. 240 m2, v 
predmestju Kranja, na mirnem kraju, 
sončna lega. ob samem robu gozda. 
«040/845 -883 7oo?3«9 

POSESTI 
PRODAM 

PARCELO z gradbenim dovoljenjem 
ZA gradnjo dvojčka v Lahovčah, 
051/388-822 7002236 

KMETIJO v lepi, mirni vasici pod 
Stolom, inf. za ogled, « 031/442-
038 70033S0 

KsKERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Tel. 04/20213 53,202 2S 66 

CSM 051/320 700, Email: inro^kj-kem.s 

KUPIM 

GRADBENO PARCELO v okolici Kran-
ja (do 15 km), do 1000 m2. « 
031/491-509 7002132 

ODDAM 

NJIVO za vrtičkarje, okolica škofje 
Loke. «041/612-445 

7002367 

NAJAMEM 

OBDELOVALNO zemljo, lahko tudi 
celo kmetijo v okolici Šenčurja ali 
Cerkelj, šifra: POMLAD 

700232t 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

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

7002234 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

FORD CORDOBA 1.9 SDI, I. 00. 
83.000 km opravljen veliki servis, v 
mobilni garanciji, servisna. « 
041/543-876 

7002367 

HVUNDAl AGENT 1.3, I. 98 reg. 
4/07. zelene barve, cena po dogov-
oru, « 040/825-000 

7002200 

ODKUP - PRODAJ rabljenih vozil, ure-
dimo prepis. Mepax. d.o.o., « 
041/773-772 7002t57 

RENAULT CUO, I. 02 reg. do 1/08, 
«041/546-835 7002340 

SUZUKI SW)Fr. 1. 03. 70.000 km 1. 
lastnik. « 041/203-725 

70023S3 

efoJov Prapfomae 10.4202 Nsklo PE Kmivsks cesta 22.4202 NaMo 
P R O D A J A IN M O N T A Ž A : 
• pnevmatike m platišča 
- amortizerji httri servis vozil 
• avtooptika. vse za podvozje vozil, 
• izpušni sistemi, katalizatorji f ^^^ 
T«l 04/25 76 0S2 ^ ^ 
Hltp://www-a9gantnf.si ^ 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
KUPIM 

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo z 
okvaro I. 98 ali novejši, « 051/273-
491 70022>8 

POŠKODOVANO VOZILO tudi totalka 
- ponujam največ, takojšen odkup, pre-
voz. 0 3 1 / 7 7 0 ^ 3 7001635 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

ŠIVALNI stroj Roya!. « 04/20-47-261 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

BETONSKE stebričke za vrtno ograjo. 
« 04/514-62-44. 031/545-085 

7002342 

PUNTE. bankine. hlodovino hruške. « 
051/625^77 7002266 

KUPIM 

ODKUPUJEMO hlodovino smreke, 
jelke, lubadarja. « 04/510-95-50 

7002202 

KURIVO 
PRODAM 

BUKOVA drva, ugodno. « 051/306-
14 6 7002372 

DRVA metrška ali razžagana. možnost 
dostave. «041/718-019 

7002162 

ZELO ugodno prcKlam lesne brikete za 
kurjavo - razprodaja zaloge. « 04/53-
31-648,040/88-74-25 /002267 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
KUPIM 

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

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

ŠTEDILNIK 3P+1E ter pralni stroj 
Gorenje. « 041/878-494 700236e 

VRTNA OPREMA 
PRODAM 

IZOLIRANO uto 3x2,5 m, « 
040/931-350 7002343 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

M O Š K O KOLO Scot treking, cena 
100 EUR (23.964 SIT). « 040/985-
930 7002383 

TURIZEM 
ODDAM apartma na Krku, « 
0590/12-905, 041 /390422 700235« 

HOBI 
KUPIM 

STAR DENAR, srebrnike, zlatnike in 
druge stvari. « 040/388-682 

OBLAČILA 
PRODAM 

OBLEKO za fanta št. 7/48. « 
04/204-66-40 7002358 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

6 TEDNOV stare kužke labradorčke. 
brez papirjev. « 041/203-518 7002»83 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

NAKLADALKO Mengele 25m3. 
puhalnik s teleskopom, vrtavkasto bra-
no in 4 brazdni obračalni plug, varovan 
na vzmeti. « 031/482-801 

7002336 

SILOKOMBAJN SILO 80 B, zelo malo 
rabljen. 1. lastnik, cena 1.900 EUR 
(455.000 Sm. « 01/36-45-600 

S I LOREZNICO Epie 900, puhalnik 
Tajfun, visečo sušilnico in mlatilnk:o, « 
041/920-159 ;oo2347 

SLAMOREZN ICO Mengele s puhal-
nikom. molzni stroj VVest falia, « 
031/632-677 700236i 

TROSILEC hlevskega gnoja Tehnos-
troj 4 t, lepo ohranjen. « 031/791-

444 70023S4 

PRIDELKI 
PRODAM 

ČEBULJČEK in krompir. « 04/58-01-380 7002344 
DROBNI krompir za krmo. « 04/253-
13-52 7002374 

KROMPIR kifeljčar za sajenje. Sp. 
Brnik 3, « 04/25-28-221 

700«70» 

KROMPIR za krmo, « 041/347-243 
70M365 

KROMPIR beii in rdeči. « 031/585-
345 7002370 

PUJSKE za rejo, razne velikosti. « 
04/595-82-63 7002368 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA in teličko ČB. sta/a en teden, 
«041/833-872 7002375 

ČB BIKCA starega 10 dni. « 
041/496-665 70023« 

Č B BIKCA starega 10 dni, « 
031/378-922 7002373 

DŽAKOVSKO lipicanko, staro 8 let. « 
031/285-632 70023« 

GOSAKA in tri goske. stare dve leti, « 
041/849-013 7oo»f5 

PAŠNO telico simer^alko. visoko bre-
jo, «04/595-78-24 7002341 

RJAVE jarkice, bele piščance za dopi-
tanje in prašiče od 30 do 150 kg. 
Stanonik, Log 9. « 04/51-85-546. 
041/694-285 7002364 

TELIČKO simentalko, staro 6 mese-
cev. « 031/791444 

7002355 

T E U Č K O simentalko, težko 100 kg, 
«031/585-345 700237« 

KUPIM 

BIKCA simentalca, starega 10 do 14 
dni, «031/781-506 

7002340 

BIKCA simentatea, starega do 20 dni. 
« 04/25-91-269 

7002377 

BIKCA simentalca ali križanca, starega 
do 3 tedne. « 031/378-946 

OSTALO 
PRODAM 

HLEVSKI GNOJ, uležan. lanski, listna 
naštela, dostavim. « 04/23-26-426, 
040/845-860 7002360 

POSLOVNI STIKI 

FANTOVSKO obleko za birmo, vinsko 
rdeča, srajca, metuljček, pas, « 
01/36-13-102, 031/447-904 

KREDIT! 
Do 7 let, na osebni dohodek ali 

pokojnino, 6oy>% obremenitve. 
Krediti na osnovi vozila, ter leasingi 

zavoziia stara do 10 let 
M O Ž N O S T ODPLAČILA 

NA POLOŽNICE, P R I D E M O 
T U D I N A D O M I 

NUMERO UNO Robert Kukovec 
Mlinska uL 22, Maribor 
TeL 02/252^Š-26, 

rnob: <HV331-99I 

http://www.eko-hisa.s
http://www.mp-projekt.si
mailto:info@fesst.si
http://www.venum.s
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ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

IŠČEMO prijetno in <ieia vajeno dekle 
za pomoč v strežbi. Picerija okrepče-
valnica Ledina. Gorenjesavska c. 52. v 
Kranju, 9 040/854-300 7oo?z/9 

IŠČEMO dekle za delo v strežbi v 
popoldanskem času. v okrepčevalnid 
Seljak. Šiška 12. Preddvor, 8 
031/663-095 7ow«e 

PICERIJA v Medvodah honorarno za-
posli picopeka za delo na krušni peci 
za dva ali tri dni v tednu. Igma Plus 
d.o.o.. Zvonarska 1, Ljubljana. 8 
041/675-505 ?0W376 

TRGOVINA ŠOBRLE zaposli prodajal-
ca. Zaželene delovne izkušnje v trgovi-
ni z mešanim blagom. Pisne ponudbe 
na naslov: Trgovina Šobrie, Prešerno-
va 68. 4260 Bled, 9 04/57-67-360. 
Urška 70022« 

V ŠENČURJU iščemo kuharja/ico. 
Nevenka Šimenc s.p., Češnjevek 10. 
Cerklje, 9 040/213-717 7002̂30 

ZAPOSUMO več deklet za strežbo pt-
iač. pogoj urejenost, tedensko dobro-
plačilo. Nekovič d.0.0.. Sp. Duplje 23. 
Duplje, 9 031/283-066 7002203 

ZAPOSLIMO kuharja - picopeka in 
čistilko v plzzeriji Gurman. Lancovo 9. 
Radovljica. 9 031/591-133 70022̂2 

ZAPOSUMO žensko za strežbo v 
dnevnem t>aru. s skrajšanim delovnim 
času oz. po dogovoru. Tehnocar, 
d.0.0., Brode 20, Škofja Loka. 9 
04/51-84-100 7002379 

ZAPOSLIM dva šoferja C in E kate-
gorije. Avtoprevozništvo Zabret Gregor 
s.p.. Bobovek 4. Kranj, 9 041/671-
902 700232? 

ZAPOSLIM voznika kombija, izpit B 
kategorije in dva delavca za delo v 
skladišču. Pisne prošnje na naslov: 
KAMM d.0.0.. Mlakarjeva ul. 87.4208 
Šenčur 7002360 

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

Iščemo delavca (m/Ž) za delo v 
lesni stroki, priporočeno: detovne 
izkušnje In pokfic mizar ali mizar -
mojster. 

Iščemo delavca (m/ž) z dobrim 
"obvladovanjem" računalnika, 
torej za delo z računalnikom -
priprava dela (dobro znanje: vvord, 
excel. auto cad...), ter nadzorom 
nad proizvodnjo deia! 
Dek> nudimo takojl 

ZAPOSLIMO VOZNIKA tovornega 
vozila, izp. C in E kategorije. Prošnje 
pošljite v 8 dneh na: QrotX)všek trar>s-
port, d.o.o.. Mala ul. 10. Horjul. 9 
01/75-00-152.041/788-678 7001275 

IŠČEMO OSEBO z izkušnji vcitekin pro-
dal. Dober pnx(ni poigram, delo dopoldan. 
Modcai Ine. d.o.o., Masbova li. 16.1241 
K»nrtK 9 041/643-220 700«8S7 

PODJETJE Modrta. Šuceva 25. Kranj 
išče mlajšo in dinamično upoko-
jenko/ca iz Škofje Loke za pomoč pri 
pakiranju. 9 04/20-14-837 7002339 

TAKOJ zaposlimo štiri zastopnike, poleg 
osnovne plače možnost še dodatne 
letne stimulacije 5.600 EUR (1.341.984 
SIT). Pisne prošnje: Posredništvo 1 
Brovč s.p.. V«rmaše 170. 4220 
Loka 7002237 

ZAPOSLIMO voznika C kategorije, 
CCLAN d.o.o., Britof 182. Kranj. 9 
041/640-380 7002268 

ZAPOSUM sarTKSstojnega zidana za ZLfiar̂  
gradbena dela ter pomožnega deteKca, Mt-
lutin8Mčs.p..StružBM} 28, Kranj 700?3S7 

V REDNO delovno razmerje vzamemo 
elektromehanike. energetike, strojnike 
za previjanje in popravilo. Elektra Drote 
d.o.o.. Dunajska 433, Ljubljana - Čr-
nuče 700)688 

VRTNI CENTER Gašperiin zaposli vrt-
narja. Vrtni center Gašperiin. Moste 
99. Komenda. 9 041/689-770. Lo-
j ze 7002389 

ZAPOSLIM pomožnega delavca pri 
eleKtroinstalacijsKih detih. Janez Frian 
s.p.. Grenc 32, Školja Loka. 9 
051/235-020 7002337 

ZAPOSLIM delavce v proizvodnji in na 
terenu (KV mizaije. tehnike in obdelo-
valce). Mizarstvo Lartes, Goručan Jože 
s.p., Senično 36. Križe, 9 04/59-55-
3 5 5 70023S7 

ZAPOSLIMO stavbnega kleparja -
lahko priučenega. Izolacija Kepic, 
d.o.o., Vopovlje 5 a. Cerklje. 9 
04/25-25-160.041/614-138 7002334 

IŠČEM 

IŠČEM DELO. čiščenje, pospravljanje 
hiše ali stanovanja v Kranju in okolici. 
9 040/298-263 700224« 

STORITVE 
NUDIM 

ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč, 
dovoz, poti, parkirišč, polag. robnikov, 
pralnih pk>šč, izd. betonskih in kamni-
tih škarp. Adrovic & Co. d.n.o.. 
Jelovškova 10. Kamnik. 9 01/839-
46-14.041/680-751 700I7IS 

ASTERIKS SENČIU Rozman Peter 
s.p.. Senično 7, Knže, tel.: 59-55-170. 
041/733-709: žaluzije. roloji, rolete. 
Ian>e{ne zavese, plise zavese, komamiki. 
markize, www.astenks.net /ooie34 

BARVANJE fssad in napuščev. ugod-
no in kvalitetno, Megamatrix, d.o.o.. 
Staretova 39. Kranj, 9 041/570-957 

BVTVOl IN OSTALI. Gradbeništvo 
d.n.o.. Glavni trg 14. Kranj, izvaja vsa 
gradbena dela, novogradnje, adaptaci-
je. notranje omete, vse vrst fasad. 9 
04/202-81-20.041/760-614 7001920 

ZAHVALA 

V 84. letu nas je zapustil dragi mož , bratranec in prijatelj 

PAVEL M R A K 
I s k r e n o se z a h v a l j u j e m o v s e m s o r o d n i k o m , pri jatel jem in 
vaŠČanom za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in denar 
za svete maše. Posebna zahvala dr. Perčičevi, osebju bolnižnice 
G o l n i k in patronažni s lužbi Z D Kranj . Z a lepo opravl jeno 
pogrebno s lovesnost se z a h v a l j u j e m o ž u p n i k u g. K l junu, 
nosačem, pevcem. praporSČakom in pogrebni službi Navček. 
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikenn številu spremili na zadnji 
poti in ga imeli radi. 

V S I N J E G O V I 

Z A H V A L A 

V 9 0 . letu nas je 1 6 . marca 2 0 0 7 zapustila draga m a m a , babica 
in prababica ter teta 

A N G E L A ŠTIRN 
1918 - 2 0 0 7 

I s k r e n o se zahva l ju jemo v s e m s o r o d n i k o m , pr i jate l jem in 
z n a n c e m za izrečeno sožalje. cvetje ter sveče. Hvala za skrb 
Bolnišnici Jesenice ter n j e n e m u osebju. Posebna zahvala gre 
pogrebni službi Navček in pevcem ter šenčurskemu župniku za 
zelo lepo opravljen obred. V s e m še enkrat hvala, ker ste jo v tako 
velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. 

V S I N J E N I 
Šenčur, 21. marca 2007 

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi dragega moža. očeta, dedija, brata in strica 

EDVARDA REBOLJA - EDIJA 
se iskreno zahval ju jemo sorodnikom, njegovim Jezerjanom, prijateljem, nekdanj im 

sodelavcem in z n a n c e m za izkazano spoštovanje in spremstvo na njegovi zadnji poti. 
Hvala za pisna in ustna sožalja, za darovane sveče in cvetje, za izkazano pomoč in 

dobroto ter g. župniku za opravljen obred. 
Prav posebna zahvala pa dr. Ani Vetemik • Debeljak in osebju negovalnega 

oddelka Bolnišnice Golnik. . 

Vs i njegovi 
Ljubljana, Kranj, Zg. Jezersko 

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

IZVAJAMO sanacije dimnikov, nudimo 
dimne obloge, dimne Kape. Novak & 
Co, d.n.o.. Ljubljanska 89, Domžale. 
«041/898-102 7001681 

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

IZVAJAMO VSA krovsko l̂eparska in 
tesarska deia. Pooblaščeni krovec 
Gerard Bramac Tondach. Marko 
Svetelj s.p., Grmičeva 31. Kranj. 9 
0 4 1 / 6 4 - 2 4 - 2 4 700 i«7 

IZVAJAMO VSA GRADBENA DELA 
Od temeljev do strehe, kvalitetno, 
Loanina, Gradbeništvo, d.o.o., 
Gubčeva ul. 7 . Kranj, 9 0 4 1 / 2 5 7 -
3 2 8 , 0 4 0 / 1 7 8 - 3 7 1 TOOJS« 

OBNAVUAMO KOPALNE KADI z 
nabrizgavanjem epokst emajlne pre-
vleke. Izkušnje in jamstvo. IDEJA, Žiga 
Snoj s.p., Brilejeva 16, Ljubljana 
0 4 1 / 5 9 2 - 1 6 9 

700«»76 

POLAGANJE PVC, tekstilnih in lesnih 
talnih oblog, vgradnja stavbnega po-
hištva in montaža notranje opreme. 
Phoenix pod, Sajevic Iztok s.p.. 
Stražiška ul. 4. Kranj. 9 040/832-
651. www.phoenixpod.si 7002277 

PRENAVUAMO HIŠE in stanovanja v 
Kranju in okolk̂ i - rezervirajte svoj ter-
min. Megamatrix. d.o.o., Staretova ul. 
39, Kranj, 9 041/570-957 7001860 

RTV SERVIS Sinko Marko s.p.. C. na 
Klanec 53. Kranj. pop. TV. video. 
malih gos. aparatov, 9 04/233-11-
99 7oo?05a 

VIJOSA d.o.o.. Tomšičeva ul. 40. 
Kranj, izvaja vsa gradbena dela. 
adaptacije, vse vrste fasad, zunanje 
ureditve in notranje omete. 9 
031/451-420 

700>9E0 

IZOBRAŽEVANJE 
NUDIM 

PLESNI TEČAJI ZA MLADO-
POROČENCE maturante, starše, os-
tale! Majhne skupine - kvalitetni te< î! 
Studio Tango, Britof 316. Kranj, 9 
041/820-485 70023W 

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

7 0 0 2 » I 

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

7000637 

RAZNO 
PRODAM 

SMETNJAKE, kovinske, obnovljene, 
močne, na 2 ali 4 kolesa, 9 04/23-
26-426, 040/845-860 

70023S1 

KUPIM 

BRANE, večjo tehtnico, kultivator. tele-
ta. starega en teden. 9 031/886-347 

7002351 

Solza, žalost, bolečina 
t€ zbudila ni, 
a ostala je tišina. 
ki močno boli. 

ZAHVALA 

V petek, 9 . marca 2 0 0 7 , s m o se poslovili od našega dragega ata. 
starega ata, brata in strica 

STANETA TAVČARJA 
iz Lipice 

Priš l i ste od blizu in daleč, se m u pokloni l i , m u zapeli in 
zaigrali, z lepo besedo od njega poslovili, z n a m i sočustvovali. 
Z a vse se vsem sorodnikom, sosedom, znancem, prijateljem, 
sodelavcem in društvom najlepše zahval jujemo. 

Žalujoči otroci: Mira, Mojca, Ivan in Boris z družinami 

Pride čas, ko si izmučeno 
srce ždi le ̂ KUi, 
v sen večni potovati, 
ko Uvljmjejczak^uČeno. 

ZAHVALA 

v 72. letu nas je zapusti la draga m a m a , stara m a m a , taŠČa, 
sestra, teta in sestrična 

CILKA REKAR 
gostilničarka v pokoju z Orehka pri Kranju 

Iskreno se zahva l ju jemo sorodnikom, pri jatel jem, sosedom, 
z n a n c e m , sode lavcem B S C Kranj in T a v e r n e Rekar. Obrtni 
zbornici Kranj za darovano cvetje in sveče, v s e m , ki ste pisno in 
ustno sočustvoval i z nami in jo v tako v e l i k e m Številu 
pospremili na n jeni zadnji poti. Zahva l ju jemo se tudi g. žup-
niku Ciri lu Plešcu za lepo pogrebno m a š o in pogrebni obred. 
Miji A leš in pr i ja te l jema za lepo petje pri pogrebni maš i , 
pevcem K r a n j s k e g a kvinteta za zapete ž a l o s t i n k e , izvajalcu 
Tišine in pogrebni službi Jerič. Vsem imenovan im in neime-
novanim, ki ste na kakršenkoli način počastili njen spomin, še 
enkrat I S K R E N A H V A L A . 

VS I N J E N I 
Orehek, Breg ob Savi 

ZAHVALA 

V 70. letu nas je zapustil naš dragi mož. oče, stari oče, brat, bratranec, 
nečak, stric in svak 

KONRAD RADO OKORN 
vojaški in civilni pilot v pokoju 

Iskreno se zahval jujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečeno pisno in ustno sožalje, podarjeno cvetje in sveče in vsem, k i ste ga v tako 

velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala dr. Jovanu in negova lnemu 
osebju Splošne bolnišnice Jesenice za požrtvovalno skrb in nego ter osebju Dežurne 
službe Z D Kranj. Hvala g. kaplanu Gregorju Celestini za izrečene poslovilne besede 

in lep pogrebni obred. Hvala Lovski d r u ž n i Storžič, pevcem K L A S iz Predoselj, 
obema govornikoma. Pogrebni s lužbi Komunale Kranj in g. Bo janu Kaduncu 

za prelet z letalom. Se enkrat hvala vsem, ki ste nam stali ob strani in 
pokojnemu izkazali svoje spoštovanje. 

Žalujoči vsi n j^ov i 
Kranj, 21. marca 2007 

mailto:info@g-glas.si
http://www.astenks.net
http://www.phoenixpod.si
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A N K E T A 

Volivci si bodo 

zapomnili 
DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Več politikov je v zadnjem 
času zapustilo stranko, s ka-
tero je bilo izvoljeno, in pre-
stopilo v drugo. Kako ljudje 
ocenjujejo njihove poteze? 

Folo: Corazd KavtK 

TomaŽ Crčar iz Grosupljega: 

"V politiki se pač dogajajo 
spremembe in tudi presto-
pi sodijo mednje. Ali je to 
dobro ali slabo, bo privedlo 
k več enotnosti v parlamen-
tu, pa se bo šele izkristalizi-
ralo." 

Silva Leban iz Ško<]e Loke: 

"Ne zanimam se prav veliko 
za politiko, ampak kar po-
čnejo politiki sedaj, ko pre-
stopajo iz stranke v stranko 
zgolj za svojo korist, mi ni 
všeč. Naj vedo, da si bodo 
volivci to zapomnili." 

Danijel Resnik iz Žiganje 
vasi: 

"Kaže, da imajo poslanci 
vsega preveč. Izpeljali so 
dobre volilne kampanje in 
prepričali volivce, sedanja 
dejanja pa kažejo, da jim je 
za volivce bolj malo mar." 

Brane Bernik iz Škofje Loke: 

"Navadni ljudje, ki imamo 
dosti dela s svojimi službami 
in se s politiko ne ukvarjamo, 
takih potez ne razumemo. 
Mislim pa, da iz starih strank 
izstopajo in gredo v druge 
zaradi svojih koristi." 

Sabina Dobrajc iz Škofje 
Loke: 

"Ker sem ta čas na porodni-
škem dopustu, sem s tem 
popolnoma okupirana. Poli-
tika me ne zanima, z dogod-
ki sem na tekočem, kolikor 
jih preberem s teleteksta." 

Preiskave svinca 
v krvi jeseniških otrok 
Analiza krvi bo pokazala, kakšne posledice pušča na zdravju otrok železarska industrija. 

URŠA PETERKEI. 

Jesenice - Sredi aprila bodo v 
Zdravstvenem domu Jeseni-
ce pričeli z odvzemom krvi 
otrokom, starim tri leta, s či-
mer naj bi ugotovili, kolikš-
na je vsebnost svinca v njiho-
vi krvi. Rezultati bodo poka-
zali, kakšne so dejanske po-
sledice, Id jih ima na zdravje 
ljudi, zlasti najbolj ogrože-
nih, to je otrok, železarska 
industrija s svojim onesna-
ževanjem. 

Kot je pojasnila Božena 
Ronner z Občine Jesenice, 
bodo vzorce krvi odvzeli 
otrokom, starim tri leta, v 
okviru rednega sistematske-
ga pregleda, a le tistim, kate-
rih starši bodo izrecno dovo-
lili odvzem krvi v ta namen. 
Računajo, da bodo zajeli 
okrog dvesto otrok. Preglede 
bodo opravljali od sredine 
aprila do konca leta v Zdrav-
stvenem domu Jesenice, 
analizo krvi na vsebnost 
svinca pa bodo opravili v Kli-
ničnem centru v Ljubljani, 
na Kliničnem inštitutu za 
klinično kemijo in biokemi-
jo. Rezultati analize krvi 
bodo znani februarja pri-
hodnje leto, ko bo celotna 
študija tudi predstavljena na 

Rezultati pregleda krvi bodo pokazali, kakšne so dejanske posledice onesnaženosti okolja na 
zdravje ljudi. / FoucAnka BUIOVK 

seji občinskega sveta, je še 
pojasnila Ronnerjeva. 

Sicer pa podobne preglede 
krvi otrok že vrsto let oprav-
ljajo v zgornji Mežiški doli-
ni, kjer so težke kovine, med 
njimi svinec, del vsakdanji-
ka. Pri triletnih otrocih iz 
Čme na Koroškem in Meži-
ce so kar pri polovici testira-
nih otrok v krvi namerili več 
kot sto mikrogramov svinca 
na liter krvi, kar je več od 

mejne vrednosti, ki jo je do-
ločila Svetovna zdravstvena 
organizacija (WHO). Kon-
centracije svinca pri najbolj 
obremenjenih otrocih so do-
segle vsebnost od sto do 480 
mikrogramov svinca na liter 
krvi. Svinec prizadene živčni 
sistem in možgane in že pri 
majhnih koncentracijah v 
krvi lahko povzroča nemir, 
vedenjske motnje in težave z 
zbranostjo, kar je lahko velik 

obremenilni dejavnik pri 
učenju otrok. 

Kakšni bodo rezultati me-
ritev pri jeseniških otrocih, 
je težko napovedati. Dejstvo 
pa je, da je nedavna meritev 
onesnaženosti tal in vrtnin v 
občini Jesenice pokazala, da 
so koncentracije svinca (in 
tudi cinka) presežene skoraj 
na vseh merilnih mestih, 
najbolj pa v bližini jeklame 
Acroni. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes, jutri in pojutrišnjem bo spremenljivo do pretežno 
oblačno. Občasno bodo manjše krajevne padavine. Čez dan 
bo pihal vzhodni veter, ki bo v četrtek ponehal. 

Agencija RS za okolje . Urad za Meleorlogijo 

T O R E K S R E D A 

rTT7 

2/10°C i 4/9°C 

Č E T R T E K 

3/1CC 

MuisMSOtKUaf 

Elektrika že drugič dražja 
ŠTEFAN ŽARGI 

Ljubljana • Potem ko smo z 
marcem začeli plačevati tro-
šarino za električno energi-
jo, zaradi česar se je ta po-
dražila 2H dober odstotek, je 
slovenska vlada v četrtek 
odobrila še višje cene same 
energije. Cena elektrike, Id 
na računu gospodinjskih 
odjemalcev poleg moči in 
prenosa predstavlja približ-
no tretjino, se bo povečala za 
skoraj 12 odstotkov, to pa po-
meni, da bodo računi poslej 
višji za okoli pet odstotkov. 
Računi bodo pri najbolj 
varčnih potrošnikih (prva ta-
rifna stopnja) višji za štiri 
odstotke, pri gospodinjstvih 
s povprečno porabo (druga 

tarifna stopnja) za 4 ,9 od-
stotka, pri tistih, ki imajo za-
radi ogrevanja višjo porabo 
(tretja tarifna stopnja), pa se 
bo račun povečal za 3,1 od-
stotka. Ministrstvo za finan-
ce je predlog podražitev 
sprejelo pod pogojem, da je 
to zadnja podražitev pred ju-
lijem, ko se bo popolnoma 
sprostil trg električne ener-
gije tudi za gospodinjske od-
jemalce, ki bo verjetno po-
menil novo podražitev ener-
gije. Distributerji namreč 
opozarjajo, da je dosedanja 
cena, ki jo določa država, za 
2 0 odstotkov nižja od cene, 
ki jo plačujejo dobaviteljem, 
prenizki pa naj bi bili tudi 
priznani stroški dobave 
elektrike. 

KRANJ 

Pocenitev naftnih derivatov 

Z današnjim dnem so se pocenili naftni derivati. 95-oktans-
ki motorni bencin se je pocenil za 0,8 centa, na 1 ,007 evra 
za liter, 98-oktanski bencin pa za 0,9 centa, na 1 ,015 ®vra. 
Cena za dizelsko gorivo se je znižala za 0,6 centa in znaša 
0,923 evra. Za kurilno je po novem treba odšteti 0,563 evra 
oz. 0,8 centa manj kot pred pocenitvijo. C. Z. 

Novorojenčki 

Minuli teden je na svet prijokalo 38 malih Gorenjcev, od 
tega v Kranju 30, na Jesenicah pa 8. V Kranju se je rodilo 15 
dečkov in 15 deklic. Najtežja je bila deklica, ki je tehtala 
4.590 gramov, najlažji pa so babice natehtale 2.770 gramov. 
Na Jesenicah so se rodile 4 deklice in 4 dečki. Najtežjemu deč-
ku je tehtnica pokazala 4.040, najlažjemu pa 3.110 gramov. 

Čestitamo mladoporočencema 

Radovljica - Mojca Kos in Vojko Rebolj iz Kamnika 
Gorenjski glas mladoporočencema prisrčno čestita in jima 
s čestitko, prejeto na matičnem uradu, podarja polletno 
naročnino časopisa. 

RADIO K R A N J d.0.0. 
Stritarjeva ul. 6 . KRANJ 
ItLEfON; 
(04) 2812-220 KEIMKCU« 

(04) 2812-221 >><tixj< 
(04) 2Q22-222 
(OSI) 303-50S pnouKuiuiu 
F A X : 
(04) 2B12-225 nriMKaj« 
(04) 2ai2-22a TOFH« 

LflHJBOU POSlUŠftnH RADIJSKA P08TBJH nfl eOREmSKEfn y 

E-pofttO: 
radlokranJ^adlo-KranJ.si 
»platna snan: 
www.radlo*kranJ.si 

mailto:info@g-glas.si


» • • • • • • • • • H ^ S S S S 



GLASBA 
Joan Baez v Hali Tivoli 

Joan Baez v javnosti aktivno 
nastopa že približno 30 let. 
Poleg drugih odmevnih hi-
tov, ki so bili socialno obar-
vani, sta bila "Diamonds &. 
Rust in The Night They Dro-
ve Old Dixie Down" gotovo 
dve izmed bolj znanih uspeš-
nic sedemdesetih. Konec 
marca, 30. marca 2007, bo 
Hala Tivoli ob 20. uri gostila 
omenjeno legendarno ameri-
ško ikono Joan Baez. K B. 

Tekstoplscem narečja vse bolj dišijo 

Da pisanje narečnih besedil ni najbolj preprosto, so se 
na Radiu Sora prepričali v minulih letih, ko so kot organi-
zatorji pod streho spravili šest festivalov narodnozabav-
ne glasbe, imenovanih Večer slovenskih viž v narečju. Le-
tos, 8. junija, bo že sedmi po vrsti. Od skromnih začet-
kov je festival prerasel v enega bolj priljubljenih v Slove-
niji. Tudi letos se bodo potrudili, da naredijo kakovosten 
festival po glasbeni plati, pri čemer jim bosta v veliko po-
moč Francka Benedik, strokovna sodelavka pri SAZU, ki 
ocenjuje besedila, in Tomaž Tozon, ki drži roko čez me-
lodije in kakovostne posnetke. 

Na straneh Gorenjskega glasa in njegovih edicij boste 
sproti obveščeni o vseh novostih in aktivnostih, poveza-
nih s 7. večerom slovenskih viž v narečju, danes naj do-
damo le še to, da je do konca marca odprt razpis za na-
rečna besedila, v začetku aprila pa bodo znana imena le-
tošnjih nastopajočih. 
Za obuditev spomina na lanski večer pa še tole nagrad-
no vprašanje. Kateri ansambel je lani najbolj prepričal 
obiskovalce v dvorani Podel in dobil nagrado občinstva.' 
Pravilne odgovore pričakujejo na naslovu: Radio Sora, 
Kapucinski trg 4, 4220 Škofja Loka. Izžrebanec prejme 
zgoščenko s festivala. 

Večer ljudskih pesmi in viž 
Gasilsko društvo Poljane je večer pred materinskim dne-
vom v kulturnem domu Poljane že tretje leto zapored pri-
pravilo Večer ljudskih pesmi in viž. 
Ker so vstopnice pošle že nekaj dni pred prireditvijo, so 
se organizatorji odločili, da program izvedejo tudi popol-
dne. Tako so obakrat pred polno dvorano kulturnega 
doma nastopili predvsem domači pevci, glasbeniki in pri-
povedovalci. Program je povezovala Saša Pivk Avsec, ob-
činstvo pa so v narečju in z vsemi pripomočki zabavali 
pevci družine Štibelj, Poljanski orgličarji, Suha špaga z 
Branetom Tavčarjem, Lenart Oblak in Matjaž Božnar, 
Jože Peternel, Jože Bernik, Barbara Dolenec, Trio Brane, 
Jože in Matiček, ansambel Planinca in Marija Jelovčan ter 
Milan Kalan. Kot gosti so nastopili pevci družine Ferme 
in ansambel Tonija Verderberja, slednji pa je poskrbel 
tudi za glasbo na plesu po prireditvi. P. M. 6. 

Kranj v latino ritmih 

v soboto, 31. marca, ob 19. uri bo Športna dvorana na 
Planini v Kranju oživela v plesnih ritmih. Studio Ritem, 
plesni center Kranj, organizira Državno prvenstvo v latin-
skoameriških plesih in 4. gorenjski Cala ples. S. K. 

Ninini časi 

Nina Pušlar, pevka, ki je bila lani s strani glasbenih novi-
narjev in urednikov izbrana za naj pevko leta 2 0 0 6 v Slo-
veniji, uspešno nadaljuje glasbeno pot. Predstavlja se s 
petim singlom z istoimenskega albuma. Po štirih sklad-

bah, ki so uspešno 
predstavile album, 
Nina Pušlar zdaj 
predstavlja še pe-
sem Štirje letni časi 
s prijazno melodijo, 
ki od začetka do 
konca pesmi pelje 
bolj umirjeno kot 
(zadnje čase) pravi 
letni časi. A. B. 

ŠOPEK ZA MAMI 
Narodnozabavno prireditev Šopek za mami je tudi četrto leto napolnila dvorano v Komendi. Pestra 
glasba, obilo zabave, gostja večera pa Alenka Gotar. 

1' Jasna Paladin 

Č
lani ansambla Vi-
hamik, ki so pri-
reditev prvič pri-
pravili ob svoji de-
setletnici, so tudi 

letos uspeli privabiti najraz-
ličnejše glasbenike, ki so po-
skrbeli za praznično vzdušje 
pred materinskim dnevom 

Brigita Šuler 

Mladi harmonikarji 

in obilo dobre volje. Po po-
skočnih ritmih mladih har-
monikarjev so predstavili 
skladbo Šopek za mami, ka-
tere besedilo je prav za to pri-
reditev napisal Komendčan 
Srečko Kos. V nadaljevanju 
so se ob humomih komen-
tarjih voditelja Franca Pestot-
nika Podokničarja predstavi-
le še mlade 21apeljivke Maja, 
Melisa in Moruka iz Savinj-
ske doline, člani ansambla 
Čepon iz Horjula, domžal-

ska zasedba Vrhovec, zapelji-
va Brigita Šuler, ki je svoje 
čare pokazala tudi pod 
odrom med občinstvom, in 
dani ansambla Nagelj, ki le-
tos praznujejo 20-Ietnico 
svojega delovanja. Dvorano 
so s svojo energijo napolnili 
tudi vedno razpoloženi Špe-
la, Mateja, Jani in Dejan iz 
Atomik Harmonik, poskočni 
komendski upokojenci, ple-
salci folklorne skupine, pre-
cej mlajše članice Plesne 

skupine Štupi, v nadaljeva-
nju pa še ansambla Javor in 
Radost. S svojim močnim 
glasom je navdušila tudi 
Alenka Golar, ki je sredi pol-
nih priprav na letošnjo Evro-
vizijo, vrhunec pa je večer 
dosegel z nastopom in pra-
vim šovom Okroglih muzi-
kantov ter Igorja in Zlatih 
zvokov, ki so poskrbeli, da 
plesa in zabave z Vihamiki 
po končanem programu za-
res ni manjkalo. 

Voditelj Franc Pestotnik Podokničar in Zapeljivke Atomik Harmonik 

FOLKLORNO IZROČILO ŽIVI 

Tržiške folklorne 
skupine so se sre-
čale na prireditvi 
Polka je ukazana. 
Obiskovalci v OŠ 

Bistrica so uživali v progra-
mu, ki sta ga povezovala 
Maja Tekavec in Aljoša Uzar. 
Odrasla folklorna skupina 
Karavanke pod vodstvom 
Metke Knific je pripravila 
dva nastopa. Na začetku je 
ogrela publiko s plesi Vzhod-
ne Štajerske. Za konec je v 

Sedmih korakih povezala 
alpske, primorske in panon-
ske različice plesa. Vanda 

Mušič je s srednjo otroško 
skupino uprizorila, kako se 
staro druži z novim. Dekleta 

te skupine so na dromljah 
zaigrale Primorsko špicpol-
ko, mladinska skupina pa je 
nastopila z ljudsko pesmijo 
Izidor. Mlajša otroška skupi-
na z Urško Glavič je pripravi-
la več iger. Otroška skupina s 
Sašo Meglič, ki je prejela sre-
brno Kurnikovo značko za 
10 let dela, se je v točki Ura 
spomnila preteklosti. Pose-
bej je navdušila mladinska 
skupina, ki jo vodi Maja Te-
kavec, s točko Moje cokle (na 
sliki). Za glasbo so poskrbeh 
Rok Podakar, Borut Krč, Ga-
šper Gosar in Matic Papa. 



KULTURA 
ZGODOVINA Z RAZGLEDNIC 
V M e d o b č i n s k e m m u z e j u K a m n i k j e n a o g l e d r a z s t a v a z n a s l o v o m B o j z a m e j e p o prvi s v e t o v n i v o j n i . 

j a s n a P a l a d i n 

• edro tokratne razsta-
I ve v kamniškem mu-
I zeju so stare razgled-
I niče, ki jih je za to pri-
m ložnost prispeval in 

w uredil dolgoletni zbi-
ralec in zgodovinar Mi lan 
Škrabec. " Ž e dolga leta zbi-
ram vse, kar je povezano s 
s lovenstvom, med d r u g i m 
tudi razglednice, ki pa jih je 
- vsaj takšnih kakovostnih -
ohranjenih že zelo malo . 
Na bolšjem trgu se še dobi 
kakšna, ali pa preko Inter-
neta, a se je treba pošteno 
potruditi," je povedal Škra-
bec, ki je v muzeju na gradu 
Zaprice razstavil več kot sto 
razglednic z bolj ali m a n j 
povedno dokumentarno in 
umetniško močjo. S svojo 
pestro posl ikano sprednjo 

stranjo ali preko besed, na-
pisanih na zadnji strani, 
n a m predstavljajo nemirne 
čase ob koncu prve svetovne 
vojne in prvih mesec ih po 
njej, ko je imel ključno vlo-
go pri obl ikovanju sloven-
ske m e j e kamnišk i rojak 
Rudolf Maister. Razgledni-
ce prikazujejo vojaško živ-
ljenje, zmage in poraze na-
ših vojakov, upanje na ko-
nec bitk, strah, skrb za do-
mače, porušeno domovino 
in politično propagando. 
Med najbolj zanimivimi so 
na ogled fotografije prijetja 
Gavrila Principa, atentator-
ja na prestolonaslednika 
Franca Ferdinanda, bojišča 
v Rusi j i , posnetki iz strel-
skih jarkov in bolnišnic, pa 
tudi različne karikature ta-
kratnih politikov in mnoge 
druge. Njihovi opisi so sku-
paj s kratko zgodovino raz-

glednic, ki so razmah doži-
vele prav v obdobju do kon-
ca 1. svetovne vojne, zbrani v 
razstavnem katalogu. Na 
razstavi so na ogled tudi kosi 
orožja iz tedanjega časa, ki 
so jih prispevali posamezni 
zbiratelji. Kot sta na odprtju 
poudarila Milan Škrabec in 
župan Tone Smolnikar, pa 
je razstava več kot aktualna: 

"Slovenci poglavja o našem 
boju za meje žal še zdaleč 
n ismo zaključili, saj se po-
novno borimo zanje. Morda 
bo naslednje leto izšlo na-
daljevanje tele knjižice, ki bi 
ga lahko napisal naš zuna-
nji minister Rupel." Iz zgo-
dovine, pa čeprav iz raz-
glednic, bi se S lovend lahko 
več naučili. 

ŠKOFJA LOKA 

O b 70-letnici Muze j skega društva 

v četrtek, 29. marca, ob 19. uri, bo v Galeriji Ivana Groharja 
odprtje razstave 70-iet muzejskega društva v Škofji Loki. 
Razstavo In priložnostni katalog so pripravili v Loškem 
muzeju, ki ima svoje korenine prav v pobudi uglednih 
Ločanov, takratnih članov Muzejskega društva. I. K. 

KRANJ 

O b m o č n o s rečan je otroških in 
mladinskih zborov 

Danes, v torek, 27. marca , in jutri v sredo, 28. marca, 
obakrat ob 18. uri bo v prostorih O Š France Prešeren 
potekalo območno srečanje otroških in mladinskih zborov 
s področja kranjske izpostave JSKD. Danes bodo nastopili 
Otroški pevski zbor O Š Staneta Žagarja Kranj, OPZ PŠ 
Primskovo, OPZ OŠ Šenčur, PŠ Olševek, OPZ OŠ Davo-
rina Jenka Cerklje, O P Z OŠ StražISče, PŠ Žabnica, OPZ 
OŠ Simona jenka Kranj, O P Z PŠ Trboje, OPZ OŠ Matije 
Valjavca Preddvor, Cerkveni O P Z Mladi upi Olševek, OPZ 
OŠ Davorina jenka PŠ Zalog in 2. OPZ OŠ Matije Čopa 
Kranj. Sredine nastope bo začel OPZ Dežniki OŠ France 
Prešeren Kranj, sledili pa bodo OPZ OŠ Šenčur, PŠ Voklo, 
Mladinski pevski zbor Kud Pod lipo, Adergas, MIPZ OŠ 
Davorina Jenka Cerklje, MIPZ OŠ Šenčur, Mlpz OŠ Matije 
Čopa Kranj in Dekliški pevski zbor Gimnazije Kranj. I. K. 

RADOVgiCA 

Pr iha ja Chop inov zlati prstan 

V četrtek, 29 . marca, bo ob 1 9 . 3 0 Kulturnica Blaž 
Kumerdej v sodelovanju z Glasbeno šolo Radovljica, v 
sklopu prireditev "Chopinov zlati prstan", organizirala 
promocijski koncert z naslovom Clasbeno-literarni večer z 
znanimi Poljaki in njihovimi sodobniki. Na koncertu, ki bo 
potekal v Glasbeni šoli Radovljica, bodo nastopili drams-
ka igralka Polona Juh, udeleženka lanskega tekmovanja za 
Chopinov zlati prstan in dobitnica zlate plakete tek-
movanja Ana Semič Bursač ter "Linhart" Franci Černe. 
Tekmovanje za Chopinov zlati prstan bo sicer potekalo v 
začetku maja, ko se bodo za ta laskavi naslov pomerili 
mladi pianisti. I. K. 

GORENJA VAS 

F rance S l ana v Galer i j i Krvina 

Priznani akademski slikar France Slana se bo ob življenj-
skem jubileju, 80-letnici, ki jo je s številnimi razstavami 
praznoval lani, predstavil tudi v Galeriji Krvina v Gorenji 
vasi. Svečano odprtje bo v četrtek, 29. marca, ob 19. uri, 
o umetniku in njegovem delu bo spregovorila umetnos-
tna kritičarka Polona Škodič, razstavo bo odprl akademik 
Ciril Z lobec , v programu pa bosta sodelova la tudi 
flavtistka Gordana Buh in dramski igralec Jože Logar. 
I. K . 
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B L E D 

B l ed gost i mednarodn i P E N 

Od srede do nedelje bo Bled gostil 39. mednarodno 
s rečan je pisatel jev, združenih v PEN. Tudi letos se 
bodo literati na okroglih mizah lotevali aktualnih tem, 
kot so Ogroženi jeziki - izumirajoče kulture, Branje kot 
družbeni dogodek in PosttotalitarnI odpor, vrstila se 
bodo literarna branja, za goste pa bosta tradicionalna 
spre jema pripravila tudi župana gostitelja, na Bledu 
Janez Fajfar in v Ljubljani Zoran Jankovič. Večer, ki ga 
prireja župan Janez Faj far , bo v četrtek ob 18 . 30 . 
I. K . 

P e v s k a šola B led 

Na Bledu vabijo v pevsko šolo pevke in pevce, ki bi se 
želeli poglobljeno posvetiti zborovskemu petju. Šolo in 
projektni pevski zbor bosta vodila Janja Hvala in Jurij 
Dobravec, potekala pa bo aprila in maja 2 0 0 7 na Ble-
du, jeseni pa bodo pripravili tudi zaključni nastop . 
Pr ičakuje jo udeležence z zborovskimi izkušnjami v 
starosti od 18 do 50 let, še posebej so dobrodošli štu-
dent je . Več podrobnost i o projektu na straneh 
www.jarina.org, prijavite pa se lahko še do srede, 28. 
marca 2007 , na naslov pevska_sola_bled@email . s i ali 
Pevska šola Bled, Rečiška ia , 4 2 6 0 Bled. Kot dodajajo 
organizator j i , naj kandidati v prijavi op i še jo svo je 
pevske izkušnje. Avdicija pred vpisom v prvi letnik bo 
v soboto, 31 . marca, na Bledu. I. K. 

KRANJ 

O " S " f ibulah 

v okviru arheoloških predavanj, ki jih pripravljajo v 
Gorenjskem muzeju, bo danes, v torek, 27. marca, ob 
19 . uri v Modri dvorani gradu Khislstein predavanje Tine 
Milavec " o fibulah v obliki črke S" . S takimi fibulami so 
si obleke spenjale germanske ženske pred 1 4 0 0 leti, 
nekaj teh sponk pa je bilo prikazanih tudi na nedavni 
razstavi Zlata doba Karnija. I. K. 

T o r e k , Z 7 . marca 
• ob 19.3O: Matjaž Zupančič RAZRED (5NG Drama Ljubljana) TP 
S r e d a , 2 B . marca 
• ob 19.3O: Predstavitev delavnice dramskega pisanja: 
Dialogi na odru (mentor Jan van den Bosch) 
Č e t r t e k , 2 9 . marca 
• ob 19.30: Dane Zaje GRMAČE (Mednarodna Koprodukcija: 
Teatar 6TD, ADU, EUROKAZ (Zagreb, Hrvaška), EX PONTO, 
Globalni teater Ujubljana, Slovenija) M P 
P e t e k , 3 0 . marca 
• ob 19.3O: Mara Bule ZADNJA EGOISTIČNA PREDSTAVA 
(Maska produkcija, koprodukcija: Lutkovno gledališče LJubljana, 
Festival Performa MKC Maribor) 5P 
N e d e l j a , 1 . aprila 
• ob 19.3O: Sklepna slovesnost. ; 
podelitev nagrade Slavka Gruma, Šeligove nagrade, | 
Griin-Filiplčevega primanja in nagrade občinstva | 
Legenda: | 
T P - t e k m o v a l n i program 
SP - spremljevalni program BtojajM: 04 2010 200 
M P - mednarodni program *»ww.pf k. j I 

Na 17. Tednu sk)V«islte drame bo PreSemovo gledalske v sodetovanju z GorenjsUm glasom nidl 
ktos podelik) nagrado obSnstva za najboljio predstavo festivala. Med ocenjevala bomo izžrebali 
pet pfejemnikov gledalskega abonmaja in enoletne naročilne na Oorenjski glas. 

KUPON ZA TEDEN SLOVENSKE DRAME V PREŠERNOVEM GLEDAUŠCU 

Predstava: 

Prosimo, obkrožite (1 je najnižja, 5 najvišja ocena): 
1 - Tako slab« predstave pa že dolgo nel 2 - No ja, zdržali smo do konca. 
3-Zanimivo, a ne pretresljivo. 4-Res, prav dobra predstava! S-Odlična predstava! 

Ime in priimek: 

Na5lov:_„ _ , . . . 
Telefon: 

i Ocenjevalni kupon pošljite na naslov: Gorenjski glas, Zoisova 1,4000 Kranj. UpoiStevali 
i bomo vse ocenjevalne listiie, ki bodo prispeli do 31. marca 2007, do 10. ure. 
L ^ 

http://www.jarina.org
mailto:pevska_sola_bled@email.si


TELEVIZIJA 
FOTOREPORTAŽICA 
TV VIKTORJI IN VIKTORIJE 

Lani se prireditve nismo udeležili, ker je bila pridobitev 
akreditacij prezapleten postopek, letos je stvar potekala 
brez problemov. Prišlo je tudi precej več ljudi, kot s m o jih 
novinarji pričakovali. Verjetno jih je privabilo voditeljsko 
ime Jurij Zrnec, ki ponavadi obeta. Veliko sedanjih, bivših 
in morda bodočih televizijcev pa smo ujeli v objektiv. Eni 
so resni, drugi nasmejani, tretji zgovorni, predvsem pa 
vsi zadovoljni s preteklim delom in ustvarjanjem. A. B. 

jasna Kuljaj in Corazd 
Dominko 

Darja Zgonc promovira 
novo oddajo 24 ur. 

/ 1 
Sestri Jambrek s POP TV Nina Osenar in njen Ivo 

Beštrovi. Oče Vine Bešter (skrajno desno) je direktor 
informativnega programa na POP TV. /FotKiiiuDou 

® Rcidie Triolcir 
(VOCnULAVJESOlCe •Jao.T.9T<M£.iMt4 JESD«C£ ^ ^ 

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

Peter Komovec 

l u u n f t i d v o ) a t c 
i n č e i l d a l n 

Knmi • HBttanbeig - iBilo • Ofcanoac 
I94Z-194S 

Izjemno zanimiva 
knjiga o življenju 
avtorja, ki je ne boste 
mogli spustiti iz rok. 

Cena knjige z 20% 
popustom je 
10 EUR / 2.400 SIT 

Naročila po tel.: 
04 / 20142 41, 
e-poSti: 
narocnine(S>g-glas.si 
ali na Zoisovi 1 v Kranju 
od /h do 15/7. 

MALI STANOVALCI 
VELIKEGA BRATA 
v največjem resničnostnem šovu vseh časov Big Brother je sedaj 13 stanovalcev. Pridružila se jim je 
še 26-letna Sonja. Mi pa vam razkrivamo, kako je prvih 12 stanovalcev izgledalo v otroštvu. 

Nina Valant 

Svetlolasa Primorka 
Tina je bila kot 
majhna zelo ubog-
ljiva, poslušna in 
mima punčka, kas-

neje pa se je razvila v osebo z 
močnim karakterjem ter de-
finirano osebnostjo. Jessy je 
že v otroštvu spoznala, da 
življenje ni vedno rožnato, 
saj sta se starša ločila. Ven-
dar je ugotovila tudi, da za 
dežjem vedno posije sonce. 

Andrej se je z družino pri 
petih letih preselil v Avstrali-
jo. Prvi šolski dnevi so bili 
zanj precej zahtevni, saj ga 
sošolci, kot otroka iz tuje dr-
žave, niso toplo sprejeli med-
se. Najstarejša stanovalka v 
hiši Big Brother Suzana je 
bila živahen in poreden 
otrok, vendar v šoli med naj-
bolj pridnimi. Miha kot 
otrok ni bil pol toliko samo-
zavesten, kot je danes, nosil 
je očala in so ga zaradi tega 
vsi zafrkavali. Ljubljančanka 
Veronika pravi, da jo je 

mama vedno spodbujala, da 
je sledila svojim sanjam. 
Druga mamica v resničnost-
nem šovu Big Brother je 
Nina, ki je bila priden in mi-
ren otrok ter zadovoljna, če 
je imela pri roki barvice, kak 
kos plastelina ali sestrine 
polomljene igrače. "Že od 
malih nog sem rad skakal po 
lužah in opazoval oblake," 
pove diplomirani pravnik 
Aleš. Robert je v otroštvu 
zelo rad poslušal starejše lju-
di in njihove zgodbe, v 
osnovni šoU se je dolgočasil. 

"V otroštvu sem večino časa 
preživel na igrišču za nogo-
met, čeprav je oče želel, da bi 
več časa preživel v knjigar-
ni," ja povedal Alen. V mlaj-
ših letih so lasmino gledali 
postrani, ker je Romkinja, 
danes jo morda, ker pleše 
striptiz. Stane je bU kot otrok 
zelo hiperaktiven in proble-
matičen. "Zato sta starša 
vztrajala, da se začnem 
ukvarjati s športom in pri os-
mih letih sem začel igrati ro-
komet," je povedal Celjan. 

Tina Suzana Miha Veronika 

Andrej Jessy Nina Robert 

NOVA SEZONA UMKA 

Otroški in mla-
dinski program 
Televizije Slo-
venija je skupaj 
s Hišo idej pri-

pravil že tretjo sezono pri-
ljubljene otroške oddaje 
Umko. Voditelj oddaje ostaja 
Gašper Jami, njegov virtual-
ni pomočnik pa Umko. Novo 
sezono na 1. programu Te-
levizije Slovenija so začeli že 
17. marca 2007 , ob 13.15. 

Takrat so Umkov studio 
napolnile nove brihtne Gašper jarni poskrbi za umkovito zabavo, /AA^ RTV SLO 

glav'ce z vse Slovenije. 16 od-
ličnih pevcev se je pomerilo 
v petju v živo v Umkoviziji, 
junaki šol pa so po novem 
zbirali točke za svojo ekipo. 
Prav tako so mladi tekstopis-
ci lahko napisali rap in ga 
odrapali v skupaj s 6pack 
Čukurjem. Sprašujete, kdo 
vse bodo gostje.' Umko jih je 
odlično skril, a vas bodo nav-
dušili. Sicer pa Umko znova 
poganja po progi avtomobil-
čke, s kozmično energijo po-
šilja tekmovalce v vesolje, 
studio napolni z baloni, 
smehom, znanjem in umko-
vito zabavo. 

Navihana umna glav'ca 
tako s svojim šovom mlade 
razveseljuje vsako soboto ob 
13.15 oziroma ob ponedeljkih 
po 9. uri. 



KINO, SPOREDI, RADIO 
ROCKY BALBOA 
Akcijski veteran Sylvester Stallone se je odločil še šestič oživiti boksarsko legendo in dokazati, da čast 
ne more biti podarjena, temveč si jo moramo priboriti. 

E l i Alenka Brun 

• e kje kdo, ki ne ve, kdo 
I je Sylvester Stallone? 
I Mogoče najmlajše 
I generacije. Te pa se 
B lahko ta teden odpravi-

• jo v Kolosej, kjer so za-
čeli vrteti akcijsko dramo 
Rocky Balboa. 

Sylvester Stallone se vrača 
z likom, s katerim je uspel in 
ki je postal svetovna kultur-
na ikona. Gre za zadnje 
poglavje tridesetletne sage, 
ki se je začela leta 1976 z 
Rockyjem, filmom, ki se je 
tako kot naslovni lik vzel od 
nikoder in se zapisal v film-
sko zgodovino - podiral je 
blagajniške rekorde ter dobU 
Oskarja za najboljši film, 
režijo in montažo in bil 

vsega skupaj nominiran za 
neverjetnih deset oskarjev. 
Poleg Stallona sta iz izvirni-
ka tu še Burt Young kot 
Paulie, Rockyjev dolgoletni 
prijatelj in svak, ki se je po-
javil v vseh šestih filmih o 
Rockyju, in Pedro Lovell kot 
Spider, nekdanji nasprotnik, 
ki sedaj poseda po Rockyjevi 
restavraciji, ker nima iti kam 
drugam. 

Zdaj ko so dnevi slave 
mimo, nekdanji italijanski 
žrebec Rocky Balboa 
(Sylvester Stallone) ob večerih 
pogreva stare zgodbe z redni-
mi obiskovalci svoje 
restavracije Adrian's, ki jo je 
poimenoval po pokojni ženi, 
za katero po tihem žaluje. 
Njegov sin (Milo Ventimiglia) 
noče več preživljati časa z 
njim, preveč je zaposlen z 

RADIJSKI SPOREDI 
^adio Kranj 97,3,IMjiz 
' (www.radio-kranj.si/progrm.php) 

Ob 9.20 bodo v torkovi temi gostili župana občine Šenčur 
Mira Koželja, ob 1 1 . 1 0 pa se bodo v oddaji Poslanske mi-
nute pogovarjali z Brankom Grimsom. Popoldne ob 16 .20 
boste lahko prisluhnili reportaži z uradnega odprtja nove 
stavbe ekonomske gimnazije v Kranju, udeležili pa se 
bodo tudi dogodka ob praznovanju 30. obletnice Sončka -
Gorenjskega društva za cerebralno paralizo, ki ga bodo 
oplemenitili z dobrodelno dražbo izdelkov. V sredini temi 
dneva ob g.20 bo njihov gost župan občine Cerklje Franc 
Čebulj, o Državnem prvenstvu v latinskoameriških plesih, 
ki bo v dvorani na Planini konec tedna, pa bomo sprego-
vorili ob 1 1 . 10 . Redni mesečni oddaji Varujmo zdravje lah-
ko prisluhnete malo po 16. uri, oddaji za upokojence pa 
ob 18.20. Četrtkovo dopoldansko temo namenjajo veteri-
narskim nasvetom - ob 9.20, popoldne med 17. in 18. uro 
pa se bodo ponovno vključili v četrto radijsko mrežo lokal-
nih in regionalnih radijskih postaj Slovenije, v kateri bodo 
prenašali pogovor s predsednikom državnega zbora Fran-
cetom Cukjatijem. V petek ob 9.20 ne zamudite pogovora 
z županom mestne občine Kranj Damijanom Pernetom, 
zvečer ob 19.30 pa Vasovanja s podokničarjem Francem 
Pestotnikom. Sobotno dopoldne, bo namenjamo našim 
najmlajšim poslušalcem, oddajo Na planincah ob 16.20, 
pa ljubiteljem planin. 

Radio Ognjišče, 104,5 •'i 9 ^ ^ ^ 
(http://www.ognjisce.si/napovednik/napovednilt.htm) 

Ta teden poteka 2. radijski misijon pod geslom Živeti v 
Kristusu. Vsak dan bodo v programu misijonski pogovori, 
pripravili bodo pogovorne večere, v katerih boste poslu-
šalci lahko spraševali, dnevno bo prenos večerne molitve 
in še marsikaj drugega, med drugim tudi javna prireditev 
za mlade v obliki koncerta ritmično duhovne glasbe in pri-
čevanja bratov kapucinov. V program bodo posebej obli-
kovane naslednje rubrike: Sejalec seje besedo ob 6.45, ob 
7.15 bo zgodba o kapucinskem svetniku za otroke, ob 
10.15 prvo misijonsko premišljevanje, ob 13. uri pa drugo 
misijonsko premišljevanje. Vsak dan ob 17. uri bo misijon-
ski pogovor z bratom Štefanom Kožuhom, ob 19. uri pre-
nos molitve, ob 20.30 misijonski večer (kontakt s poslu-
šalci). Od 22. ure naprej bodo ponovih/e misijonskih pre-
mišljevanj in pogovora. Med 10 .30 in 14. uro bo priložnost 
za pogovor z dnevnim misijonarjem po telefonu (01/512 
77 84). 

lastnim življenjem. Čas in na. Ostal je brez vsega, ima le 
udarci so Rockyja naredili stare zgodbe. A v srcu je še 
ponižnejšega. Ima deformi- vedno isti mož, v srcu je še 
rana zapestja, sključena rame- vedno borec. 

Radio Potepuh, 91,0 Mhz 
(wvw.potepuh.com) 

V torkovih Utrinkih ob n . 0 5 bo voditeljica Maja predstavi-
la novo skrivnost, ki je povezana z našo notranjostjo; Sta-
ne pa bo ob 14.05 v Čežani poskrbel, da vas zasrbijo pete 
ob dobri rokerski glasbi. V sredo ob 11 .05 prisluhnite An-
dražu in oddaji Športni pozdrav; ob 12.15 pa bo njihova 
gostja gospa Meta Lenarčič, ki bo posredovala novice iz 
daljne Avstralije. Seveda pa ob 14.05 ne zamudite oddaje 
Rože in vrt. Za četrtkovo razvajanje bo ob 11 .05 poskrbela 
Petra v oddaji Pozitivno&Aktivno; oddaja S-O-S ob 14,05, 
pa bo razkrila novo tabu temo. Petek je dan dveh Veronik 
in ene Urške: ob 11 .05 vam bo Veronika BakaČ v svoji od-
daji predstavila, kakšna Literatura se danes fura; Urša in 
Založba Nika ob 12 . 10 pa glasbene novosti. Če pa bi se 
radi odšli potepat, pa še ne veste kam, morda dobite ide-
jo v oddaji Hello z Veroniko ob 14.05. V ponedeljek ob 
1 1 :30 uri prisluhnite Zdravstvenemu kotičku, ob 14.30 pa, 
kaj so tokrat pripravili dijaki SGTŠ Radovljica. 

Radio Sora 91,1 Mhz 
(wv/w.radio-sora.si.) 

Minuli četrtek je dvorana v Selcih pokala po šivih, ko je av-
tor janež Habjan predstavil film Gozdarjenje po starem na 
Selškem. Film, ki ohranja dediščino Selške doline, bodo ta 
torek ob devetih predstavili tudi v oddaji aktualno. V Vrel-
cih zdravja bodo med drugim prav na njihov 30. rojstni 
dan gostili Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo. V 
sredo ob 9. uri vas vabijo na prireditev, s katerimi Razvoj-
na agencija Sora pospešuje razvoj podjetništva na Škofje-
loškenn, v županovi urici ob enajstih bodo pozdravili župa-
na Železnikov Mihaela Prevca, ob pol enih pa predstavili 
kleklja rice iz Železnikov. V četrtek bodo spregovorili o pro-
jektih, ki bodo letos razgibali škofjeloški Mestni trg, ob 
enajstih bodo v oddaji Vprašanja in pobude reševali vaše 
težave, po avtomobilističnih minutah ob 18. uri pa vas uro 
kasneje vabijo na Vandranje s harmoniko. Petek bo tudi 
tokrat živahen. Ob devetih bodo govorili o Gorenjski regi-
ji in vlogi sveta gorenjskih županov in ob enajstih poveda-
li, kako kaže Škofjeloškemu pasijonu. Sobota bo športno 
oban/ana, nedeljsko popoldne pa vam bo krajšala Milena 
Miklavčič. 

Radi bi vas povabili še k poslušanju skupnega nočnega 
programa, ki ga bodo oblikovali na Radiu Sora. V noči s 
petka na soboto bo Viktor MIkek gostil profesorico glasbe 
in citrarko CIto Galič, v noči s sobote na nedeljo pa bo jože 
Oblak povabil v studio zanimive goste - razpeti bomo ne-
kako med vodo in zrakom. 

Mala Sel ivka 

v četrtek so v Kinodvoru predvajali novinarsko projek-
cijo filma Pavee Lacken: Mala Selivka, po projekciji fil-
ma pa je sledil pogovor z režiserjem Perryjem Ogde-
nom, ki je pospremil film na pot po velikih platnih po 
Sloveniji. 

Pavee (travellers) so nomadska manjšina, ki je že sto-
letja del irske družbe, a se še vedno upira vsakršnim 
konvencionalnim merilom asimilacije. Imajo popolno-
ma samosvoj jezik, običaje in kulturno tradicijo ter ve-
liko skupnih značilnosti z Romi. Njihov način življenja, 
pogojen s stoletji nomadstva, jih je odrinil povsem na 
obrobje sodobne Irske družbe. Tudi danes živijo "na 
cesti", v bivalnih prikolicah brez lastnega dostopa do 
vode in elektrike. Film bo na programu vse do 18. apri-
la. A. B. 

KINO SPORED 

KINO CENTCR. KRANJ 

Torek, 27 .03 . 
16.30 In 18.30 
NINJA ŽELVE 
20.30 
NASA MALA MIS 

Sreda, 28.03. 
16.30 In 18.30 
NIÎ UA ŽELVE 
20.30 
NAŠA MALA MIS 

Četrtek, 29.03. 
16.30 In 18.30 
NINJA ŽELVE 
20.30 
AS V ROKAVU 

Petek, 30.03. 
17.00 in 19.00 
NINJA ŽELVE 
21.00 
AS V ROKAVU 

Sobota, 3 1 . 0 3 . 
15.00 Inl 7.00 
NINJA ŽELVE 
21.00 
AS V ROKAVU 

Nedelja, 01 .04. 
15.00,17.00 in 19.00 
NINJA ŽELVE 
21.00 
AS V ROKAVU 

Ponedeljek, 02.04. 
17.00 
NINJA ŽELVE 

19.00 
CASINOROVALE 

LINHARZrOVA DVORANA RAOOVUlCA 

Četrtek, 29.03. 
20.00 POT V GUANTANAMO, 
dok. drama 

Petek. 30.03. 
KINO ODPADE 

Sobota, 3 1 . 0 3 . 
KINO ODPADE 

Nedelja, 01 .04. 
18.00 in 20.00 NEPOVABUEN, 
drama 

K I N O SORA, ŠKOFJAIOKA 

Četrtek, 29.03. 
20.00 UTRIP GROZE, groz. 

Petek, 30.03. 
18.00 ASTERIX IN VIKINGI, 
anim. druž. kom. 
20.00 TIGER IN SNEG, kom. 

Sobota, 3 1 . 0 3 . 
18.00 ASTERIX IN VIKINGI, 
anim. druž. kom. 
20.00 UTRIP GROZE, groz. 

Nedelja, 01.04. 
18.00 ASTERIX IN VIKINGI, 
anim. druž. kom. 
20.00 TIGER IN SNEG, kom 
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S U D O K U 

Navodila: v kvadrate vpiSite števila od 1 do 
9 tako, da se ne bo nobeno število ponovilo 
ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed 
odebeljenih devetih kvadratov. 

SMUvila: P«trj F. 

http://www.radio-kranj.si/progrm.php
http://www.ognjisce.si/napovednik/napovednilt.htm


muianua 
Otroci iz Cerkelj spoznali Plečnika 

Tudi varovanci Mariji-
nega vrtca v Cerkljah, v 
starosti pet in šest let, 
so se spomnili petde-
setletnice smrti velike-
ga arhitekta Jožeta 
Plečnika. Najprej s o se 
v Ljubljani in domačih 
Cerkljah seznanili z 
njegovim delom, nato 
pa so v vrtcu pridno iz-
delovali makete njego-
vih stavb, stebrov in 
spomenikov. Svoje iz-
delke so potem ponos-
no razstavili vsem obis-
kovalcem vrtca. S. Š. 

OTROŠKA PERESA 

Šolska 

Od sedmih do treh, 
od sedmih do treh, 
sedimo v klopeh, 
novo snov se učimo, 
bolj počasi sledimo. 

Učimo se, učimo se 
od sedmih do treh, 
po tretji uri na licu nasmeh. 

V šoli se učimo, 
v šoli tudi spimo. 
Od sedmih do treh 
delamo za uspeh. 

Od sedmih do treh 
nam vedno težje bo, 
vsak zase se potrudil bo. 
Uspel bo le nekdo, 
ki od sedmih do treh 
zaspal nikoli ne bo. 

Ana Dolžan, Uroš 
Bradeško, Ema Dolenec, 
OŠ Škofja Loka - Mesto 

Moja ljubezenska 
pesem 

Bila je tam v parku, sedela 
je, kaj naj storim; 
sedela je in brala knjigo, kaj 
naj storim. 

Šel sem do nje in jo vprašal; 
vprašal sem jo, ali lahko ..., 
ali lahko prisedem. 
Ona se je le smehljala, kaj 
naj storim. 
Privolila je in usedel sem se. 
Pogovarjala sva se in bilo je 
veselje; 
prijatelja sva postala in 
hodila na sprehode; 
zaljubila sva se, 
a ... naenkrat je nekaj prišlo 
vmes, kaj naj storim. 
Od takrat sem bil sam z 
naravo, kaj naj storim. 

Anže Pazlar, 9. b 
Osnovna šola Gorje 

TISOČ UGANK ZA MALČKE 
Kdo črno-rumena žuželka velika, 
je nezaželena, ker tečna je, pika? 

Do petka nam pošljite SMS z vsebino ug+rešitev+ime, pri-
imek in naslov na številko 031/691 i n . Nekdo bo prejel 
knjižno nagrado založbe Didakta. Ime nagrajenca bomo 
objavili prihodnji torek. Pravilna rešitev prejšnje uganke je 
drevi. Tokrat nismo prejeli pravilnega odgovora. 

S U D O K U 
ZA OTROKE 
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4 

3 2 
Sestavila: Eva in Bine 

Navodilo za reševanje: 
V mrežo uvrstite številke od 1 do 6. 
Upoltevajte: 
1. V vsaki vrstici je vsaka številka vpisana le enkrat. 
2. V vsakem stolpcu je vsaka številka vpisana le enkrat. 
3. V vsakem pravokotniku z 3 x 2 polji je vsaka številka 

vpisana le enkrat. 

KROG, ČEBELA IN SVINČNIK 
Dan šole na OŠ Križe: razvitje zastave šole, predstavitev mednarodnega Comeniusovega projekta 
vvww.com, obisk učencev iz Ljudske šole Borovlje. 

Ana Hartman 

Zastavo OŠ Križe, 
ki so jo pred 
kratkim razvili 
ob dnevu šole, 
z a z n a m u j e j o 

krog kot simbol vseživljenj-
skega učenja, svinčnik, ki je 
eden prvih in tudi najpo-
membnejših šolskih pripo-
močkov, in čebelica, ki jo po-
vezujemo s pridnostjo, mar-
ljivostjo. Logotip je delo Lin-
de Ropret. Z razvitjem zasta-
ve pa se je dan šole šele za-
čel, tokrat se ga je udeležilo 
tudi 14 učencev iz Ljudske 
šole iz Borovelj. S slednjimi 
OŠ Križe uspešno sodeluje 
drugo šolsko leto. Šolarji iz 
Borovelj so nastopili na pri-
reditvi, zbrane so pozdravili 
v slovenskem jeziku in pre-
senetili z znanjem. Kot je 
povedal njihov učitelj Heri-
bert Kulmesch, imajo neka-
teri ob vstopu v šolo dobro 
predznanje slovenščine, 
drugi slabše. "Tisti učenci, ki 
prihajajo s podeželja, se po-
navadi doma pogovarjajo v 
slovenščini, medtem ko je v 
mestih vse manj takih. Sicer 
pa se v šoli držimo reka - več 
jezikov znaš, več veljaš. Pri 

Šolarji iz Križ so na prireditvi Poljsko predstavili s pevskim nastopom. Na oder so prinesli 
tudi medvedke, navdih za to pa so dobili v znameniti poljski risanki Medvedek Uhec. 

nas se tako učenci učijo 
nemško, slovensko, angle-
ško in italijansko," je dejal. 
Boroveljski učenci so skupaj 
s šolarji iz Križ v dneh pred 
prireditvijo v avli pripravili 
tudi razstavo o skupnem 
dvoletnem delu. 

Na OŠ Križe torej spozna-
vanju drugih kultur, običa-
jev, kar posameznika bogati, 
namenjajo vse večji pomen, 
zato so se v letošnjem šol-

skem letu pridružili še med-
narodnemu Comeniusove-
m u projektu www.com. Kot 
je povedala koordinatorica 
projekta Andreja Polanšek, 
so se na ta način povezali s 
petimi osnovnimi šolami iz 
Španije, Nemčije, Irske, 
Poljske in Italije. "Skupaj 
pripravljamo triletni projekt 
na temo voda; v prvem se-
mestru prvega leta pa smo 
se odločili, da drug dmgemu 

podrobneje predstavimo 
svojo deželo. Namen projek-
ta je tudi, da učence ozavesti-
mo, da smo tudi mi del EU, 
poleg tega pa upamo, da se 
bodo preko dopisovanja z 
vrstniki navdušili za učenje 
tujih jezikov. Tovrstni pro-
jekti obenem na šolah izbolj-
šajo medpredmetno povezo-
vanje, učne načrte pa bogati-
jo z mednarodnim projek-
tnim delom," je še dejala.. 

Na O Š Cvetka Colarja spoznavajo drugačnost 

Spoznavanju in sprejemanju drugačnosti na OŠ Cvetka 
Colarja v Škofji Loki dajejo velik pomen. Tako v okviru 
projekta Sonček že dvanajsta generacija četrtošolcev 
spoznava življenje oseb s posebnimi potrebami. Kot je 
pojasnila vodja projekta Marjanca Trilar, s Šolarji obisku-
jejo ustanove, kjer se te osebe usposabljajo za življenje, 
in spoznavajo njihov način življenja. Pred kratkim so na 
šoli v sklopu projekta pripravili zanimiv naravoslovni 
dan. "V okviru prve delavnice smo gostili dva slikarja 
tetraplegika, Benjamina Žnidaršiča iz Postojne in Vojka 
Cašperuta iz Kopra, ki slikata z usti. Obiskal nas je tudi 
domačin Metod Zakotnik, paraplegik, ki se ukvarja z 
izdelovanjem grafik. Učenci so z zanimanjem opazovali, 
kako ustvarjajo. Tudi sami so se preizkusili v slikanju z 
usti in ugotovili, da je to zahtevno," je razložila. Kako us-
posabljajo gluhe in naglušne, je v drugi delavnici pred-
stavila Darja Lužnik, ki to delo opravlja v Zavodu za 
gluhe in naglušne v Ljubljani, v tretji delavnici pa je 
Darko Kisovec predstavil življenje slepih in pripomočke, 
ki jih uporabljajo v vsakodnevnem življenju. A, H. 

Takole so se učenci OS Cvetka Colarja preizkusili v 
slikanju z usti. 

Dijaki iz Celovca v Žirovnici 

Sodelovanje OŠ Žirovnica s slovensko gimnazijo v 
Celovcu poteka tretje šolsko leto. Žirovniški učenci so 
jih nazadnje obiskali lanskega aprila, 27 dijakov tretjega 
letnika iz Celovca pa jim je pretekli teden vrnilo obisk. 
Na gimnaziji izvajajo projekt Kugyjev razred, ki ga 
obiskujejo učenci iz Slovenije, Italije in avstrijske Ko-
roške. Pouk tako poteka v treh jezikih: v nemščini, itali-
janščini in slovenščini, pri čemer je poudarek na zad-
njem jeziku. Rdeča nit njihovega obiska je bil projekt 
Knjiga in na to temo se je navezoval ves teden. V 
Žirovnici so obiskali tiskarno Medium, spoznali so Bled 
in se povzpeli na tamkajšnji grad, ker jih je že pričakal 
mojster Janez in jim odtisnil Prešernovo Zdravljico. 
Vsak dijak je moral skupaj z učencem iz Žirovnice 
izbrati knjigo, jo prebrati, ustvariti ilustracijo in vsebino 
na kratko predstaviti drugim. Domači učenci s o se z di-
jaki iz Celovca odlično ujeli; zaupali so nam, da bodo 
ohranili stike, se dopisovali po elektronski pošti, si 
pošiljali SMS-e, poleg tega pa upajo, da se bodo čim 
prej spet srečali. A. H. 

http://www.com


AVTOMOBILIZEM 
PROSTOR BREZ VPRAŠANJ 
Test: Opel Vectra Caravan 1.9 CDTI Cosmo 

O Matjaž Cregorič 

Prostornost in velikost 
prtljažnika sta med 
iskalci avtomobilov s 
kombijevskimi zadld 

pogosta dejavnika odločanja, v 
zadnjem času svojo vlogo igra 
tiidi estetika zunanjosti. Oplo-
vim oblikovalcem se je pri vec-
tri caravan kar dobro posrečilo 
zliti v celoto mogočno in svoj-
sko oblikovano karoserijo, 
udobje srednjerazredne limu-
zine in atribute kombijevskega 
zadka. Z rahlo kozmetično 
prenovo je avtomobil dobil še 
modernejši sprednji del, ki 
ustreza novi Oplovi modelni li-
niji. Prtljažnik je izjemno raz-
košen in s 530 litri pogoltne 
lepo število kosov družinske 
prtljage ali tovora, s podira-
njem zadnje klopi pa se pove-
ča že do mer, ki jih zmorejo 
nekateri lahki dostavniki. Prt-
ljažna vrata so prirezana v od-
bijaču, zato je natovarjanje ne-
težavno, dno je ravno in pohva-
la gre temeljiti obdelavi. Zra-
ven je tudi mreža za zaščito po-
tniške kabine ali za prevoz kos-

inatega štirinožca. Pri zasnovi 
voznikovega delovnega prosto-
ra je bilo glavno vodilo ergono-
mija; armaturna plošča je pre-
gledna, večina stikal na logič-
nih in dostopnih mestih, le 
modul za nastavitev delovanja 
dvopodročne klimatske napra-
ve je še vedno preveč zapleten 
in zahteva odvmitev voznikove 
pozornosti s ceste. S prosto-
rom za noge in glave ni prav 
nobenih težav ne spredaj ne 
zadaj; voznikov in sopotnikov 
sedež sta dobro oprijemljiva in 
primemo odmerjena, tudi na 
zadnji klopi lahko sedijo trije 
odrasli, čeprav je lepše, če se v 
avtomobilu vo2d samo četveri-
ca. Če je pod motornim pokro-
vom 1,9-litrski turbodizelski 
štirivaljnik, je vectra caravan 
naravnost harmoničen avto-
mobil, kajti ta pogonski stroj, 
podkovan s sodobno elektroni-
ko, mu je pisan na karoserijo. 
Z visokim navorom in elastič-
nostjo vozniku prepušča uži-
tek v udobju, z močjo pa skrbi, 
da je avtomobil dovolj potoval-
no uren. In zato so temu Oplu 
pisana na kožo predvsem dalj-
ša potovanja. 

OSNOVI TEHNIČNI PODATKI 

Cibna prostornina: 
Največja moč pri v/min: 
Najvišja hitrost: 
Poraba goriva po EU norm.: 
Maloprodajna cena: 
Uvoznik: 

1896 ccm 
1 10 l<W/i50 KM 

212 km/h 
7,8/ 5,1/ 6,1 l/ioo km 

28.190 EUR (6.755.452 SIT) 
CM SEE, podružnica Ljubljana 

Čas je za letne pnevmatike 
S 15. marcem je prenehala veljati uredba o obvezni uporabi 
zimske opreme na motornih vozilih, ker pa je prejšnji teden 
zima še enkrat pokazala zobe, so se tisti, ki so že zamenja-
li pnevmatike na kolesih svojih avtomobilov, nekoliko ušte-
li. Prometna policija namreč lahko v primerih sneženja ozi-
roma zimskih razmer odredi uporabo zimske opreme tudi 
izven obdobja med 15. novembrom in 15. marcem. Ob kon-
cu zime je kolesa priporočljivo "preobuti" v letne pnevmati-
ke, ki imajo na segretem asfaltu boljšo oprijemljivost. Stro-
kovnjaki vožnjo z zimskimi pnevmatikami v letnem času od-
svetujejo, saj so njihove lastnosti zaradi drugačne sestave 
bistveno slabše, v izjemnih primerih pa je vožnja z njimi 
lahko celo nevarna. V vsakem primeru je po daljši uporabi 
na segretem asfaltu zimska pnevmatika običajno uničena. 
Preden na kolesa nataknemo letne pnevmatike, ki smo jih 
imeli shranjene še od prejšnje sezone, podrobno pregleda-
mo, ali niso poškodovane in ali imajo še dovolj profila (naj-
manj 2 milimetra). Če smo jih uporabljali več sezon oziro-
ma večje število kilometrov, jih je zaradi starosti (trda struk-
tura) verjetno bolje zamenjati z novimi. Za tiste, ki se odlo-
čajo za nove pnevmatike, pa velja opozorilo, da morajo 
ustrezati dimenzijam, ki jih predpisuje proizvajalec avtomo-
bila in so navedene v potrdilu o skladnosti (v homologacij-
skem kartonu). M. G. 

CAS JE ZA VEC UDOBJA 
Nova terenska tovornjačka Mazda BT-50 in Ford Ranger 

O Matjaž Cregorič 

M azda in Ford 
sta na sloven-
ski trg skoraj 
hkrati poslala 

novo generacijo skupaj za-
snovanega terenskega to-
vornjačka, ki se pri Mazdi 
odslej imenuje BT50, med-
tem ko so pri Fordu ohrani-
li ime ranger. 

Novinca imata robustno 
in sodobno oblikovano zu-
nanjost ter popolnoma pre-
novljeno notranjost, seveda 
pa vsak tudi nekaj hišnih 
oblikovnih značilnosti. Pri-
devek "novi" sicer ni pov-
sem upravičen, saj je osnov-
na ideja pri obeh ostala bolj 
ali manj enaka, ob dodatni 
šminki na zunanjosti pa so 
snovalci poskrbeli tudi za 
višjo stopnjo udobja. Ran-
ger in BT-50 imata popol-
noma prenovljeno notra-
njost in posodobljeni mo-
tor. Znova gre za 2,5-litrski 
turbodizelski štirivaljnik, ki 
zdaj s pomočjo neposredne-
ga vbrizgavanja goriva po 
skupnem vodu razvije 105 
kW (143 KM), in najvišji na-
vor 330 Nm, ki ga doseže že 
pri i8oo vrtljajih v minuti. 
Motoma moč se prenaša na 
zadnji kolesni par ah s pri-
ključkom na vsa štiri kole-
sa. Oba modela sta na voljo 

v treh različnih izvedbah 
kabine. V notranjosti so na 
novo oblikovani sedeži, ki 
nudijo potnikom več udo-
bja in boljši oprijem, pre-
novljeno armaturno ploščo 
popestrijo kromirani in alu-
minijasti dodatki, številne 
odlagalne površine so dode-
lane tudi s prilagojenimi in 
posebej oblikovanimi pros-
tori za shranjevanje papirne 
dokumentacije, zgoščenk, 
mobilnih telefonov in osta-
lih drobnih predmetov. In, 
kar je morda še pomemb-
nejše, za kabino so na novo 
zasnovane višje stranice to-
vornega prostora z novimi 
kljukami za odpiranje. Ob 
tem so na voljo različne 
nadgradnje, od čvrste plat-
nene navojnice s ključavni-
co do plastičnih pokrovov 
tovornega prostora. 

Tako kot sta si oba avto-
mobila blizu po oblikovnih 
in mehaničnih lastnostih, 
so blizu tudi njune cene. 
Pri Fordovem uvozniku 
Summit motorsu za osnov-
no izvedbo rangerja, ki ima 
že štirikolesni pogon in ka-
bino s štirimi vrati, zahteva-
jo 23.070 evrov, za skoraj 
enak denar je na voljo podo-
bno opremljena mazda BT-
50, kjer pa osnovna različi-
ca z enojno kabino in pogo-
nom na zadnji kolesi stane 
15.398 evrov. 

Odprt salon avtomobilov v Beogradu 

V četrtek so svečano odprli 45. mednarodni avtomobilski salon 
v Beogradu, na katerem je mogoče videti skoraj vse novosti, ki 
so bile v začetku meseca predstavljene v Ženevi. Na letošnji 
prireditvi sodeluje 620 razstavljavcev iz 32 držav, med njimi je 
tudi Slovenija. V prvi vrsti so seveda avtomobili, poleg tega pa 
je mogoče videti tudi motocikle, gospodarska vozila, opremo 
in podobno. Salon, ki je na sporedu vsako drugo leto, zazna-
muje tudi bogat spremljajoči program, največja atrakcija za 
okoli 300 tisoč pričakovanih obiskovalcev pa bodo bogate na-
grade, med drugim tudi avtomobili. M.C. 

Celovito upravljanje 
voznih parkov 

• Konfigurator vozil \ 
• Optimizacija in svetovanje 
• Zavarovanje vozil 

• • Registracija in tehnični 
pregledi 

• Servisiranje in vzdrževanje 
• Servis pnevmatik 
• 24-urna pomoč DBS Mobil 
• Nadomestna vozila 
• Kartica goriva 
• Vodenje škodnih postopkov 

Z nami do cilja 

PRODAJ IN NAJEMI 
• Odkup važega voznega porko 
• Manj skrbi in prost kopilol 
• Nižji fiksni mesečni stroSek 
• Zagotovljeno mobilnost 

Postanite uporabnik vozil 
DBS Mobill 

DBS Leasing 
Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana, tel.: 01/2300 500, info@dbs-leasing.si, www.dbs-leasing.si 
B DEŽELNA BANKA SLOVENIFE 

J 

mailto:info@dbs-leasing.si
http://www.dbs-leasing.si


DRUŽABNA KRONIKA 
'MIZERABMO' Z VIKTORJI ALI BREZ 
Poleg kratkih filmčkov je na Viktorjih 2 0 0 6 navdušil plesni prikaz s lovenske problematike nabave 
operacijskih miz. Največ viktorjev je letos prejela nacionalka oziroma Lado Bizovičar. 

Alenka Brun 

Ker smo navajeni, da 
so Viktorji sicer 
neka mila različica 
Oskarjev ter prej 
dolgočasni kot ne, 

smo se letos razveselili novi-
ce, da jih bo znova vodil Jurij 
Zmec, saj se tako ob podelje-
vanju vsaj nasmejemo. To-
krat je fant opravil svoje vodi-
teljsko delo pač svoji razvpito-
sti primemo, z nekaj osebni-
mi šalami je že 'pristajal' na 
meji okusnega, saj bi lahko 
občutljivejši rekli, da se na ra-
čun nekaterih oseb ni le poša-
lil. temveč jih že rahlo užalil. 

Med podeljevalskimi pari 
so izstopali Jadranka Juras s 
svojim pokrivalom, simpatič-
na Katarina Čas, tako imeno-

vani imitator 'polparlamen-
ta' Marjan Šareč in Nina 
Osenar, ki je kratko in jedr-
nato pojasnila, da je njen 
moški del podeljevalskega 
para, Primoža Petkovška, 
zdelala Planica. 

Letošnji koncept podelje-
vanja viktorjev se je prepletal 
s šaljivim pregledom na mo-
ško homoseksualnost, s pro-
blematiko nabave operacij-
skih miz v zdravstvu in pro-
blemom humorja v naših za-
bavnih televizijskih oddajah, 
kjer je Jurij brez dlake na je-
ziku ugotovil, da je televizij-
ska oddaja Vrtiljak verjetno 
namenjena publiki brez tele-
vizijskih sprejemnikov. 

Kako pa so letos podelili 
Viktorje populamosti in stro-
kovne Viktorje? Enostavno: 
večina je šla v roke Televiziji 

Slovenija, POP TV pa je do-
bila le dva: za 24 ur in Našo 
malo kliniko. Obetavna me-
dijska osebnost je postal Jure 
Godler, najboljši voditelj in-
formativne oddaje Slavko 
Bobovnik, zabavna oddaja 
Tistega lepega popoldneva 
(TLP). Moški del voditeljske-
ga para TLP Lado Bizovičar 
pa je prejel še viktorja za po-
pularno televizijsko osebnost 
in najboljšega voditelja za-
bavne oddaje. Viktorja za 
najboljšo dokumentarno od-
dajo je prejel 'Kaj boš počel, 
ko prideš ven od tu?' režiser-
ja Saša Podgorška. Najboljša 
televizijska otroška in mla-
dinska oddaja je postala od-
daja Knjiga mene briga, med 
nominirand za lokalno, regi-
onalno ali kabelsko TV po-
stajo pa jerzmagala (barvita 

in večjezična) MTV Adria. 
Viktor populamosti za radij-
sko osebnost je šel v roke Hi-
tovke Špele Močnik, med ra-
dii pa je bil najboljši Radio 
Hit. Glasbeni viktor ni pre-
senetil - dobila ga je skupina 
Siddharla. Viktorja za poseb-
ne dosežke so dodelili skup-
nemu projektu lanskega sve-
tovnega prvenstva v nogo-
metu, ki sta si ga razdelila 
Pro Plus in Televizija Slove-
nija, ter Jonasu Žnidaršiču 
kot pionirju blogovske kultu-
re. Viktorja za življenjsko 
delo je letos prejel Jože Hu-
deček. 

Po sprehodu po rdeči pre-
progi in dvoumem uradnem 
delu je za povabljene sledil 
zabavni del na Gospodar-
skem razstavišču ob hrani, pi-
jači in skupini Soul Fingers. 

lTII 

Iris Mulej je bila na Viktorjih 2006 v rdečem, belem in 
zelenem. / foio: r.tu dou 

Rdeča preproga je prenesla tudi troje bistrih podeljevalcev: 
Matjaž Jaušnik, Rado Mulej in 6Pack Čukur. /Foto:Tir>DoM 

Plesna predstava 'Mizerabmo' je nastala po politično 
zdravstveni 'uspešnici'. / fmo: Tm> ooki 

Sta se imitator Jure Codler in kralj med voditelji kvizov Jonas 
Žnidaršič dolgočasila? / FMO: TIM DOM 

Marko Potrč (voditelj oddaje Svet) je pozorno pozdravil tudi 
Sanjo Grohar. /fMoirmjDoki 

Na gospodarskem razstavišču smo v družbi Andreja Šifrerja 
opazili damo v rdečem in plesalca Andreja Škufco. /Foto:'niuDou 

VRTIMO GLOBUS 
Moški šele po rojstvu hčerke 

Marku Wahlbergu zadnja leta uspeva 
tako profesionalno kot zasebno. S stran-
sko vlogo v trilerju Dvojna igra, za katero 
je bil nominiran za oskarja, se je zapisal 
med holl)woodsko smetano, v kratkem 
pa prihaja na velika platna akcijski triler 
Strelec, v katerem igra glavno vlogo. 35-

letni igralec priznava, da je pravi moški postal šele pred 
štirimi leti, po rojstvu hčerke Elle: "Ko sem bil star 15 let, 
sem bil prepričan, da sem postal moški, a šele po rojstvu 
Elle nimam več težav z izkazovanjem čustev." 

Preveč je popival 
Jesse Metcalfe je še eden od mladih 
zvezdnikov, ki je okusil slabe plati slave. 
Seksi vrtnar iz serije Razočarane gospo-
dinje se je prijavil na kliniko za odvajanje 
in prosil medije, naj ga v času zdravljenja 
pustijo pri miru. Za 28-letnega igralca, ki 
prijateljuje s pevko skupine Ciris Aloud 

Nadine Coyle, je bila kaplja čez rob incident v losangele-
škegem hotelu Mondrian, kjer se je več noči zapored div-
je zabaval, zaradi žaljenja osebja pa so ga odstranili. 

Ni dobil vize 
Ameriškemu raperju Snoop Doggu so 
britanske oblasti prepovedale vstop v dr-
žavo, saj se po lanskoletnem prerivanju 
s policisti na londonskem letališču Heat-
hrow želijo izogniti novim škandalom. 
Snoop Doog, ki naj bi imel pet koncertov 
s kolegom P Diddyjem, ni dobil vstopne-

ga vizuma, njegova predstavnica je izrazila upanje, da si 
bodo premislili, kljub vsemu pa koncerti niso ogroženi. 

Kampanja za "zeleni" Hollywood 
Glasbenik Dave Stewart, nekdaj član po-
pularnega dua Eurythmics, je sprožil 
novo kampanjo Greenpeace VVorks, s 
katero se bo zavzemal za "zeleni" Holly-
wood. Vplivneže v zabavni industriji bo 
skušal prepričati, naj sodelujejo z oko-
Ijevarstveno organizacijo Greenpeace, 

meni namreč, da je ključnega pomena povezati ljudi, ki 
jih ni vseeno za naš planet. Prvi korak bo predstavitev 
pesmi z naslovom Go Green. 

Tina V. Cavazza in Karmen Stavec sta se letošnjih 
Viktorjev udeležili v črnini. Tino popestri zlata torbica, 
Karmen pa lasje. / FoK.niu dou 


