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Velika noč, ljudski praznik veselja 
Velika noč je največji in najstarejši krščanski praznik. Velikonočni čas bo 
trajal 50 dni, do binkošti, ki bodo letos 27. maja. 

JOŽE KOŠNJEK 

Velika noč je tisti verski 
praznik, ki ga letos drugače 
kot božič in novo leto hkrati 
praznujejo vse največje kr-
ščanske vere: btoličani, pra-
voslavni in evangeličani. V 
slovenskih katoliških cer-
kvah se bodo danes in jutri z 
božjimi grobovi, molčečimi 
zvonovi, prekritimi križi in 
Jezusovimi podobami ter z 
drugimi dejanji spomnili Je-
zusovega trpljenja in smrti, 
jutri zvečer in v nedeljo zju-
traj pa slavili njegovo zmago 
nad smrtjo. 

Velika noč je tudi ljudski 
praznik, in to tako čaščen in 
slovesen kot nobeden pred 

njim ali za njim. Na "veliko 
nedeljo" ni le konec žalost-
nih postnih dni, ampak se 
resnično začenjata pomlad 
in razcvet narave. 

Z veliko nočjo so povezani 
številni običaji. Na Gorenj-
skem sta najbolj razširjena 
barvanje pirhov in igre z nji-
mi ter blagoslov velikonoč-
nih jedi ("žegen"), med kate-
rimi morajo biti obvezno 
kruh kot simbol življenja, 
meso v spomin na velikonoč-
no jagnje, pet piihov, ki po-
nazarjajo Kristusove rane. in 
korenina hrena kot spomin 
na žeblje, s katerimi so pribi-
li Kristusa na križ. Uživanje 
"žegna" je družinski obred, 
izraz spoštovanja do hrane 

in darov narave. Grešno je 
trositi drobtine po tleh ali da-
jati kosti psu, je stara zapo-
ved velikonočnih dni. V ne-
katerih krajih še vedno jajčne 
lupine strejo in jih potresejo 
okrog hiše, da poleti vanjo ne 
bodo prilezli kuščarji, kače. 
žabe ali polži. Velika nedelja 
je v ljudskem izročilu tako 
velik dan. da se ne sme nič 
delati. Celo konje je prepove-
dano česati. Nikakor pa ni 
priporočljivo hoditi na obis-
ke. Njim je namenjen veliko-
nočni ponedeljek. Že od dav-
nine velja za veliko noč zapo-
ved, da morata vladati mir in 
spokojnost. Se žabe morajo 
zaradi spoštovanja praznika 
nehati regljati. Pirhi In kruh na velikonoini praznični mizi /F»t«Tm.ooM 

Cenjene kupce obveščamo, da bodo med 
odprti naslednji naši nakupovalni centri: 

^ Mercator Center Kranj - Pr imskovo 
Mercator Center Kranj - S a v s k i otok 

^ Mercator Center Jesen ice 
^ Mercator Center Kamnik 

po naslednjem delovnem času: 
nedelja, 8. aprila, ZAPRTO 
ponedeljek, 9. aprila, od 8.00 do 13.00 ure 

^ Mercator TC Lesce 
nedelja. 8. aprila, ZAPRTO 
ponedeljek, 9. aprila, od 8.00 do 12.00 ure 
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A K T U A L N O 

Tržiška komunala 

ima i ^ u b 

elavci tržiSke Komunale so v pismu 
avnosti in odgovornim izrazili neza-
ovoijstvo z razmerami v podjetju, 
ržiški župan očita vodstvu podjetja 
abo poslovanje, kar pa direktor Flo-
an Bulovcc zanika in zavra^ ovitke 
svoji odgovornosti. 

C O R E N j S K A 

Podobnik naj drži b e s e d o 

Posebna strokovna komisija je pred-
stavila javnosli leze za osnutek nove-
ga zakona o Triglavskem narodnem 
parku. Bohinjski župan Franc Kramar 
upa, da bo minister Podobnik držal 
obljubo in ne bo predlagal zakona, s 
katerim domačini ne bodo soglaSali. 

R A Z G L E D I 

S pokrajinami 

hitrejši razvoj 

Na Glasovi preji na Zgornjem Brniku 
smo obravnavali delitev Slovenije na 
pokrajine in položaj Gorenjske, ki so 
ji po krivici odvzeli pravico do držav-
ne pomoči. Sedaj so se stvari spre-
menile in Gorenjska bo napredovala. 

1 0 , 11, 15 

K M E T I J S T V O 

Dvajsetica za Goloba 

in Kadivca 

Gorenjski kmetje in kmečke gospo-
dinje so se tudi tokrat izkazali na 
ptujski razstavi Dobrote slovenskih 
kmetij. Mihu Golobu iz Brezij nad 
Kamnikom in Robertu Kadivcu iz 
Hrastja je icomisija za konzervirafio 
zelenjavo dala najviSjo oceno. 
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KRANJ 

Podpora stranki raste 

Člani pokrajinskega odbora Socialnih demokratov za Go-
renjsko so na redni seji obravnavali oceno lanskih lokalnih 
volitev in govorili o ustanovitvi pokrajinskega foruma svet-
nic in svetnikov na ravni pokrajine ter o pripravah na držav-
nozborske in pokrajinske volitve 2008. Ocenjujejo, da je SD 
stranka, ki ji podpora raste, da so na lanskih lokalnih volit-
vah dosegli dober rezultat in v primerjavi z volitvami 2 0 0 2 
povečali število svetnic in svetnikov. Stranka je imela na Go-
renjskem 13,5-odstotno podporo volivk in volivcev. Predsed-
stvo ugotavlja, da podpora stranki iz dneva v dan naraSča in 
da bo na volitvah 2 0 0 8 s kvalitetno in realno zastavljeno 
kampanjo lahko povečala število gorenjskih poslancev, izvo-
ljenih na listi Socialnih demokratov. D. Ž. 

BiFlEr futuRA 
SIMER d.0.0. Ipavčeva 22, Celje 

PE Ljubljana. Brnčičeva 7 
P£ Koper, Ferrarska 17 
Zastopnik Jesenice 
GSM 041 756 750 

www.simer.si 
HOCMCAiTtVifA 

((C* 08010 27) 
PVC, ALU-PVC, ALU 

okna In vrata 

OD 1.4.VAM OB NAKUPU 
PVC ELEMENTOV NUDIMO 
DO 12% SPOMLADANSKEGA 
POPUSTA. 

Nova generacija ALU-Î C oken. 

I Vrhuruka kvaliteta, nwa oblika 
izjemna statika. 

I Le najboljše za vaš dtm. 
I Ustvarjajte. 

brilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

! Knjigo prejme FILIPINAPOKLUKAR lzZg.Gorij. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Zvesti Gorenjskemu glasu 
Zakonca Marija In Marjan Hafner živita v vasi Trnje, od ko-
der se razprostira prelep pogled na Škofjo Loko. Poklicno 
pot sta začela v jeseniški železarni, ko pa sta se pred 35 leti 
preselila v hišo, sta zamenjala delovni mesti, hkrati s prese-
litvijo sta se naročila tudi na Gorenjski glas, ki ju spremlja 
že od takrat. Danes sta oba upokojena in pravita, da znata 
uživati. Zjutraj v kuhinji ob kavici prebirata časopise, čez 
dan skrbita hišo in vrt. Marjana v Glasu razveseli priloga 
Jeseniške novice, saj je tam dolgo živel in pozna mnogo ljudi. 
Sicer prebere ves časopis: najprej anketo, nato osmrtnice, 
sledijo drugi članki. 

Marija In Marjan Hafner 

Dvakrat na leto si privoščita oddih v toplicah. Njjna hiša je 
obkrožena s sadnim drevjem vseh vrst, grmičevjem, ki pole-
ti bogato obredi, in vrtom, na katerem gojita vse vrste zele-
njave, od krompirja do peteržilja. Najbolj edinstvena pa je 
njuna limona, ki je stara že 29 let in sta jo kupila na Primor-
skem. Vanjo je vloženega veliko truda. Popolnoma neškrop-
Ijena obrodi vsako drugo leto. Pozimi je na toplem v garaži, 
poleti pa jo prestavijo na balkor. Imata dve hčerki, tri vnuki-
nje in pravita, da je najpomembneje, da so vsi zdravi. D. K. 

Ne omejevati števila pokrajin 
Letos naj bi sprejeli zakone, s katerimi bomo v Sloveniji dobili pokrajine. Med njimi bo tudi takšna ali 
drugačna Gorenjska. Nekaj vprašanj o prihodnjih pokrajinah smo zastavili gorenjskim poslancem, 
prvi je nanja odgovarjal Anton Kokalj iz stranke Nova Slovenija. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Pripravljen je paket zakono-
daje, ki naj bi do leta 2 0 0 9 
uzakonil pokrajine. Kako vi 
gledate na prihodnji nasta-
nek pokrajin? 

"Pokrajine kot druga raven 
lokalne samouprave, razbur-
jajo slovenski politični pros-
tor že kar 15 let. V Novi Slove-
niji menimo, da je uvedba 
pokrajin smiselna le, če bo s 
tem zagotovljen skladnejši 
regionalni razvoj in lažja do-
stopnost državljanov do 
upravnih storitev. Seveda se 
zaradi uvedbe pokrajin ne 
sme povečati javna poraba, 
zato zagovarjamo vzporeden 
prenos nalog ter kadrov in fi-
nančnih sredstev." 

Gorenjska naj bi bila po 
vladnem predlogu enotna 
pokrajina, obstajajo pa tudi 
težnje po delitvi na dve. Ka-
tera od rešitev se vam zdi 
bližja? 

"Moje osebno mnenje je, 
da števila pokrajin ne bi sme-
li omejevati. Če želimo odlo-
čanje čim bolj približati lju-
dem, moramo njim prepu-
stiti odločitev o združevanju 
na lokalni ravni. Za uvedbo 

pokrajin bo potreben politič-
ni konsenz, ta pa bo lahko 
dosežen le z dovolj velikim 
številom pokrajin." 

Gorenjska je včasih veljala 
za tretjo najbolj razvito po-
krajino v Sloveniji, danes 
pa zaostaja po vseh kazal-
cih. Kje vidite razlog za 
stagnacijo? 

"Kakovost razvoja je mogo-
ča le v dobri usklajenosti 
vseh nosilcev razvoja. Pred-
pogoj pa je dobro podporno 
okolje. Na Gorenjskem je 
razvoj cestne infrastrukture 
zaostajal. Cestna povezava 
Škofje Loke in naprej proti 
Poljanski in Selški dolini je v 
izjemno slabem stanju, pa 
tudi drugje ni dosti bolje. Po-
leg velikih gospodarskih 
družb je treba podpreti tudi 
razvoj malega gospodarstva, 
ki jp lx)lj fleksibilno in se laž-
je odziva na spremembe na 
trgu. Turizem kot ena najbolj 
perspektivnih panog naše dr-
žave na Gorenjskem ustvarja 
2 0 odstotkov vseh nočitev na 
Slovenskem. Glede na slabe 
logistične povezave, se ni 
mogel še bolj uveljaviti, kaj 
šele. da bi razvil večino mul-
tiplikativnih učinkov." 

Anton Kokalj / roto; Tina doh 

Namena regionalizacije sla 
tudi decentralizacija in p>oli-
centrični razvoj. Kako bi to 
lahko udejanili tudi znotraj 
pokrajine same? 

"Nekateri menijo, da bi to 
bilo mogoče z razdelitvijo 
"sedežnih funkcij" na več 
krajev. Gotovo je "pokrajin-
ski" centralizem mogoča 

Minister Virant v Kamniku 
Tudi na kamniški upravni enoti ni n a v d u š e n j a n a d u r a d n i m i urami 

o b s o b o t a h . 

JASNA P A L A D I N 

Kamnik - Minister za javno 
upravo se je prejšnji petek na 
povabilo direktorja kamni-
ške občinske uprave Ivana 
Pristovnika, ki se je konec 
tedna poslovil in odšel v po-
koj, udeležil skupščine Zdru-
ženja tajnikov slovenskih ob-
čin v Termah Snovik. Tam je 
skupaj z ministrom Ivanom 
Žagarjem vodilnim občin-
skim uslužbencem predsta-
vil aktuabie spremembe v lo-
kalni samoupravi in pokia-
jinsko zakonodajo. V nada-
ljevanju je obiskal upravno 
enoto Kamnik in se udeležil 
koordinacijskega sosveta. 
"Doslej sem obiskal že skoraj 
vse upravne enote po Slove-
niji in kamniška je gotovo 
ena bolj uspešnih. Čutiti je 
pozitivno klimo, zadovolj-
stvo med zaposlenimi in 
strankami, večjih težav ni," 
je svoje vtise strnil minister, 
ki se je Z načelnikom Miho 
Novakom in zaposlenimi po-
govarjal o poddjšanju lu-ad-
nih ur, oblikovanju pokrajin 
in izboljšanju upravnih stori-

Načelnik UE Kamnik MIha Novak in minister za javno 
upravo Gregor Virant 

lev. Zaposleni na upravnUi 
enotah podpirajo podaljšanje 
uradnih ur ob sredah, ne pa 
tudi ob sobotah, kako pa se 
bo država dokončno odločila, 
bodo pokazale analize ob 
koncu leta. Minister Gregor 
Virant je znova poudaril po-
men pokrajin in dvotimi si-
stem, ki ga vseskozi zagovar-
ja. "Pokrajine naj bodo skon-
centrirane na tiste fimkcije. 

zaiadi katerili jili sploh usta-
navljamo, torej na razvojno 
in prostorsko načrtovanje, 
strokovni aparat za začetek 
svojega delovanja pa naj išče-
jo predvsem v obstoječih re-
gionalnih razvojnih agenci-
jah," je še povedal minister 
in napovedal, da naj bi bila 
nova kolektivna pogodba za 
javni sektor sklenjena že do 
p>oletja. 

past zakonskega uvajanja 
pokrajin. Z ustrezno zasto-
panostjo vseh prebivalcev v 
pokrajinskih organih odlo-
čanja se lahko zagotovi poli-
centrični razvoj, vendar jp 
temu primerno treba obli-
kovati volilno zakonodajo, 
denimo ustrezno oblikovati 
volilne enote." 

KRANJ 

Prihodnji teden svet LDS 

Pred kratkim se je v medijih 
pojavila novica, da je pred-, 
sednik sveta LDS Aleš Gulič 
predsedniku Jelku Kacinu 
predlagal, naj se umakne s 
položaja. Kot vemo, je iz 
strankinega poslanskega 
kluba v zadnjem času izsto-
pilo 12 poslancev, za LDS 
velja, da je v 'esni krizi, jel-
ko Kacin zadeve podrobneje 
ne komentira, v odzivu pa je 
dejal, da gre za celovita raz-
mišljanja, kaj lahko stranka 
stori, da se zaupanje vanjo 
in zlasti odziv javnosti, ki se 
kaže v podpori strankam, 
popravita. Za Gorenjski glas 
pa je povedal, da bo v drugi 
polovici prihodnjega tedna 
zasedal svet LDS, na kate-
rem bo beseda tudi o ka-
drovskih zadevah. D. Ž. 

LJUBLJANA 

Vlada za sanacijo plazov 

Vlada je v načrtu sanacijskih 
ukrepov na določenih ze-
meljskih plazov za letos 
predvidela nekaj več kot dva 
milijona cvrov. Med 1 6 obči-
nami, kjer bodo sanirali pla-
zove, sta tudi Gorenja vas-
Poljane (za plaz Laze pri Le-
skovici) in Kamnik (plaz Pe-
rovo). D. Ž. 

http://www.simer.si
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Tržiška komunala nima izgub 
Tako trdi direktor Florijan Bulovec, kateremu župan Občine Tržič očita slabo poslovanje. 
Nezadovoljstvo med delavci. 

S T O J A N S A J E 

Tržič - Po seji tržiškega ob-
činskega sveta, ko so ome-
njali dolg občine do Komu-
nale Tržič, je završalo med 
6 6 zaposlenimi. Skupina 
nezadovoljnih delavcev je 
razposlala anonimno pismo, 
v katerem izraža ogorčenje 
nad slabim poslovanjem in 
domnevnimi škodljivimi 
ravnanji vodilnih oseb. Di-
rektorja pozivajo, naj odstopi 
in zapusti podjetje. Sledila je 
še peticija s podpisi. 

"Občani so nezadovoljni s 
storitvami J P Komunala Tr-
žič že nekaj časa. Sedaj neza-
dovoljstvo izražajo še delav-
ci. V peticiji se 25 podpisni-
kov pritožuje nad pomanjka-
njem dela in slabimi plača-
mi. Skrbi jih prihodnost 
podjetja, zato pričakujejo 
spremembe. Poslovanje je 
že dve leti negativno. Lansko 
izgubo 80 milijonov tolarjev 
so poravnali le knjigovodsko. 
Ne razumem, da so pristali 
na več kot sto milijonov to-
larjev dolga Občine Tržič. 
Ker je slednja 77-odstotna 
lastnica podjetja, bomo pro-
učili razmere. Najprej bomo 
sklicali zbor delavcev in se 
odkrito pogovorili z vod-
stvom o organiziranosti fir-
me, številu zaposlenih, pri-
dobivanjvi dela in dnigem. 
Predviden je tudi sklic skup-
ščine, ko bo znano več o uso-
di podjetja," je povedal Borut 
Sajovic, župan Občine Tržič. 

"Naša firma nima izgube, 
kar velja tudi za leto 2 0 0 6 . 
V poslovnem izidu se ne 
upošteva amortizacija, kar 
je v skladu z računovodski-

Florijan Bulovec (desno) je oktobra 2005 prepričeval prebivalce Kovorja o koristnosti centra 
za ravnanje z odpadki. V tem vidi rešitev za tržiško Komunalo in občino tudi danes. 

mi standardi. To vsakič po-
trdi revizor, ki ta teden zače-
nja pregled za lani. Če bi 
obračunali amortizacijo, bi 
res bilo 8 0 milijonov tolar-
jev izgube. Samo pri kanal-
ščini, kjer smo imeli devet 
milijonov tolarjev prihod-
kov, bi amortizacija znašala 
prek 4 0 milijonov. Cene, ki 
jih zadržuje država, tega ne 
pokrivajo. Občina Tržič ima 
prek 7 1 7 tisoč evrov zapa-
dlih obveznosti do našega 
podjetja za investicije in 
vzdrževanje cest ter javnih 
površin v letu 2 0 0 6 in 
2 0 0 7 . Ce bi zahtevali izvrš-
bo plačila, bi bila v težavah 
občina. Z njo se želimo do-
govoriti o poravnavi dolga, 
saj nam najem likvidnost-
nih kreditov povzroča do-
datne stroške. Sam se ne 

čutim odgovornega za sta-
nje v JP Komunala Tržič, 
kjer sem direktor od sep-
tembra 2 0 0 4 . Poslovni ob-
jekt na Mlaki, kjer so za 
zdaj le garaže, so odprli 
prej. Tam bi uredili tudi pi-
sarne, če bi imeli denar. 
Število zaposlenih je pri nas 
večje, ker imamo gradbeno 
skupino. Zanjo si prizade-
vamo pridobiti delo na trgu, 
vendar so bili delavci lani 
večino leta zasedeni z naro-
čili občine. Temeljni pro-
blem je, da si tako majhno 
komunalno podjetje ne 
mere privoščiti niti strokov-
nih kadrov niti sodobne 
opreme," je komentiral Flo-
rijan Bidovec očitke vodstva 
Občine Tržič. 

Glede nezadovoljstva de-
lavcev je pojasnil, da si je za-

mere nakopal z odpravo ne-
katerili neupravičenih ugod-
nosti iz preteklosti. Plače so 
usklajene s kolektivno po-
godbo in so celo višje od za-
htevanih. Trije zaposleni z 
individualno pogodbo imajo 
nižje plače že eno leto. Oči-
tek o okoriščanju s starimi 
avtomobilskimi gumami ne 
drži. Ker je Dinos zaračuna-
val prevzem, je njegov daljni 
sorodnik brezplačno zbiral 
uporabne gume za predela-
vo. Se vedno je prepričan, da 
je najboljša priložnost za več 
prihodka in nova delovna 
mesta regijski center za rav-
nanje z odpadki, ki bi lahko 
bil v Kovorju. Ce to ne bo 
uspelo, bodo morali sami 
urediti deponijo odpadkov, 
za katero jeseni poteče obra-
tovalno dovoljenje. 

Vodovod občini ali ne 
Vodno dovoljenje za preskrbo s pitno vodo na Štefanji Gori ima občina Cerklje, vodovod pa je 
v lasti vaščanov, ki jim prav nič ne diši, da bi tudi lastništvo prenesli na občino. 

S I M O N Š U B I C 

Štefanja Gora - Prebivalci 
Štefanje Gore in Občina 
Cerklje se že dalj časa pogo-
varjajo o usodi vaškega vo-
dovoda. Župan Franc Če-
bulj predlaga, naj ga preda-
jo v last občini, kar pa vašča-
ni zavračajo, dokler bo žu-
pan vztrajal pri stališču, da 
morajo ob prehodu na javni 
vodovod plačati priključni-
no. Ta je do lani za gospo-
dinjstva znašala 2 0 0 tisoč 
tolarjev, z letošnjim letom 
pa je bila znižana na 5 0 0 
evrov (120 tisoč tolarjev). Za 
pocenitev so se odločili tudi 
zato, da bi lažje prepričali 
Štefanjce, pravi župan. 

"Vodovod na Štefanji Gori 
bo treba kmalu popolnoma 
obnoviti, kar bo stalo vsaj sto 
milijonov tolarjev. Prepričan 
sem, da se bodo tedaj vašča-
ni obrnili na občino," meni 
župan, ki tudi opozarja, da 
so mikrobiološke analize že 
večkrat pokazale, da je tam-
kajšnja voda oporečna. Če-
prav gre za vaški vodovod, 
pa je vodno pravico za pre-
skrbo s pitno vodo in s tem 
odgovornost za njeno 
ustreznost tudi za Štefanjo 
Goro država dodelila občini. 
Občinski svet je zato na zad-
nji seji na županov predlog 
sprejel spremembo odloka o 
preskrbi s pitno vodo, s kate-
ro so omogočili, da lahko žu-

pan upravljanje vaškega vo-
dovoda in s tem odgovornost 
zanj prenese na lastnike. 

Svoj vodovod so sicer Ste-
fanjci zgradili leta 1 9 8 0 in 
vse od tedaj pijejo brezplač-
no vodo. Kot pravi predsed-
nik vaške skupnosti Jože 
Škerjanc, vodovoda niso pri-
pravljeni predati v last obči-
ne pod pogoji, kakršne jim 
trenutno postavlja župan, 
torej proti plačilu priključni-
ne. Pod kakšnimi pogoji bi 
privolili v prenos lastništva, 
se lastniki vaškega vodovo-
da sicer še niso dogovorili, 
so se pa zaradi nedodeUtve 
vodnega dovoljenja že prito-
žili na ministrstvo za okolje 
in prostor. Na odgovor še 

čakajo. Škerjanc je še pove-
dal, da je voda v "zgornji 
vasi" dobra, res pa težave 
imajo z vodo v "spodnji 
vasi", kjer je menda treba le 
očistiti rezervoar. 

Po pravilniku o preskrbi s 
pitno vodo za vodovode, s 
katerimi se preskrbuje več 
kot 50 oseb (na Štefanji 
Gori jih je 96) , se vodno 
dovoljenje izda pristojni ob-
čini in ne lastnikom objek-
tov, ki se sicer preskrbujejo 
in so lastniki vodovoda. V 
tem primeru se nair.reč 
mora preskrba s pitno vodo 
izvajati kot storitev javne 
službe, na svoji spletni stra-
ni razlaga Agencija RS za 
okolje. 

Letos pot za pešce 
Pločnika ob glavni cesti v Podnartu letos še ne 
bo, uredili pa bodo pot za pešce. 

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

Podnart - V letošnjem občin-
skem proračunu je za iz-
gradnjo pločnika ob glavni 
cesti skozi Podnart od začet-
ka vasi (iz smeri Upnica) do 
mostu čez Savo predvidenih 
dvajset tisoč evrov, enak 
znesek pa je tudi v proraču-
nu za prihodnje leto. Kot po-
jasnjujejo v občinski upravi, 
bo ta denar zadoščal za pri-
pravo projektne dokumenta-
cije in cdkup potrebnih 
zemljišč, za samo izgradnjo 
pločnika pa bo občina sku-
paj z republiško direkcijo za 
ceste poskušala zagotoviti 
denar v obdobju 2 0 0 9 -
2010. Že letos naj bi na tem 
prometno nevarnem odseku 
izboljšali prometno varnost 
za pešce z začasno rešitvijo. 
Ob nedavnem obisku mini-
stra za promet Janeza Boži-
ča v radovljiški občini so se 

namreč dogovorili, da bo ob-
čina čim prej zagotovila 
zemljišča, direkcija pa bo za 
obcestno varovalno ograjo 
uredila pot za pešce. Poso-
dobitev mostu čez Savo in 
ureditev prehoda prek želez-
nice je načrtovana v prihod-
njem letu, pri tem pa naj bi 
občina v dogovoru z direkci-
jo preverila, ali so možnosti 
za odkup in porušenje bliž-
njega objekta. 

Direkcija bo cesto po Up-
niški dolini še naprej obnav-
ljala postopno, v letošnjem 
državnem proračunu je za-
gotovljen denar za plačilo 
lani opravljenih del, posodo-
bitev novega odseka ceste pa 
je predvidena v prihodnjem 
letu. Radovljiški župan Jan-
ko S. Stušek bo tudi v tem 
mandatu imenoval komisijo 
za usklajevanje problemati-
ke in izboljšanje stanja na 
cesti skozi Upniško dolino. 

LJUBLJANA 

Zapore gorenjskih avtocestnih priključkov 

Na slovenskih avtocestah se začenjajo večja obnovitvena 
dela, so povedali včeraj na Družbi za avtoceste Republike 
Slovenije (DARS). Letos je predvidena obnova cestišča go-
renjske avtoceste med priključkoma Kranj vzhod in Kranj za-
hod ter na odseku Razdrto-Gabrk na avtocesti proti morju. 
Dela na gorenjski avtocesti mimo Kranja se bodo pričela 
v torek, 10. aprila, in bodo trajala predvidoma do 22. maja, 
v času prvomajskih praznikov pa bodo začasno ustavljena. 
V času del bo promet potekal le po enem voznem pasu, 
med 10. In 17. aprilom bo zaprt uvoz Kranj zahod v smeri 
proti Ljubljani, predvidoma med 16. in 22. majem pa bo 
zaprt izvoz Kranj vzhod v smeri proti Ljubljani. Podrobneje 
bomo o delih poročali v torek. S . Ž. 
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RADOVLJICA 

Nagradili dobitnike medalj 

Radovljiški župan Janko S. Stušek je podelil nagrade uspeš-
nim športnikom na mednarodnih tekmovanjih: Ani Kobal 
(SK Radovljica) za drugo mesto v veleslalomu na univerzija-
di ter udeležencem svetovnega prvenstva v paraskiju: Maji 
Sajovic za naslov svetovne prva<inje, Corazdu Lahu za dru-
go in Mateju Bečanu za tretje mesto ter ekipi (Corazd Lah, 
Matej Bečan, Matjaž Pristavec in Uroš Ban) za prvo mesto 
med ekipami. C. Z. 
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Objavlja prosto delovno mesto 

SVETOVALEC (m/ž) 
v Oddelku za okolje in prostor, za določen čas do 15.6. 2008. 

Rok za prijavo in pogoji za zasedtK) delovnega mesta so objav-
ljeni na splotni otrani Mlnlfstrstva za javno upravo - Javne objavo. 

Mag. Irena Jan 
Načelnica 

Na podlagi 9. člena Sklepa o ustanovitvi, oristojnostih in sestavi 
odborov in komisij Občinskega sveta Občine Škofla Loka (Uradni 
list RS. št. 2/2007 z dne 09. 01. 2007) ter 9. člena Odloka o po-
deljevanju priznanj Občine Škofla Loka (Uradni list RS, šf. 10/92 
in 31/97) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in Imenovanja 
Občinskega sveta Občine Škofia Loka 

R A Z P I S U J E 
PODELITEV PRIZNANJ OBČINE ŠKOFJA LOKA 

ZA LETO 2007 

Občinski svetOtičine Škofla Loka Dodeljuje občanom, sodjetjem, 
zavodom, organizacijam, skupnostim ter dmštvom s sedežem v 
Občini Škofia Loka naslednja priznanja: 

NAZIV ČASTNI OBČAN za izredno delovanje in ŝ âritve na 
posameznih področjih družbenega življenja in dela ter za pomenv 
ben prispevek k ugledu in napredku ot>čine oziroma v širšem 
družtienem prostoru. 
Podeli se en naziv častnega občana. 

ZLATI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA za dolgoletno izredno 
uspešno in dmžbeno pomembno delo na vseh področjih dmžbe-
nega življenja, ali za dosežke, ki so trajnejšega pomena in so 
pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine. 
To priznanje se lahko podeli tudi občanom za njihovo celotno 
življenjsko deb oziroma ob njihovih visokih jubilejih. 
Podeli se lahko najvoč on zlati grb Občino Škofla Loka 

SREBRNI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA za večletno uspešno in 
družbeno pomembno delo ter za zgledne uspehe in požrtvoval-
nost na vseh področjih javnega delovanja. 
Podelita se lahko največ dva srebrna grba Občine Skofla Loka. 

BRONASTI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA za aktivno udeležbo v 
različnih humanitarnih akcijah, zlasti pri reševanju človeških življenj 
ali preprečevanju škode na premoženju. 
Podelijo se lahko največ trije bronasti grbi Občine Škofe Loka. 

Pobude za podelitev priznanj Ob6lne Skoja Loka lahko podajo 
občani, skupine občanov, podjetja, zavodi, organizacije in druš-
tva. 

Pisne pobude morajo vsebovati: 
- ime in priimek, datum rojstva fizične osebe, naziv pravne osebe 

in naslov predlaganih dobitnikov občinskih priznanj 
- utemeljitev pobude za prejem priznanja, dosežene uspehe pri 

delu in javnem delovanju v Otjčini Školja Loka, Sloveniji in svetu 
- predlog za visto ot)činskega priznanja. 
K utemeljitvi pobude so lahko priložena tudi mnenja organov in 
organizacij, ki podpirajo pobudo. 

Nepravočasnih in nepopolnih vlog komisija ne t>o obravnavala. 

Pobude zbira Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja Občinskega sveta Občine Škofia Loka, Poljanska cesta 2, 
4220 Skofja Loka, od 30. MARCA do 30. APRILA 2007, s 
pripisom na ovojnici: "PRIZNANJA OBČINE 07". 

Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
Predsednik 
Andrej NOVAK, l.r. 

Maksi shaker za rekord 
študentje Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled so v največjem sodobnem kovinskem 
shakerju doslej zmešali kar 400 litrov koktajla. 

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

Bled - Za res atraktiven do-
godek so minulo sredo po-
skrbeli v parku pred šolo štu-
dentje blejske Višje strokov-
ne šole za gostinstvo in turi-
zem, saj so na spektakularen 
način v največjem shakerju, 
v katerega gre več kot štiristo 
litrov tekofine, zmešali kok-
tajl, kd so mu dali ime Bled 
simfonija Kogast. Koktajl ze-
leno modre barve so kar je 
bilo najbolj mogoče uskladi-
li z barvo blejskega jezera, z 
iiiieiioin simfonija so želeli 
poudariti lepote Bleda, naziv 
Kogast pa so dodali v zahva-
lo največjemu sponzorju pri-
reditve, podjetju Kogast, ki je 
izdelalo ogromen kovinski 
shaker. "Študentje so sami 
prišli na idejo, da podrejo 
enega od Guinnesscvih re-
kordov, zato so se odločili, da 
pripravijo koktajl v največ-
jem shakerju doslej. Idejo so 
najprej predstavili svojim 
mentorjem, nato pa so sami 
šli tudi do proizvajalcev 
opreme ter takoj našli po-
sluh pri podjetju Kogast v 

Grosupljem, kjer so bili pri-
pravljeni izdelati shaker. V 
šoli pa smo navdušeni spre-
jeli pobudo študentov zato, 
ker se nam zdi to tudi zani-
miva promocija za gostinske 
poklice," je ob prireditvi po-
vedal ravnatelj Višje strokov-
ne šole za gostinstvo in turi-
zem Bled Janez Šolar. 

Medtem so študentje prid-
no s pijačo (tudi to so dobili 
s pomočjo sponzorjev) pol-
nili maksi shaker, v katerega 
so vlili 6 0 litrov ruma Bacar-
di, 36 Ltrov likerja Couracou 
blou, po 12 litrov bananinega 
in kokosovega sirupa, 200 li-
trov ananasovega soka in do-
dali še 7 0 kilogramov ledu. 
Skupaj s predstavniki spon-
zorjev in domačim župa-
nom Janezom Fajfarjem so 
shaker tudi zavrteli ter na 
koncu pogostili nekaj sto ra-
dovedr.ežev, ki so si ogledali 
prireditev. Ta je bila tudi do-
brodelna, saj bodo zbran de-
nar za simbolično ceno po-
sameznega koktajla nameni-
li Fimdadji GT, ki štipendira 
bodoče študente gostinstva 
in turizma. 

Postopek priprave koktajla v največjem shakerju bodo 
študentje poslali v London, čez nekaj tednov pa bodo izvedeli, 
ali jim je uspel vpis v knjigo rekordov. 

Zavrnili polovico pobud 
V radovljiški občini pripravljajo prostorski red, po katerem naj bi za pozidavo namenili novih 
175 hektarjev površine. Več kot polovico pobud za pozidavo so zavrnili. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Radovljica - Radovljiški ob-
činski svet je na nedavni seji 
sprejel osnutek prostorskega 
reda, ki bo skupaj s strategi-
jo prostorskega razvoja obči-
ne temeljni prostorski doku-
ment občine. Ko bo prostor-
ski red sprejet, bo nadome-
stil pravila urejanja, ki jih za 
zdaj še določajo prostorsko 
ureditveni pogoji (PUP-i) za 
Radovljico in Kropo. Izdelan 
bo do parcele natančno in bo 
osnova za izdajo gradbenih 
dovoljenj. Ker gre za zelo po-
memben občinski doku-

ment, je župan javno razgr-
nitev, ki naj bi se končala 18. 
aprila, podaljšal do 18. maja. 

Kot je v imenu izdelovalca 
prostorskega reda, družbe 
Domplan iz Kranja, p>ovedal 
pooblaščeni prostorski načr-
tovalec Tomo Glolx>čnik, se 
prostorski red največ ukvarja 
s pravili urejanja znotraj ob-
stoječih ali predvidenih 
stavbnih zemljišč v 52 strnje-
nih poselitvenih območjih, 
pri pripravi načrta pa so se 
opredelili tudi do 312 pobud 
za pozidavo, ki so jih dali ob-
čani, podjetja, krajevne 
skupnosti in občina. Prostor-

ski red predvideva novih 175 
hektarjev stavbnih zemljišč, 
od tega 47 hektarjev za sta-
novanjsko zidavo. 

Ko je o predlaganem pros-
torskem redu razpravljal ob-
činski svet, je bilo največ 
vprašanj o tem, zakaj je načr-
tovalec zavrnil več kot polovi-
co prejetih pobud. "Ce želi-
mo, da bodo vasi ostale pose-
ljene, moramo mladim omo-
gočiti zidavo," je ugotavljal 
Stane Pere. "Ob tem ko obči-
na vlaga precejšnja sredstva 
za razvoj vasi med Tržičem in 
Begunjami, težko razumem, 
da je na tem območju zavr-

njenih toliko pobud za stano-
vanjsko gradnjo," je menil 
Zvone Prezelj. Primož J ^ č 
se je zavzel, da bi tudi v vaseh 
namenili več površin za raz-
voj turizma in podjetništva. 
Jože Rebec pa je predlagal, da 
bi preverili, ali so nekatere na-
črtovane večje stanovanjske 
pozidave upravičene. 

Občinski odbor za ureja-
nje prostora in varstvo oko-
lja nasprotuje Elanovi širit-
vi proizvodnih površin zno-
traj Begunj, saj meni, da bi 
del dejavnosti lahko prene-
sel v predvidene poslovne 
cone v občini. 

PREDDVOR 

Vodovod v roke vasi 

Občina Preddvor je sprejela odlok, s katerim je prenesla 
upravljanje vodovodnega omrežja in oskrbo s pitno vodo v 
sistemu iz zajetja Mače na vaščane. Vodovodni odbor, ki ga 
zastopa Janez Aleš, je po določilih odloka dolžan izvajati vse 
predpisane tehnične, sanitarne in druge standarde pri izva-
janju te oskrbe. Župan Miran Zadnikar je dejal, da ima obči-
na težave z vodovodnimi omrežji v lasti krajevnih odborov. 
Zdravstveni inšpektor je opozoril, da se ne izvaja laborato-
rijsko preskušanje vzorcev v skladu s predpisi. Za vaška 
vodovoda Možjanca in Kokra se dogovarjajo s Komunalo 
Kranj o možnosti prevzema upravljanja teh omrežij. V 
Mačah niso pripravljeni predati sistenna občini brez odškod-
nine. V to jih občina ne sili, vendar bodo kot upravljavci 
sistema sami odgovorni za kakovost vode. S. S. 

N A K L O 

Spomin na škofa Legata 

Do 5. maja bo v dvorani knjižnice v Naklem na ogled razsta-
va, ki so jo pripravili ob 200-letnici rojstva znamenitega ro-
jaka. Očetu Jožetu in materi Neži se je leta 1807 rodil Jernej 
Legat, prvi od osmih otrok. Bogoslovje je študiral v Gorici, 
tam ga je leta 1830 posvetil stric, goriški nadškof Jožef Ba-
lant. Tri leta pozneje je doktoriral iz teologije na Dunaju, po-
stal dvorni kaplan pri Balantu in leta 1834 prestopil v 
tržaško-koprsko škofijo. Bil je škofijski notar in kancler, žup-
nik mestre župnije v Trstu in škofov svetovalec. Leta 1846 
je postal tržaško-koprski škof Umrl je leta 1875, pokopali pa 
so ga v tržaški grobnici kapucinov. Kot je povedal avtor raz-
stave Damijan Janežič, je Legatov rodovnik proučil Peter Ku-
har. Po iz etu 14. aprila letos v Trst, kjer bodo obiskali Lega-
tov grob, bodo dodali še fotografije teh objektov. S. S. 

http://www.upravneen0te.90v.si
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Podobnik naj drži besedo 
P F T R A LOTRLF 

Bled - Prejšnji teden je Stro-
kovna komisija za pripravo 
zakona o TNP predstavila 
osnutek tez za zakon. Kot je 
povedala predsednica komi-
sije Inga Tuik, gre za delo-
vno gradivo, ki se bo v okviru 
komisije še obravnavalo in 
dopolnjevalo. "Osnutek uva-
ja modernejše pristope, ki 
bodo izboljšali učinkovitost 
varstva in zagotovili podporo 
življenju in razvoju lokalnih 
prebivalcev in pravnili oseb s 
sedežem na območju parka. 
Zakon bo izvedljivejši in 
konkretnejši. Pomembna 
novost pa so tudi večja poob-
lastila upravljavca parka, kot 
njegova prva naloga pa je 
opredeljen načrt upravlja-
nja," je pojasnila Turkova. O 
slednjem je direktorica Jav-
nega zavoda T N P Marija 
Markeš dejala, da bo to osno-
ven dokument za pripravo 
vseh ostalih sektorskih do-
kumentov, od prostorskih 
do gozdarskih. Predvidevajo, 
da bo zakonsko besedilo ok-
tobra predloženo Vladi RS, 

Predstavniki komisije Marija Markeš, Inga Turk in Mladen Berginc /Four pcua lomi 

ko ga bo ta potrdila, se začne 
dvomesečna javna obravna-
va, ki jo vodi upravljavec par-
ka, nato pa gre besedilo lah-
ko šele v obravnavo v Držav-
ni zbor. 

Bohinjski župan Franc 
Kramar s tezami ni zadovo-
ljen, čeprav pravi, da bo vsak 

KRANJ 

Dobrodelna akcija Radi bi pomagali 

Anita Masnec, Rebeka Jeklič, Jelena Jeftenič in Simona Dem-
šar, dijakinje 2. letnika Srednje trgovske šole Kranj, bodo v 
okviru naloge z naslovom Humanitarna dejavnost podjetij 
pod mentorstvom učitelja Roberta Rističa izpeljale tudi do-
brodelno akcijo. Z njo bodo zbirale razne živilske in druge 
izdelke za družino z več otroki, ki živi v slabših materialnih 
razmerah. Akcija z naslovom Radi bi pomagali, poteka da-
nes in jutri, 6. in 7. aprila, v Mercator centru Kranj na Prim-
skovem. V sodelovanju z Rdečim križem Kranj in Mercator 
centrom Kranj dekleta zbirajo sredstva za šestčlansko druži-
no iz okolice Kranja, ki se je znašla v hudi socialni stiski. 
Mati je vdova in brezposelna samohranilka, ki prejema le 
socialno pomoč. Živi s petimi otroki, ki so stari od 3 do i8 
let in vsi se soočajo s težko življenjsko preizkušnjo. Dobro-
delno akcijo bodo hkrati Izpeljali tudi na šoli. D. Ž. 

TRŽIČ 

Vese lo praznovanje 

Danes, 6. aprila, ob 16.30 se bo začelo v tržiškem Sparu 
praznovanje drugega rojstnega dne trgovine. Obiskovalci 
bodo lahko zaplesali ob zvokih ansambla Viharnik in 
se družili s kolektivom, v katerem je 27 zaposlenih. Vse 
bodo pogostili z veliko torto, pripravljajo pa tudi nagradno 
Igro za odraile In obdaritev otrok. Posebno presenečenje 
čaka bližnji vrtec Palček, kateremu bodo podarili električne 
klaviature. Pred tednom dni so tamkajšnje otroke že 
razveselili z igrali in didaktičnimi pripomočki. S. S. 

nov zakon o T N P boljši od 
obstoječega. Eden od glav-
nih razlogov njegovega ne-
zadovoljstva je, da naseljena 
območja ostajajo znotraj par-
ka. Poudaril pa je odgovor-
nost okoljskega ministra za 
usklajenost zakona z vsemi 
stranmi, katerih se tiče in 

ŠENČUR 

Brezplačna delavnica 
o zaposl i tvah 

Center za trajnostni razvoj 
podeželja Kranj v sodelova-
nju z občino Šenčur v torek, 
10 aprila, ob 11. uri v sejni 
sobi Doma krajanov v Šen-
čurju organizira brezplačno 
delavnico o možnostih za-
poslovanja z naslovom Skri-
ti zakladi podeželja. Delav-
nica bo zanimiva predvsem 
za tiste, ki se želijo samoza-
posliti ali odpreti dopolnil-
no dejavnost na kmetiji. Več 
informacij je dostopnih na 
CTRP Kranj, Strahinj 99 A, 
Naklo (tel.: 04/257 88 26, 
GSM: 040/73 33 44 ali e-poš-
ta: info@ctrp-kranj.si). S. S. 

GG 
naročnine 

04/2014241 
e-pošta: narocnine@g-glas.si 

www.gorenjskiglas.si 

med katerimi lokalno prebi-
valstvo ne sme biti na zad-
njem mestu. "Ministra Po-
dobnika nameravam držati 
za besedo, ko je obljubil, da 
zakona ne bo odobril, če mu 
bodo lokalni prebivalci na-
sprotovali," je odločen Kra-

KRATKE NOVICE 

BLEO 

Na Bledu že praznujejo 

S prireditvami v knjižnici Blaža Kumerdeja ter na Višji go-
stinski in turistični šoli so v tem tednu na Bledu že začeli 
proslavljati letošnji praznik občine Bled. Danes ob 16. uri 
bodo slovesno odprli obnovljen mostovž v Zaki, v Park 
hotelu bodo odprli razstavo Petre Kunstelj Mozaiki, v 
športni dvorani na Bledu pa se bo začel mednarodni 
hokejski turnir mlajših dečkov. V nedeljo bodo na Blej-
skem gradu pripravili tako imenovani dan odprtih vrat, ob 
l6. uri bo v TPC Bled velikonočni koncert Godbe Gorje, 
ob 20. uri pa v Festivalni dvorani na Bledu pripravljajo 
velikonočni koncert Anje Bukovec ob spremljavi ukrajin-
skega pianista Denisa Maslinka. Osrednja prireditev ob 
prazniku bo v torek, 10. aprila, na njej pa bodo podelili tudi 
občinska priznanja. Naziv častnega občana Bleda bo dobil 
Ivo Rudcnjak. Različne kulturne in športne prireditve se 
bodo nadaljevale še vse do konca aprila, ves mesec pa je 
v prostorih občine Bled na ogled razstava likovnih del 
Chistine Zeichen, v knjižnici Blaža Kumerdeja pa si je 
mogoče ogledati knjige o Bledu. V. S. 

ŠE N Č U R 

Pobrali trideset kubikov odpadkov 

Šenčurski lovci so minulo soboto organizirali že tradicional-
no čiščenje gozdov na svojem lovnem območju. V nekaj 
urah se je nabralo za približno 30 kubičnih n-etrov najrazlič-
nejših kosovnih odpadkov • od avtomobilskih gum do odpi-
sanih sto ov. "Lovci še nekako razumemo, ca komu včasih 
kaj 'pade' iz avtomobila, ne razumemo pa posameznikov, ki 
kupe kosovnih odpadkov s prikolico pripeljejo v gozd. Ne 
nazadnje tudi divjad želi in mora živeti v čistem okolju. V 
tem ni prav nič drugačna kot človek," je dejal starešina LD 
Šenčur Štefan Čebašek. S. Š. 

Ope 
Astra Classic 

že za 9.990 EUR (2394.004sm 
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GORENJSKA 

KRATKE NOVICE 

ŽIRI 

Zavrnili predlog poravnave 

Žirovski občinski svetniki so na zadnji seji predlog župana 
Bojana Starmana za poravnavo 2 dediči pokojne |ulijane 
Oblak zavrnili. Predlog sta občini predlagala nečakinja Ma-
tilda Erman in pranečak Borut Oblak, saj je pokojnica svoje 
celotno premoženje izročila Občini Žiri. Ermanova je na so-
dišču že zahtevala razveljavitev oporoke, vendar je bil sodni 
postopek končan z negativno sodbo. Na sodišču so vložene 
še tri tožbe proti občini v skupni vrednosti 34,8 milijona to-
larjev (145.000 evrov), zato sta sorodnika občini ponudila 
poravnavo. Marko Mrlak je v imenu odbora za gospodar-
stvo prebral sklep, da naj občina nepremičnine vpiše v zem-
ljiško knjigo: "Kasneje pa naj se v tožbah ugotovi vložek de-
dičev." Vesna Kranjc je povedala, da je poravnava po zaklju-
čeni sodni obravnavni smešna: ' Dednega dogovora ali po-
ravnave se po odločitvi sodišča ne sklepa." "Pokojnica ni 
pod nobeno prisilo zapustila nepremičnin, zato se pridružu-
jem mnenju odbora," pa je povedal Marjan Žakelj. Svetniki 
so soglasno glasovali proti predlogu župana. B. B. 

M E N G E Š 

Proračun potrjen tudi v Mengšu 

Mengeški svetniki so na svoji zacnji seji sprejeli letošnji pro-
račun, ki predvideva skoraj 4,56 milijona evrov prihodkov. 
"Proračun ni zrel za sprejetje, saj ni dobro obrazložen, prav 
tako ne načrtuje vsega, kar Mengeš v prihodnjem letu potre-
buje za gradnjo obvoznice," je dejal nekdanji župan in svet-
nik SDS Tomaž Štebe. Več kot milijon evrov bo namenjenih 
cestam in prometni infrastrukturi, predvsem prenovi Gorenj-
ske in Slovenske ceste. Na pobudo župana Franca jeriča so 
potrdili predlog, da se občina Mengeš pridruži Skupnosti ob-
čin Slovenije. Doslej je bil Mengeš član Združenja občin Slo-
venije. Novo članstvo bo stalo 880 evrov letno. J. P. 

OBRTNIK 
^ ^ ^ . d . 0 . 0 . , S k o f j a L o k a 

Zaposlimo (m/ž): 

Blaževa ulica 3, 
4220 ŠkoSa Loka 
Telefon: 04/5184-500 
Telefax: 04/5184-508 
E-pošta: oDrtnik@siol.net 

1. KV ZIDARJA 
Zahteve: KV ali priučen zidar, najmanj tri leta delovnih iz<ušenj 

2. KERAMIČAR 
Zahteve: najmanj poklicna šola za keramičarja - pečarja ali 

priučen keramičar - pečar, najmanj tri leta delovnih izkušenj 

3 .SL IK0PLESKAR 
Zahteve: najmanj poklicna šola za slikopleskaija ah priučen 

sllkopleskar, najmanj tri leta delovnih izkušenj 

Delovno mesto z izbranimi kandidai bomo sklenili za nedoločen 
čas s šestmesečnim poskusnim debm. 
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev, življenjepisom in 
opisom delovnin izkušenj pošljite na zgornji navedeni nastov v 10 
dneh po objavi, infonnacije po telefonu 041 /664-144. 

89.8 91.1 96.3 

RADIO SORA 

Goreiijski prijatelj 

Radio Sora d.0.0.. 
Kapucinski trg 4, 4220 Škofja Loka, 
teL: 04/506 50 50, fax: 04/506 50 60, 

e-mail: info@radio-sora.si 

ZAPOSLI 
SKLADIŠČNIK / VOZNIK (m/ž) 

(Zaželen izpit za C kategorijo) 

Zaposlimo vsestransko, kumunikativno In delovno 
osebo za delo v skladišču in na terenu. 

Prijave z dokazili in življenjepisom pošljite na naslov: 
STEELPLAST d.0.0., Oteče 32 , 4 2 4 4 Podnart 

ijMErnuar :soiHNti U B H B I R s o l C 

Loški vrtci od marca dražji 
DANICA Z A V R L Ž L E B I R 

Škofja Loka - Od 1. marca v 
škofieloških vrtcih veljajo 
višje cene. Cena za program 
prvega starostnega obdobja 
bo za starše za desetino več-
ja. kolikor dovoljuje pravil-
nik, in od 1. marca naprej 
znaša 399,10 evra. Za drugo 
starostno obdobje je cena po 
podražitvi 5,4 odstotka 
282.54 evra, za razvojni od-
delek pa 1050,30 evra. Starši 
plačajo od 1 0 do 8 0 
odstotkov cene programa 

glede na mesečni bruto do-
hodek na družinskega člana 
in so razvrščeni v osem 
plačilnih razredov. Konec 
minulega leta je le štiri 
odstotke staršev plačalo 80-
odstotkov cene programa, 
dva odstotka staršev iz naj-
nižjega dohodkovnega razre-
da pa ničesar. Največ staršev 
plača 20 in 30 odstotkov 
cene programa, iz obeh do-
hodkovnih razredov jih je 
dve petini. 

V občinskem proračunu 
za leto 2 0 0 7 sta za stroške 

otroškega varstva namenje-
na dva milijona evrov. Le fi-
nančne potrebe Vrtca Škofja 
Loka znašajo 1.6 milijona 
evrov. temu znesku je treba 
dodati še sredstva za finan-
ciranje zasebnega vrtca 
Sončni žarek (58.420 evrov 
letno) in okoli 281.580 evrov 
za varstvo otrok, ki so v vrt-
cih zunaj občine. Vrtec Škof-
ja Loka letos posluje v petih 
enotah na šestih lokacijah, 
obiskuje ga 6 4 0 otrok, od 
tega 2 8 iz drugih občin. V 
vrtcu je ducat oddelkov prve-

ga in dva ducata oddelkov 
drugega starostnega obdobja 
ter en razvojni oddelek. Ko 
so svetniki občine Škofja 
Loka prejšnji mesec spreje-
mali podražih'e programov 
vrtca, so dobili tudi informa-
cijo o primerjavi cen vrtcev v 
drugih občinah ob koncu 
minulega leta. Od 2 0 vrtcev 
so imeli nižje cene samo v 
Železnikih, za drugo starost-
no obdobje pa še v Medvo-
dah. Tudi s tem argumen-
tom so dokazovali potrebo 
po povečanju cen. 

KAMNIK 

Posodobitve na kamniški progi 

Zaradi vzdrževalnih del bo do 17. aprila zaprt odsek kam-
niške železniške proge med postajama Kamnik in Kamnik-
Graben, saj se je v ponedeljek začela posodobitev signalno 
varnostnega zavarovanja. Na dveh nivojskih križanjih ceste 
z železnico, ki sta bila doslej zavarovana le z Andrejevim 
križem, bodo vgradili montažne gumijaste elemente in 
postavili polzapornice. Organiziran bo nadomestni avto-
busni prevoz. J. P. 

CERKLJE 

Kulturna dvorana šele jeseni 

Čeprav so slovesno odprtje nove kulturne dvorane v Cer-
kljah napovedovali že za lanski kulturni praznik (23. sep-
tembra), v njej še vedno ni mogoče organizirati nobene kul-
turne prireditve. Kot sedaj napoveduje župan Franc Čebulj, 
bodo težko pričakovano dvorano slovesno odprli šele sep-
tembra letos. Do tedaj naj bi dokončno uredili tudi okolico 
šole ter obeh dvoran - športne in kulturne. "Najprej pa bo 
treba poiskati primerrega najemnika, ki bo za kulturno dvo-
rano primerno skrbel," je še dejal župan, ki se je v zadnjih 
mesecih večkrat pritožil nad počasnostjo vgradnje opreme 
v kulturno dvorano, za katero je v letošnjem proračunu na-
menjeno še 177 tisoč evrov. S. Š. 

KRANJ 

Največ odpadkov pri farmi 

V soboto so čistilno akcijo imeli tudi lovci Lovske družine 
Sorško polje. To je bila že njihova skupno 21., saj so ena pr-
vih lovskih družin, ki je začela s čistilno akcijo. "V sobotni 
akciji je sodelovalo okrog 30 lovcev in še 12 okoliških prebi-
valcev. Skupaj smo zbrali več kot 4 0 kubičnih metrov od-
padkov, kar pomeni več kot štiri kamione. Poleg tega smo 
za odvoz pripravili tudi tri avtomobilske školjke. Najslabše 
je bilo v okolici farme. Očitno je, da so ljudje Še vedno pre-
malo ozaveščeni," je povedal Franc Šetina, predsednik LD 
Sorško pole. M. B. 

Lovci LD Sorško polje so zbrali več kot 4 0 kubičnih metrov 
odpadkov. / roto: Andrct Markun 

T 
SANOVET 
v » l « r i n a r < k a a m b u l a n t o 

SANOVET, D. O. O.. 
Veterinarska ambulanta 
Jesenice, Murova 1, 
4270 Jesenice 
Tel. 5860-222 

RAZPORED ZA CEPUENJE STEKUNE ZA OBMOČJE UPRAVNE ENOTE JESENICE 

Cena cepljenja je 32,55 EUR (7.800,28 SIT). S seboj na cepljenje 
prinesite pasje izkaznice o cepljenju. 

Kni D*n Un i«ltca«Ma 
10.4. 15.00 Centralni park. prostor 

PnSnrm 10 4 16.10 Pri 7t)ira)nci mleka 
Kr. Gora. Log 11.4. 15.00 Pri gasilskem domu 
GoalMartiil|ei(.Sr.vm 11.4. 17.00 Pri starem Špiku 
Belca 11.4. 18.30 Na običajnem mestu 
Dov̂  12.4. 15.00 Pn zbirakiict mleka 
Mojstrana, Zo. Radovna 1i4. 16.30 PriKSMoisirana 
HniSca 13.4. 14.30 Pn nostini Cmologar 
K«. Bela. 13.4. 16.00 Pri gasilskem domu 
Javomik 13.4. 17.30 PrttraovinI 
PoltM 13.4. 18.30 Na obitajnem mestu 
BI Dobrava, Unčo. Podkoina 14.4. 8.00 Na obitainem mestu 
Ko&ia 14.4. 9.00 Pn igrišču na Kočm 
Jesaiia - mesto in bSžnja naseta 14.4. 8.00 V veterinarski ambulara 

ikl 11.00 Muraval 
Planna pod Golico. Prihodi, 14.4 10.00 Na parkirnem prostonj 
Pb^imt 
Javcniijld fovt. Pristava 14.4. 11.30 Pri domu na Pristavi 
Moste. Bieo, 2jn»nica 14.4. 14.00 Pri trgovini v Žirovnici 
Sek), Zabreoica. Breznica. 14.4. 16.00 Pri Občini Žirovnk̂ , 
Dosbvte. Viba. Rodine. SmoKuč Breznica 
ZAMONKI 
RaM« 16.4. 12.00 Centralni, parkir. prosta 
Podla*en 16.4 12.30 Pn zbiram ndeka 
Kiarislta 6013. Loa 16.4 13.15 Pri gasilskem domu 
GoalMaitulek.SnidnlVrti 16.4. 14.15 Pri starem Špiku 
Dovje, Mojstrana. Beka. 16.4. 1515 Pri KS Mojstrana 
Za.itadavna.KnjSca 
KoioškaBela.Polold 17.4. 14.00 Pri gasilskem domu 
Javomik. Kor. Bela. Potoki 17.4. 14.45 Pri trgovini 
a Dobrava. Upce.KoCna, 17.4. 15.30 Na običajnem mestu 
Podko6ia 
Moste. Breg. Žirovnica. Sek). 17.4. 16.30 Na parkirišču pied 
Zaheznka troovino 
Brejnica.Dosk)vee.Vrba 17.4. 17.30 PriObčinlŽitovrtca 
Jesenice • mesto in Uižnja ri|iWM m 15.00 V veterinarski andnilarti 
nastlja: posaniKnl pst nnOa do 17.00 Murova 1 
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Hokejisti z Bleda v Ljubljano 
Naša hokejska reprezentanca je na Bledu končala uvodni del priprav na bližnje svetovno prvenstvo, 
včeraj pa je prvič trenirala v Tivoliju, kjer se bo danes na prijateljski tekmi pomerila z ekipo Avstrije. 

V I L M A STANOVNIK 

Bled, Ljubljana - "S pripravami 
na Bledu sem bil zelo zadovo-
ljen. Imeli smo osem trenin-
gov in podoben ritem, kot nas 
čaka na svetovnem prvenstva 
Vzdušje v ekipi je resnično de-
lovno, saj se zavdamo, da nas 
čakajo pomembne tekme, na 
katere moramo biti dobro pri-
pravljeni," je ob selitvi z Bleda 
poudiaril selektor Ted Sator, ki 
je v sredo s prvotnega sezna-
ma reprezentantov črtal tri 
imena. Izpadli so namreč vra-
tar Aleš Sila ter napadalca Aleš 
Remar in Matej Hočevar. Za-
radi poškodbe hrbta se je na-
stopu na svetovnem prvenstvu 
skupine B, ki bo v Ljubljani 
med 15. in 21. aprilom, odpo-
vedal vratar Robert Kristan, na 
veliko veselje navijačev in tudi 

Naši hokejski reprezentanti so minule dni trenirali na Bledu, sedaj pa se je ekipa preselila 
v Ljubljano, kjer se bo 15. aprila začelo svetovno prvenstvo skupine B. /foio tituDon 

Današnja prijateljska tekma z Avstrijo je hkrati tudi 

spominska, saj je bila leta 1 9 9 2 Avstrija prvi naspro-

tnik slovenske izbrane vrste po osamosvojitvi. Vstop-

nice po sedem evrov so še na voljo na znanih prodaj-

nih mestih in na s p l e t n e m p r o d a j n e m m e s t u 

www.eventim.si ter www.vstopnice.com. Takratni re-

prezentanti bodo na slovesnosti po tekmi prejeli spo-

m i n s k o priznanje iz rok predsednika H Z S D a m j a n a 

Mihevca, v Tivoliju pa bodo odkrili spominsko ploščo. 

selektorja p« se je moštvu pri-
družQ Ivo )an. 

'Anže Kopitar bo prvenstvo 
prek luže končal v nedeljo in 
vse bomo naredili, da se bo 
prihodnji teden pridružil re-
prezentanci," je še dodal Ted 
Sa;or, ki bo z ekipo vse do kon-
ca prvenstva živel v hotelu 
Lev v Ljubljani, dvakrat 
dnevno pa bodo treningi v 
Tivoliju. Danes ob 19. uri se 
bo naša reprezentanca na 
prijateljski tekmi pomerila z 

reprezentanco Avstrije, v to-
rek, 10. aprila, pa še z repre-
zentanco Belorusije. 

"S selektorjem še koleba-
mo, ali bomo izbrali več na-
padalcev ali branilcev, prav 
tako se bo treba še odločiti, 
kakšne igralce najbolj potre-
bujemo. Po obeh prijatelj-
skih tekmah in treningih se 
bomo odločili za končni sez-
nam." je dodal Pavle Kavčič, 
ki je poleg Matjaža Kopitarja 
pomočnik selektorja. 

HOKEJ 

BLED 

Torpedo pometel z nasprotniki 

Minuli konec tedna je Bled gostil prvega od dveh tradi-
cionalnih mednarodnih hokejskih turnirjev za mlade hoke-
jiste. Igralci stari do dvanajst let iz Rusije, Ukrajine, Poljske, 
Italije, Madžarske, Hrvaške, Francije, Avstrije, Srbije in 
Slovenije so od petka do nedelje merili medsebojne moči. 
Prvo mesto na turnirju, ki je že dvanajsti po vrsti, je osvoji-
la ekipa Torpeda iz Rusije, pred rojaki iz kluba Jamal ter se-
lekcijo Avstrije. Domača ekipa blejskih labodov je osvojila 
peto mesto. Ta konec tedna Bled pričakuje zopet dvanajst 
ekip iz cele Evrope, tokrat hokejistov starih do štirinajst let. 
Vstop na tekme je prost. T. T. 

RAFTING 

ŠOBEC 

Tri zmage Fun raftingu 

V slabem vremenu, a v odlični organizaciji Fun raftinga 
Radovljica in RZS se je minulo soboto pričeio letošnje 
državno prvenstvo v raftingu. Organizatorji so v dveh dneh 
izpeljali kar šest tekem. V velikem raftingu (moštvo ses-
tavlja šest veslačev) so trikrat slavili nepremagljivi raftarji 
Cimpexa iz Straže pri Novem mestu. Gorenjci so se tokrat 
odločili za nastope v manjSih čolnih. Fun rafling iz 
Radovljice je slavil na sprint te<mi (head to head), v raftin-
gu s štirimi veslači, prav tako pa so "veseli rafta'ji" slavili v 
sprintu in sla'omu v mini raftu (dva veslača v čolnu). Od 
Gorenjskih čolnov sta bila v mini raftingu v slalomu tretja 
in v sprintu četrta člana Tinaraft Radovljica. Prav ŠD 
Tinaraft bo 5. in 6. maja Z007 organiziral tekmo v raftingu, 
ki bo poleg državnega prvenstva štela še za regionalno ligo 
(države bivše Jugoslavije) in že drugič zapored tudi za 
evropski pokal. C. L. 

LOKOSTRELSKI BIATLON 

A R ; H 

Še tretji naslov za Andreja Zupana 

Lokostrelski biatlonci so minulo nedeljo sezono zaključili z 
zadnjo tekmo državnega prvenstva na mariborskem Pohor-
ju. v tekmi s skupinskim startom se je tretjega naslova letos 
veselil član škofjeloškega lokostrelskega kluba Andrej Zu-
pan. Kamnogoričan je z le enim zgrešenim strelom za slabi 
dve minuti ugnal Mariborčana Vida Vončino, srebrnega z 
letošnjega svetovnega prvenstva. Tretji pa je bil Kamničan 
Ivan Maradin. Vid j e z drugim mestom tudi potrdil zmago v 
končni razvrstitvi Skl Pokala 2007 , ki ga je organizirala 
Lokostrelska zveza Slovenije in Sekcija lokostrelskega oiat-
lona pri LZS. "Vesel sem, da je sezona za nami. Letošnja se-
zona je bila ena najtežjih v moji karieri, poškodbe in zelena 
zima sta bi prekrižali potek programa treninga, tako da sem 
s tremi naslovi državnega prvaka še kako lahko zadovoljen," 
je ob zaključku sezone povedal bodoči očka Andrej Zuoan. 
saj z ženo te dni pričakujeta prvorojenca. V. S. 

SAH 

KRANJ 

Boštjan Jeran je gorenjski prvak 

Letošnji gorenjski članski šahovski prvak je M K Boštjan Jer-
an (ŠD Vele Domžale), ki je v devetih krogih zabeležil sedem 
zmag, en remi in poraz proti drugo uvščenemu kranjskemu 
M K Zlatku Jeraju (ŠD Jesenice). Jeraj turnir odigral na vi-
sokem nivoju ter zaostal za zmagovalcem le za pol točke. 
Dušan Jokovič (ŠD Gorenjka Lesce) je z remijem v zadnjem 
krcgu zanesljivo zadržal tretje mesto in zbral 6 ,5 točke. 
Naslov gorenjske prvakinje je osvojila izkušena 
mojstrica Alojzija Pongrac (ŠD Jesenice). Najboljši mladinec 
je bil Simon Šori (ŠD Gorenjka Lesce), ki se je uspešno kos-
al s člani, osvojil 5 točk in zasedel 16. mesto. O. O. 

VABILA, PR IRED ITVE 

Nogometni spored - V i. ligi Telekom so tekme 25. kroga odigra-
li že v sredo. Ekipa Domžal je gostovala pri Nafti in igrala neod-
ločeno 1 : 1 . Jutri, v soboto, z začetkom tekme ob 20. uri Dom-
žalčani doma gostijo zadnjeuvrščeno ekipo na lestvici Inter-
block. V 2. SNL bo ekipa Tinexa Šenčur jutri gostovala pri Zagor-
ju, ekipa Triglava Gorenjske pa se bo ob 16.30 doma pomerila z 
ekipo Rudarja Velenje. V. S. 

Košarkarski spored - V 3. krogu lige za prvaka je Helios v gosteh 
premagal Krko 78 : 94, Loka kava TCG pa je pri Geoplin Slova-
nu izgubila 80 :72. Jutri ob 20. uri je na sporedu gorenjski der-
bi. saj bo ekipa Loka kave TCG v dvorani na Podnu gostila He-
lios. V ligi za obstanek je bil Triglav prost, jutri pa bo ob 20.15 v 
dvorani na Planini gostil ekipo Kraškega zidarja J K. V ženski 
konkurenci je v ligi za prvaka ekipa Hit Kranjska Gora s 75 : 56 
premagala ekipo Domžal. Jutri Kranjskogorčanke gostujejo pri 
Iliriji, ekipa Domžal pa ob 18. uri gosti ekipo AJM. V. S. 
Balinarski spored - V 1 0 . krogu Super lige (jutri ob 15. uri) bo na 
Trati kranjska Planina gostila podprvaka Zabiče, medtem ko bo 
Lokateks Trata gostovala v Ljubljani pri Krimu Pekarni Vrhnika. 
Preostala para sta še Jadran Izola; Zarja Balinče< in Hrast: Luka 
Koper. Rezultati 9. kroga: Lokateks Trata : Jadran Izola 18 : 4, 
Zarja Balinček : Planina Kranj 1 4 : 8, Luka Koper: Krim Pekarna 
Vrhnika 1 4 : 8 , Zabiče: Hrast 1 3 : 9. Vrstni red: Zarja Balinček24, 
Luka Koper in Planina Kranj po I8, Krim Pekarna Vrhnika 15, Lo-
kateks Trata 14, Zabiče 13, Hrast 6, Jadran Izola o. S. S. 
Odbojkarski spored - Odbojkarji Autocommerca so upravičili vlo-
go favorita v prvi polfinalni tekmi letošnjega prvenstva in preprič-
ljivo ugnali Marchiol Prvačino s 3 : o (19, 22 , 16) . Ker zaradi veli-
konočnih praznikov ne bo na sporedu tekem pre< vikenda, se bo-
sta ekipi pomerili na povratni tekmi v torek v Novi Gorici in nobe-
no presenečenje ne bi bilo, če se Blejci že po povratni tekmi uvr-
stijo v finale, saj je za napredovanje treba dobiti dve tekmi. V dru-
gem polfinalu je povedla ekipa Prevent gradnje IGM, ki je v prvi 
tekmi premagala Salonit Anhovo s 3 : 1 (- 23, I6 ,2 1 , 2 1 ) . Povratna 
tekma je na sporedu v sredo v Kanalu. Odbojkarji Termo Lubni-
ka imajo v 2. DOL le še teoretične možnosti, da si v finalni ligi pri-
igrajo končno drugo mesto, k' vodi vi . DOL Termo Lubnik je na-
mreč na gostovanju v Ljubljani izgubil s 3 : o (21,23,13) in po pol-
ovici finaire lige zaostaja za Svitom in Olimpijo kar 8 točk. B. M. 

AdriaticSlovenica 
Zav9twalna družba dd • Članica Skupne KD Group 

AORIATIC SLOVENICA Zavarovalna dnjžba d.d. 
|e sodobia. ckuga največja splošra skwenska zavarovalnica z Bogato In 
kakovostno ponudbo zavarovanj. Več kot pol rnî onu zavarĉ /ancem želimo 
nudil odkS» zavarovalne stodtve. najtioiSo dodatno ponudbo In svetoval̂ . 
Če želite svoie pndobljeno znanje še lazvijaii in ga uporabil pri reševanju 
zahtevnih in operativnih strokovnih nak)g. se nam pridružite v urejenem in 
prijetneni delovnem okolju. 
K sodelovanju vabimo kandidate za delo na delovnem mestu 
• STROKOVNI SODELAVEC ZA 

ZAVAROVALNE PRIMERE (m/ž) 
na sedežu poslovne enote v KRANJU - ei izvajalec 

Od kandidatov pričakujemo: 
• VII. stopnjo strokovne izobrazbe tehnične, ekonomske ali 

druge ustrezne smeri. 
• znanja enega tujega jezika. 
• organizacijske sfjosobnosti 
• poga.alsKe sposobnosti 
• poznavanje dela z orodji MS Office. 
Izkušnje s področja reševanja zavarovalnih primerov so zaželjene. 
Ponujamo vam: 
• stimulativno plačilo. 
• možnost strokovnega izobraževania m izpopolnjevanja, 
• prijaji-io delavno okolje. 
Z izbranim kandidatom tiomo sklenili delovno razmeije za 
nedokjčen čas s poskusnim delom 6 mesecev. 
Pisne pijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev nam pošljite v 8 
dneh od objave na naslov Adriatic Slovenica d.d.. Sektor 
kadrovskih zadev. Ljubljanskacesta 3 a. 6503 Koper. 

Kandidati bodo o odločitvi obveščeni v S dneh po sklenitvi 
pogodbez Izbranim kandidatom. 

http://www.eventim.si
http://www.vstopnice.com
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NESREČE 

RIBNO PRI BLEDU 

Padel s strehe 

Včeraj okoli 9. ure je s strehe stanovanjske hiše v Ribnem 
padel 72-letni Leščan, ki ga kljub takojšnji prvi pomoči in re-
animaciji niso mogli obdržati pri življenju. Leščan je od 7. 
ure naprej s sodelavci opravljal krovska dela. Ko je stal na 
stičišču streh stanovanjske hiše in prizidka se je nenadoma 
nagnil čez rob strehe in padel ra streho prizidka, nato pa 
zdrsel navzdol proti tlom. Na tleh je z glavo udaril ob rob 
betonske škarpe in obležal na dovozni poti v garažo. Sode-
lavci so mu takoj nudili prvo pomoč, kasneje pa tudi zdrav-
nica iz Z D Bled, ki pa je po neuspešni reanimaciji lahko le 
ugotovila, da je Leščan umrl. Preiskovalna sodnica je za po-
kojnega odredila sodno obdukcijo, na podlagi katere bo 
ugotovljen vzrok smrti. Kriminalisti so ugotovili, da delavci 
niso uporabljali zaščitnih sredstev proti zdrsu s strehe. 

OLŠEVEK 

Prehitro v ovinek 

v ponedeljek ob 13.40 se je na lokalni cesti Olševek-Tupali-
če z osebnim avtomobilom hudo ponesrečil i6-letnik z 
Olševka. Doma je brez vednosti staršev vzel avtomobil in se 
odpeljal po lokalni cesti. Zunaj Olševka je z neprilagojeno 
hitrostjo pripeljal v daljši levi ovinek in izgubil oblast nad 
vozilom, zato je zapeljal čez jarek na travnik, kjer se je avto-
mobil večkrat prevrnil. Med prevračanjem )e najstnika vrglo 
iz vozila na travnik, kjer je obležal hudo ranjen. S. Š. 

KRIMINAL 

PogANE 

ukradel več električnega orodja 

Neznani storilec je v noči na sredo vlomil v gradbeni zaboj-
nik na delovišČLi Osnovne šole Poljane in njeno tetevadnico. 
Odnesel je električno udarno kladivo in nekaj drugega elek-
tričnega orodja, skupaj vrednega šest tisoč evrov. 

: BLED 

: Vlomil v hišo 

! Na Bledu je vlomilec v sre-
: do nepovabljen vstopil v 
: stanovanjsko hišo in odne-
: sel več ročnih ur, prstanov 
: in dvesto evrov gotovine. 
; Lastnika je oškodoval za 
I okoli dva tisoč evrov. S. Š. 

TCG 
UNITECH 
LTH 
TCG UNITECH Lth-ol, d. o. o. 
Vincatje 2 
4220 ŠkoSa Loka 

Smo kakovosten In uspešen proizvajalec tlačnih orodij in 
ulitkov iz magnezijevih in aluminijevih zlitin In hkrati eno od 
najhitreje rastočih industrijskih podjetij v Stovenljl. 

K sodelovanju vabimo: 
1 . STROJNEGA INŽENIRJA (m/ž) 
2. STROJNEGA TEHNIKA (m/ž) 
3 . ORODJARJA (m/ž) 
4. LIVARJA (m/ž) 
Iščemo mlajše kandidate z nekajletnimi delovnimi izkušnjami ali 
začetnike z ustrezno aobrazbo. 
Pogoji: 
Pod 1 -visokaali višja izobrazba stiojne smeri 
Pod 2 - strojni tehnik 
Pod 3-KV orodjar 
Pod 4 - poklicna šola strojne ali podobne smeri 

Za strojne inženirje nudimo delo v operativni ali razvojni 
tehnokigiji, za ostale profile pa dek> v ustreznih proizvodnih 
enotah. 
Kandklati. ki se zanimajo za delo v obratu Ljubljana, lahko vlcxžijo 
prošnje na naslov: TCG UNITECH Lih - o1 d. o. o.. Kadrovska 
služba, Litostrojska 46,1000 Ljubljana. 
Kandidati, ki se zanimajo za deto ra kikaciji Ško^ Loke, pa na 
naslov: TCG UNITECH Lih - ol d. o. o., Kadrovska služba, 
Vlncaije 2,4220 Škofia Loka. 

Vlomilca ujeta na strehi 
Kranjski policisti so v nedeljo zvečer na strehi trgovine Big Bang v Kranju pri delu prijeli vlomilca. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Vlomilca, 25-letni 
Novomeščan in 23-letni 
Ljubljančan, sta se pred trgo 
vino Big Bang v Kranju s 
kombiniranim vozilom Fiat 
Ducato Maxi pripeljala v ne-
deljo okoli 21. ure. Parkirala 
sta blizu stavbe in se prvi z 
nahrbtnikom, drugi s šport-
no torbo po kovinskih stop-
nicah povzpela na nadstre-
šek trgovine. 

Pri sebi sta imela tudi ko-
vinsko lestev, mrežo in debe-
lejšo vrv. Lestev sta na nad-
strešku prislonila na steno 
in se po njej povzpela na 
streho, kjer sta odvila plastič-
no kupolo in se skozi odprti-
no po vrvi spustila v notra-
njost trgovine. Prav tedaj sta 
trgovino kontrolirala var-

nostnika varnostne službe 
Sintal in Big Banga, ki sta 
vlomilca opazila in zato po-
klicala policijo. 

Več policijskih patrulj jc 
takoj blokiTalo območje trgo-
vine, za pomoč pri posredo-
vanju pa so polidsti zaprosi-
li tudi poklicne gasilce iz 
Kranja, da so se z njihovimi 
lestvami povzpeli na streho, 
kjer so ujeli in vklenili prese-
nečena vlomilca. 

Isto noč so vlomilci obis-
kali gostinski lokal Mignon v 
Kranju, od koder so odnesli 
za Z70 evrov gotovine, in v 
poslovno zgradbo Elana v 
Begunjah, kjer so v več pisar-
nah na silo odprli omare in 
predale pisalnih miz. Od-
nesli so prenosno kovinsko 
blagajno, v kateri je bilo oko-
li tisoč evrov. 

Mlada vlomilca sta v Big Bang vstopila skozi streho. Tako so 
pred časom vlomili tudi v ljubljanski BTC. / fou: simon iubk 

Jordanija odlikovala slovenske policiste 
jordanski ambasadorje odlikoval slovenske policiste za uspešno opravljeno mirovno misijo v Jordaniji. 

V A U R I J A Č E N Č U R 

Tacen - Pretekli petek so na 
Policijski akademiji v Tacnu 
priredili sprejem za štiri po-
liciste, ki so se 1. marca vmi-
li z mednarodne mirovne 
misije v Jordaniji, kjer so 
usposabljali iraške kadete v 
učnem centru na območju 
puščave v občini Muwaqqar. 
Poleg tega je častni konzul 
Jordanije Samir Amaiin po-
delil še uradna odlikovanja 
Hašemitske kraljevine Jor-
danije policistom, ki so v 
prejšnjih mandatih sodelo-
vali v mednarodnem policij-
skem vadbenem centru v 
Jordaniji. 

Med policijskimi strokov-
njaki - inšliuktorji so bili ludi 
trije Kranjčani, in sicer Sašo 
Pikon, Gregor Hodnik in To-
maž Kapus. "Nalogo smo 
opravili profesionalno, brez 
težav. S Tomažem sva najprej 
delala v sckdji taktike upora-
be policijskih vozil in policij-
skega preživetja, sam sem 
nato poučeval še streljanje. 
Inštruiranje iraških kandida-
tov je bilo zelo zanimivo. Cilj 
je bil dosežen, 50.354 iraških 
kadetov je bilo usposobljenih 
za poklic policista in misija se 
je zaključila. Petnajst sloven-
skih policistov je bilo v misiji 
in mislim, da smo delo opra-
vili dobro, kar nam priznava-

Odlikovanl: Sašo Pikon, Gregor Hodnik in Tomaž Kapus 

jo tudi vsi drugi. Poleg nas so 
k uspehu misije prispevali še 
polidsti iz drugih držav, kot 
so Švedska, Finska, Češka, 

Slovaška, Anglija, Amerika, 
Estonija, Poljska, Danska," je 
Hodnik strnil svoje vtise o 
delu v Jordaniji. 

SEZNAM POSLOVALNIC, KI DEŽURAJO 

^ " ^ M e r c a i o r 
NA VELIKONOČNI PONEOEUEK, 9. 4. 2007 

DIČINt BlES SP LJUBUANShA 4 08:00-12;00 SM MOJSTRANA 08:00-12:00 

SP UUBUANSKA 13 A 07:00-12.00 SP BOROVŠKA 92 08.00-12.00 

SP ZGORNJE GCRJE 80 A 08:00-12.00 SUPERMARKET KR. GORA 08:00-12.00 

OLIUU TOHIIU SM TRG SVOBODE 1, DSi lM M U m E BO MEDVODE • MARKET 08.00-12.00 

Bohinjska Bistrica 08:00-12.00 SP KALANOVA 7 08.00-12.00 

OIČIM CERnJE NA SOREIUSKEM SUPERMARKETCERKUE 08.00-12.a0 OBČINA NAKIO SP NAKLO 07:00-11:00 

Ol i lM CORElU/intS-KIUlUlE SP GORENJA V « 08.00-12.00 OBtiNA PRE00ID8 SP PRE30V0R 0700-11.00 

OIČINtJESEmCE HC JESENICE 08.00-13.00 OlilNA RAOOlUlCA SM LESCE 08.00-12.00 1 

SM KOROŠKA B-:LA 08;00-12.00 SUPERMARKET RADOVLJICA 08.00-12.00 1 

OIČINAICMINIK UC KAMNIK 08:00-13.00 SP KRANJSKA 11 08:00-12.00 3 

ol i iHi mtu MC KRANJ PRIMSKOVO 08.00-13.00 SP ALP5KA 37B, Lesce 08:00-12:00 | 

MC KRANJ SAVSKI OTOK 08.00-13.00 SP BEGUNJE 08:00-12:00 | 

SM KOKRICA 08.00-12,00 OBČINA ilOFJ« LOKA SP NOVI SVET 08.00-12.00 ^ •O 
SP PRI NEBOTIČNIKU 07.00-21.00 SP FRANKOVO NASELJE 08.00-12.00 g 

SP TRG RIVOLI 08.00-12.00 SP POOLUBNIK 08.00-12.00 5 

SP UL NIKOLE "ESLE 3 08.00-12.00 OBČINA TRŽIČ SUPERMARKET TRŽIC 08:00-12:00 | 

V s e m n a S I m 1 k u p c e m Ž e l i m o v e s e l e V e l i k o n o č n e p r a z n l k e . 

mailto:simon.subic@g-glas.si
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Ste kdaj pomislili, kakšni boste, ko boste na dan poslednje sodbe obujeni od mrtvih? O tem bo sicer odločil Ta, 
ki vas morda obudi. A vseeno, ljudje smo radovedni in nefimmi - v kateri podobi svojega telesa bi želeli biti 
obujeni: v otroški, mladostni, zreli ali stari? 

Bomo res od mrtvih vstali? 
M I H A N A G U Č 

Kaj nam pomeni velika 
noč? Po mojem je med nami 
vse več takih, za katere je to 
le še praznik kot vsak drug, 
napolnjen s povsem profano 
vsebino. Za mnoge je šunka 
le šunka in so pirhi le pirhi. 
Blagor tistim, Id verjamejo, 
da je šunka Kristusovo telo 
in da so pirhi kaplje njegove 
krvi. In Id vrh tega verujejo, 
da je Kristus res vstal od 
mrtvih, predvsem pa, da bo 
to omogočil tudi tistim, ki 
vanj verujejo. To je največje 
upanje tega sveta: da bomo 
po smrti obujeni v večno živ-
ljenje. 

Človek si torej lahko večno 
ĵ ivljpnjp prisili?:! le 7. veliko-
nočno vero v vstajenje od 
mrtvih. A od tistih, ki so s 
tako vero umrli, ni po Kristu-
su še nihče prišel nazaj in jo 
potrdil. Vera ostaja vera. 

Drugo pa je vprašanje, ki se v 
novejšem času postavlja na 
ravni znanosti in tehnologi-
je: si lahko človešt\'o samo 
zagotovi večno življenje? Ko-
nec našega rodu naj bi bil na-
mreč samo vprašanje časa. 
Če ne bomo uspeli sami 
sebe uničiti v atomski vojni 
ali kald drugi od nas samih 
povzročeni nesreči, je velika 
verjetnost, da bo enkrat, čez 
nekaj ali čez milijon let, v 
Zemljo spet treščil meteorit 
in povzročil ekološko katas-
trofo takšnih razsežnosti, 
da jo bo človeštvo le težko 
preživelo. To se je v davni 
preteklosti našega planeta že 
zgodilo, takrat naj bi izumrli 
dinozavri... 

Če se v naslednjih desetlet-
jih nič od tega še ne bo zgo-
dilo - Bog daj, da bi bilo tako! 
- je velika verjetnost, da se bo 
Noetova vesoljska barka z iz-
branimi primerki naše vrste 

(in dnigih vrsti"), odpeljala na 
kak drug svet in vzela s seboj 
izbrana pričevanja o dosež-
kih največjih posameznikov 
in kolektivov človeškega 
rodu. Tam, kjer bodo pristali, 
si bodo postavili novo bivališ-
če in v njem svetišče, v kate-
rem si bo mogoče ta dela 
ogledati, jih častiti in preuče-
vati ... Ja, res smo nečimmi, 
na vsak način hočemo preži-
veti, če ne kot posamezniki 
iz mesa in krvi, pa vsaj v ko 
lektivnem spominu. Egiptov 
sld faraoni so se dali balza 
mirati in se inštalirati v pira 
mide. Danes se kar naprej 
fotografiramo in shranjuje-
mo na elektronske medije - v 
upanju, da si nas bo tudi po 
smrti še kdo ogledal. Veliko-
nočna vera v večno življenje 
je pravzaprav veliko več od 
tega - je za vse in ne le za iz-
brance, le imeti jo je treba. 
To pa je dar, ki ga nima vsak. 

Z zemeljskimi darovi, ka-
kršne pozna medicina, in z 
večjo kakovostjo življenja 
nasploh se je v zadnjem 
delu minulega stoletja pre-
cej podaljšala življenjska 
doba ljudi v razvitem svetu. 
Z vedno novimi in doslej 
neverjetnimi dosežki zna-
nosti in tehnologije se pri-
bližuje čas, ko bo izbrancem 
mogoče zapustiti Zemljo in 
omogočiti človeštvu preži-
vetje na drugih svetovih. A v 
navedenih primerih gre le 
za podaljševanje posamič-
nega in kolektivnega življe-
nja. Smrti posameznika to 
ne odpravlja. Vera pa obeta 
vstajenje od mrtvih vsake-
mu, ki v to veruje. Z duhom 
in telesom! "In fe prebiva v 
vas Duh njega, ki je obudil 
od mrtvih Jezusa, bo on, ki 
je obudil Kristusa od mn-
vih, po svojem Duhu, ki pre-
biva v vas, priklical v življe-

Da duh preživi 
telo - to bi 

človek še verjel. 
Da se bo duša 
na sodni dan 
spet združila 

z umrlim 
telesom in ga 

obudila v novo 
življenje - to je 

pa skoraj | 
P 

neverjetno. I 

nje tudi vaša umrljiva tele-
sa." (Rim 8,u) Tako apostol 
Pavel v Pismu Rimljanom. 
V Prvem pismu Korintča-
nom pa zatrdi: "Če ni vstaje-
nja mrtvih, potem tudi Kri-
stus ni bil obujen. Če pa 
Kristus ni bil obujen, je tudi 
naše oznanilo prazno in 
prazna tudi vaša vera." (1 
Kor 15,13-14) Tu je krudalna 
točka krščanstva. Če ni te 
vere, je vse drugo le prazno-
verje, je šunka le šunka in 
so pirhi le pirhi. 

Da duh preživi telo - to bi 
človek še verjel. Da se bo 
duša na sodni dan spet zdru-
žila z umrlim telesom in ga 
obudila v novo življenje - to 
je pa skoraj neverjetno. Da 
bomo .spet taki, kakr.šni smo 
bili v svojih najboljših letih 
in se kot taki srečali s svojimi 
najbUžjimi in najdražjimi -
kdor to veruje, ima res dar 
vere. V kraju, kjer živim, se 
starejši še spominjajo Neže 
P. Bila je posebna ženska, 
tako v vedenju kot govorje-
nju. S posebno duhovitostjo 
je komentirala marsikoga in 
marsikaj, v svojih besedova-
njih se je dotaknila celo glob-
ljih filozofskih vprašanj. Ne-
koč se je. ko je skupaj z dru-
gimi ženskami plela na njivi 
velikega kmeta, na glas spra-
ševala, kako se bo na sodni 
dan godilo tistim, ki umrejo 
na ladji med plovbo čez oce-
an in jih po starem mornar-
skem običaju pokopljejo 
tako, da jih vržejo v morje. 
Raztrgajo jih ribe, kdo jih bo 
skupaj spravil, ko bo čas? 
Kako bodo ti ljudje od mrtvih 
vstali?! 

KatoUška vera, v kateri je 
bila Neža dobro podučena, 
namreč ufi, da bomo tistega 
dne vstali dobesedno, s tele-
som vred. Kako šele bi bila 
Neža vznemirjena danes, ko 
že več kot polovico umrlih 
zažgemo? Kdo bo iz kupčka 
pepela spet sklenil naše kite 
in kosti? Bojim se, da to vpra-
šanje presega tudi naše in ne 
le Nežine domiselne sposo-
bnosti. Ne pa tudi božjih. Če 
je Bog vsemogočen, pač 
zmore tudi to. 



G L A S O V A P R E J A Razgledi 

Gorenjska se bo osamosvojila, dobila bo lastno pokrajino. Kaj pričakujemo od nje? Le še eno komando poleg 
tistih, ki jih že imamo v Ljubljani in vsak v svoji občini? Ali pa ustanovo, ki bo pospeševala naše povezovanje v 
regiji in čez njene meje - da bomo skupaj še močnejši in se še hitreje razvijali? 

ok e kot razvo na on oznos 
M I H A N A G U Č 

Glasova preja o pokraji-
nah je bila ob pravem času, 
saj so razprave o teh rečeh 
vse bolj živahne. V njih pre-
vladujejo vprašanja, na kate-
ra nam je skušal odgovoriti 
pristojni minister dr. Ivan 
Žagar. Koliko bo teh pokra-
jin, kakšen bo njihov obseg 
in kje njihova središča, kako 
se bodo financirale, katere 
bodo njihove glavne pristoj-
nosti ... Ta vprašanja se zdaj 
obravnavajo predvsem na 
normativni ravni, strokovno 
so v rokah pravnikov, konč-
no odločitev bodo sprejeli 
politiki. Občutek imam. da 
vidijo slednji v ustanovitvi 
pokrajin predvsem prilož-
nost za svojo kasto in svoje 
stranke; pokrajine bodo pri-
nesle nove institucije, nove 
funkcije, nova delovna me-
sta ... Janez Benčina, pred-
sednik Regionalnega razvoj-
nega sveta Gorenjske, pa je 
opozoril na razsežnost, ki je 
večina sploh (še) ne vidi: da 
pokrajine lahko in morajo 
postati tudi nova razvojna 
priložnost. 

V razpravi je na to "nad-
standardno" možnost pokra-
jin opozoril akademik dr. 
Zdravko Mlinar, eden ute-
meljiteljev modeme sociolo-
gije v Sloveniji, po rodu go-
renjski rojak iz Žirov. Pouda-
ril je zlasti dvoje. Prvo je, da 
je bil proces našega osamo-
svajanja ustavljen na državni 
ravni, na nižjih ravneh se v 
glavnem sploh še ni zgodil. 
Drugo pa je, da nekateri v 
ustanavljanju pokrajin vidijo 
predvsem teritorialni vidik, 
dejansko pa gre v zadnjem 
času vse bolj tudi za "omrež-
no" in ne le teritorialno pove-
zovanje. Slovenija se je po 
letu 1991 osamosvojila kot 
država, na nižjih ra\Tieh -
tudi na pokrajinski - pa še 
ne. Ta proces je bil v času 
osamosvojitve države name-
noma zaustavljen, v njem je 
posebej vidno vlogo odigral 
gorenjski rojak dr. France 
Bučar. Po svoje je to razum-
ljivo, saj smo takrat zaradi 
zimanjih pritiskov močno in 
enotno d i ^ v o dejansko po-
trebovali. Po drugi strani je 
bojazen nekaterih politikov 
pred "odcepitvijo" nekaterih 

območij odveč. Če se Mari-
bor v novih pogojih čezmej-
nega sodelovanja povezuje 
tudi z bližnjim Gradcem (in 
ne le z Ljubljano) ali Koper s 
Trstom, to še ni odcepitev. 
Zdaj ni več razlogov, da se 
zgornji del Gorenjske ne bi 
povezoval s sosedi onstran 
Karavank ali gorenjski jug z 
mejaši na primorski in no-
tranjski strani. Povezanost 
Kranja z Ljubljano pa je že 
itak premočno dejstvo, o ka-
terem se vsako jutro prepri-
čamo v gneči na gorenjskih 
cestali v Ljubljano; škoda le, 
da ni večje vrste tudi v obra-
tni smeri... 

Vnovična ustanovitev po-
krajin, poudarja Mlinar, ne 
sme biti le še eno od števil-
nih teritorialnih preobliko-
vanj, ki smo jim bili priča v 
bližnji preteklosti. V evrop-
ski družbi se namreč že par 
desetletij dogaja "prehod od 
območne k omrežni organi-
zaciji družbe" (nehvork sode-
ty). Procesi povezovanja in 
združevanja se ne odvijajo 
več le znotraj posameznih in 
med seboj izključujočih se 
teritorialnih enot. Vse bolj je 

aktualno interesno in pro-
gramsko povezovanje čez 
take ali drugačne teritorialne 
meje. 

s pogledi, ki jih je na preji 
izrekel profesor Mlinar, 
bomo lahko spremljali tudi 
bližnje ustanavljanje gorenj-
ske pokrajine. To bi lahko 
doživeli kot osamosvojitev 
Gorenjske, ki se bo zgodila 
skoraj dvajset let po osamo-
svojitvi države. Seveda to ne 
more biti kaka država v drža-
vi, piramidalno ustrojena 
struktura, kakršna je bil 
Okraj Kranj, ki so ga ukinili 
leta 1960. l akrat je bil v Kra-
nju sedež centralistično 
usmerjene in (eno)partijsko 
obvladovane komande, ki ni 
trpela ugovorov. Gorenjska 
pokrajina bo za Gorenjce 
sprejemljiva in spodbudna 
le, če bo po eni strani zmo-
gla regijo povezati v skladno 
in razvojno ubrano celoto, 
po drugi strani pa bo morala 
dopuščati tudi avtonomno 
omrežno povezovanje vseh 
gorenjskih subjektov, tudi v 
primeru, če bo to segalo čez 
gorenjske meje. Enako velja 
za pokrajino kot celoto v od-

nosu do Ljubljane; slednje 
pač ne bo smelo motiti, če se 
bo Kranj projektno povezo-
val s Celovcem. Oziroma ka-
terikoli drugi gorenjski kraj 
ali ustanova s svojimi part-
nerji po svetu. Pokrajina bi 
lahko in morala spodbujati 
tudi "omrežne" povezave s 
tistimi deli Gorenjske, ki so 
v gravitacijskem območju 
Ljubljane. V krajih med 
Šmarno goro, Trojanami in 
Grintovci, ki jih imenujem 
gorenjski vzhod, se govori 
po gorenjsko, spadajo pa 
pod Ljubljano. Kolikor je 
meni znano, je zaenkrat edi-
na od gorenjskih inštitucij, 
ki jih dosega in vsaj nekoliko 
"pokriva" in pridobiva za 
vsegorenjsko stvar - Gorenj-
ski glas... 

Skratka: pokrajina ne sme 
(p)ostati le politično 
(samo)upravna tvorba. Po-
stati bi morala generator no-
vih razvojnih priložnosti na 
vseh področjih družbenega 
življenja, v gospodarstvu, so-
ciali, šolstvu, športu, kulturi 
... Kar potrebujemo, so raz-
vojne povezave, ne pa še ena 
od mnogih komand. 

Povezanost 
Kranja z 

Ljubljano pa je 
že itak 

premočno 
dejstvo, o 

katerem se 
vsako jutro 

prepričamo v 
gneči na 

gorenjskih 
cestah v 

Ljubljano; 
škoda le, da ni 

večje vrste tudi ^ 
v obratni | 
smeri... 



G L A S O V A P R E J A Razgledi 

v preteklosti, ko je bila Gorenjska krivično postavljena v položaj, ko ji ne bi pripadala nobena državna sredstva, sta 
se minister Ivan Žagar in predsednik regionalnega razvojnega sveta Janez Benčina gledala prek "strelskega jarka". 
Stvari so se spremenile in gosta 92. Glasove preje ugotavljata, da je v dialogu storjen velik korak naprej. 

S Dokra inami hitre š i razvo 

Upravna 
funkcija 

prihodnje 
pokrajine ni 

najbolj 
pomembna, 

osnovna je 
njena razvojna 

funkcija. 
Z njimi se bo 

razvoj 
občutneje 

pospešil, zlasti 
tam, kjer sedaj 

obstajajo 
razvojni 

zaostanki. 

D A N I C A 21AVEL 2 L E B I R 

Tema 92. Glasove preje, ki 
je bila tokrat v gostiSču Dvor 
na Zgornjem Bmiku, vodil 
pa jo je publicist Miha Na-
glič, so bile pokrajine, gosta 
pa minister za lokalno samo-
upravo in regionalni razvoj 
dr. Ivan Žagar in predsednik 
Regionalnega razvojnega 
sveta Gorenjske Janez Benči-
na. Minister Žagar je dejal, 
da z ustanovitvijo pokrajin 
sedanja vlada sledi zavezi po 
skladnejšem regionalnem 
razvoju. "V tem mandatu je 
ob ustavnih spremembah pr-
vič prišlo do političnega kon-
senza in upam, da bo ta eno-
tnost ostala tudi, potem ko 
bo treba z dvotretjinsko ve-
čino potrditi pokrajinsko za-
konodajo in ji prilagoditi še 
okoli štirideset zakonov. Tre-
nutno se bolj kot o vsebini, ki 
jo prinašajo pokrajine, pogo-
varjamo o njihovem šte\dlu 
in ko se pogovarjam s politi-
ki, vsi pravijo, pokrajin je 
preveč, ampak naše pa ne 
damo. Treba se je dogovoriti, 
kje narediti črto in doseči 
strokovno in politično so-
glasje," je dejal minister Ivan 
Žagar. Kot prebivalec občine 
Slovenska Bistrica bo sodil v 
Podravsko pokrajino, Id je po 
njegovih besedah rezultat 
konsenza, utemeljenega na 
regionalnih razvojnih regi-
jah. Sam pravi, da ni najbolj 
srečen zaradi razdelitve, ki jo 
je sam predlagal, vendar pa 
je bil v preteklosti že kot žu-
pan Slovenske Bistrice še 
manj zadovoljen z zamislijo, 
da bi imeli zgolj tri pokraji-
ne. To bi po njegovem pome-
nilo razvoj zgolj na osi Ko-
per-Ljubljana-Maribor, o po-
licentričnem in skladnem re-
gionalnem razvoju ne bi mo-
gli govoriti. Sicer pa je o ime-
nih pokrajin, sedežih, mejah 

in željah posameznih občin, 
kateri pokrajini želijo pripa-
dati, še veliko dvomov, pravi 
minister Žagar. Poznamo 
primer Ilirske Bistrice, ki bi 
želela namesto v notranjsko, 
v obalno-kraško pokrajino. 
Morda ji je slednja po neka-
terih parametrih res bližja, z 
razvojnega vidika pa bi si 
lahko kdaj pozneje očitali, 
zakaj so se odločili zanjo. Če 
bi bila Ilirska Bistrica že se-
daj v regiji, kamor žeU, bi si-
stemsko izgubila okoli 50 od-
stotkov pripadajočih sred-
stev. Minister Žagar poudar-
ja pomen odnosov med obči-
nami in pokrajinami, ki bo-
sta v prihodnje predstavljali 
prvo in drugo raven lokalne 
samouprave. 

Najpomembnejša je 
razvojna naloga 

Država z nastankom po-
krajin prenaša nanje vrsto 
nalog, tudi upravnih, nad či-
mer pa ni navdušen .Tiinister 
za javno upravo Gregor Vi-
ranL To ni edini dvom, ki na 
temo pokrajin nastaja zno-
traj vlade, je pa trenutno naj-
bolj izpostavljen, meni mini-
ster Žagar. S prenosom pri-
stojnosti z državo na pokraji-
ne naj bi se prenesle tudi na-
loge sedanjih upravnih enot, 
saj želijo izkoristiti kapacite-
te, ki se bodo sprostile v 
upravnih službah. Te se 
sproščajo že skozi vladni 
antibirokratski program. Gre 
za prenos nalog, strukture se 
ne bodo bistveno spreminja-
le, dostopnost in kakovost 
storitev pa morate ostati. Se-
veda pa bo od učinkovitosti 
posamezne pokrajine odvis-
no, kako se bodo izvajale te 
naloge. Torej občanu iz Ra-
teč, ki je doslej upravne sto-
rit/e dobil na upravni enoti 
na Jesenicah, v prihodnje po 

Janez Benčina, minister Ivan Žagar, Miha Naglič, Bogo Filipič in Janez Suinik (od leve 
proti desni) v neuradnem pomenku /FOIKAKIUBUICVK 

teh opravkih ne bo treba v 
Kranj, je bil konkreten Miha 
Naglič. Minister Žagar je za-
trdil, da ne. 

"Upravna funkcija pri-
hodnje pokrajine ni najpo-
membnejša, osnovna je nje-
na razvojna funkcija. Z nji-
mi se bo razvoj občutneje 
pospeSil, zlasti tam, kjer se-
daj obstajajo razvojni za-
ostanki. Pokrajine prinašajo 
tudi medsebojno konkuren-
co, ta pa je razvoju vedno 
koristila, v nekaterih seg-
mentih pa pokrajine pome-
nijo tudi razbijanje mono-
polov," je prepričan mini-
ster Žagar. Razvitost Slove-
nije sedaj merimo z indek-
som razvojne ogroženosti 
in po teh kazalcih je razmer-
je (vključno z osrednjo Slo-
venijo) 1 proti 10 ali celo 20. 

"Osnovni namen je takšne 
trende ustaviti in regijam z 
večjo ogroženostjo omogo-
čiti dodatne razvojne prilož-
nosti. Razvoj bo prinesla se-
litev delovnih mest v regijo, 
priložnost za zaposlitev bolj 
izobraženih ljudi, vlaganja 
in posledično razvoj. Z na-
stankom pokrajin bodo te 
dobile večjo avtonomijo, 
same se bodo lahko odločale 
o svojih razvojnih prednost-
nih nalogah, saj same naj-
bolje vedo, kako naravnati 
mehanizme znotraj, da bo 
šel razvoj v pravo smer. 
Tako se bodo v pokrajini de-
nimo sami odločili, ali naj 
denar namenijo regijski bol-
nišnici ali morda vložijo v 
ceste. S samostojnostjo pa 
je pokrajinam hkrati nalože-
na tudi večja odgovornost." 

Pred leti sta si bila Janez Benčina in minister Ivan Žagar 

kot predstavnika institucij vsak na svoji strani 

"strelskega jarka", kot se je na Glasovi preji slikovito 

izrazil Janez Benčina. Takrat je bila Gorenjska krivično 

postavljena v položaj, ko od ministrstev ne bi dobila 

nobenih sredstev. Sedaj je drugače, upravičena je do 

vseh sredstev, kar pomeni 5 9 milijonov evrov neposred-

nih spodbud do leta 2 0 1 3 . Odnosi so sedaj boljši, od 

Gorenjcev samih pa je odvisno, ali bomo znali ta sredst-

va povečati in res dobro izkoristiti za svoj razvoj. 

V glasbenem uvodu so zaigrali učenci Glasbene šole Kranj: 
Oskar Semec In Dominik Kosirnik na trobento in Mitja 
Škufca na tubo. Trio je na regijskem tekmovanju prejel 
zlato, na državnem tekmovanju mladih glasbenikov pa 
srebrno priznanje. /Foia:AnkaBuk>vec 

Večina davčnih virov 
v osrednji pokrajini 

Za naloge, ki bi se prenes-
le z države na pokrajine, bo 
država zagotovila 1,4 mili-
jarde evrov. Od kod bo pri-
šel denar? Minister Žagar 
razlaga: "Izhajamo iz obsto-
ječih davčnih virov, vendar 
je njihova sedanja porazde-
litev pupoliiuuia neustrez-
na, saj jih je več kot polovica 
koncentrirana v osrednji 
Sloveniji. Koncept financi-
ranja smo nastavili v dveh 
smereh: na eni gre za si-
stem primerne porabe, po-
doben, kot ga poznamo po 
občinah, s katerim bi pokri-
li nekatere rjiloge pokrajin 
in bi porazdelili približno 
enakomerno po vsej Slove-
niji. Na drugi strani gre za 
razvojni del, kjer smo se od-
ločili odstopiti 20-odstotni 
del davkov od dohodka prav-
nih oseb kot samostojnega 
vira pokrajiiL Tega moramo 
omejiti navzdol in navzgor, 
saj je tudi ta vir zgoščen v 
osrednji Sloveniji. Sicer pa 
finančni del zakonodaje še 
dopohijujemo in skupaj s fi-
nančnim ministrstvom išče-
mo ustrezne rešitve. Poleg 

teh virov pa bodo pokrajine 
lahko kandidirale za sred-
stva iz evropskih skladov in 
domačih razvojnih sredstev, 
vir pa je tudi možnost zadol-
ževanja." 

^ 15. stran 
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U S O D E Razgledi 

Zgodba o Fridi in njenem boju z duševno boleznijo 

Skozi okno se daleč vid 
želela sem 

študirati, 
zbežati v svet, 

biti samostojna, 
imeti fanta, se 

mečkati z njim, 
če bi me bila 

volja. Toda nič 
od tega se ni 
zgodilo. Bila 

sem 
priklenjena na 
dom, kjer sem 
igrala varuško 

bratu in 
negovalko 

mami. 

M I L E N A M I K I A V Č I Č 

Frida je po duši in po kore-
ninah Primorka. Tam je 
odraščala, naredila osnovno 
šolo, pomorsko in potem še 
višjo upravno šolo. Bila je 
nemiren tip, saj je več let 
plula po morjih, največkrat 
pod drugo zastavo, ne pod 
domačo. Raje kot z ženska-
mi se je družila z moškimi. 
Mogoče tudi zato, ker je 
odraščala v družiri, v kateri 
ni bilo veliko žensk. 

"Bili smo totalno nora fa-
milija," se mi drobno zasme-
je, medtem ko se usedeva za 
eno od miz restavracije, tik 
ob Blejskem jezeru. 

"Moj ded je domala celo 
življenje kloSaril po obali. Do-
kler se ni spoznal z babico, se 
čez noč zresnil In v svojem 
petdesetem letu začel delati 
otroke, skrbeti za '/insko trto 
in pisati. Napisal je lepo šte-
vilo pesmi, ki jih ni nikoli iz-
dal, še zmeraj jih hrani moja 
polsestra, vsi pa upamo, da 
bomo nekoč zbrali dovolj de-
narja tudi za to, da bodo izšle 
v knjižni obliki." 

Fridina mama je kmalu po 
rojstvu drugega otroka zbo-

lela za poporodno depresijo. 
Ker je tudi ona bila umetni-
ška duša, so vsi mislili, da se 
je pač preselila v svoj svet, in 
3C riso kaj prida zmenili za 
njene blodnje. 

"Potem je bratec Simon 
zbolel. Imel je hudo drisko, 
bil je že popolnoma dehidri-
ran. Povsem slučajno se ta-
krat pri nas oglasi patronaž-
na sestra in njenemu blisko-
vitemu reagiranju se imamo 
zahvaliti, da je dojenček pre-
živel. Mama je le sedela na 
kavču, gledala skozi okno in 
se smehljala. Od takrat na-
prej smo vedeli, da kadar se 
smehlja, da je bolna in da ji 
moramo pomagati." 

Fridina mama se je zelo 
počasi opomogla. Vendar 
potem nikoli ni bila več taka, 
kot bi morala biti. Ni hodila 
v službo, ni se posvečala 
otrokoma, ni skrbela za dru-
žino. Ponavadi je sedela na 
balkonu in gledala na morje 
ter sanjarila. 

"Moj tata jo je imel silno 
rad. Še bolj pa deda, ki je bil 
naravnost zaljubljen vanjo. 
Vsi so jo nosili po rokah, kar 
me je, potem ko sem odra-
ščala, zelo čudilo. Nenehno 

sem se spraševala, kako, za 
vraga, jo imajo lahko radi, če 
pa jaz kot njena h a , nimam 
nič od njene materinske lju-
bezni. Nikoli me ni vzela v 
naročje, nikoli me ni pogle-
dala v oči, zmeraj je strmela 
skozi mene. Mislim, da sem 
bila stara komaj dobrih pet 
let, ko sem morala skrbeti za 
bratca, ga previjati, hraniti, 
tolažiti, ko se je jokal. Mama 
ni bila za nobeno rabo. Celo 
kuhal nam je deda. Vsak 
dan, točno ob določeni uri, je 
odprl vrata in postavil na 
mizo košaro, iz katere je pri-
jetno dišalo. Potem se je use-
del k mami, jo objel okoli ra-
men in ji pripovedoval, kaj je 
tisti dan že doživel. Nato r^ju 
je z bratom pobožal po laseh, 
naročil, naj bova pridna, in 
spet odšel. Ob dveh se je vr-
nil iz službe tata in šele takrat 
smo bili prava družina. Tata 
je bil izjemen človek, brez 
prave izobrazbe, ampak zelo 
inteligenten, razgledan in iz-
najdljiv. Konec koncev ga je k 
temu prisililo življenje, saj je 
moral sam skrbeti za druži-
no. Sem in tja, ko mu je počil 
film, je za kakšen teden izgi-
nil in se potem vrnil ves po-

valjan in smrdeč. Deda mi je 
nekoč dejal, da si je šel napol-
nit dušo, ker drugače bi se še 
njemu zmešalo. Jaz pa sem 
nagonsko vedela, da je tisti 
teden kolovrati] od gostilne 
do gostilne in se ga nalival..." 

Frida je bila tista, ki so ji 
nenehno naročali, naj bo 
močna, naj sprejme na ra-
mena to ali ono breme, naj 
pazi na brata, naj se nauči 
kuhati, naj bo pridna v šoli, 
naj mimogrede skoči še v tr-
govino, naj pospravi po sta-
novanju, naj obesi perilo, naj 
drži mamo za roko, kadar je 
ta depresima in slabe volje. 

Vsi so pričakovali od nje 
nemogoče. Zlasti deda. Po 
svoje jo je imel rad, še raje pa 
je imel svojo hčerko, njeno 
mamo. 

"V puberteti, ko so moje 
prijateljice doživljale prvi 
poljub, pa prvi zmenek, 
prvo ljubezensko pismo, 
sem bila jaz doma "deklica 
za vse". Mama je sicer ob-
časno odhajala v psihiatrič-
no bolnišnico, da se mi je v 
tistem času malo oddahnilo, 
a niti ne tako pogosto, da bi 
lahko zadihala. Potem je 
zbolela še nona, čez noč 

umrla, in deda je, kljub viso-
ki starosti, s svojim nasto-
pom še zmeraj vzbujal avto-
riteto in spoštovanje. Zaradi 
skrbi za hčerko se je nekega 
lepega dne preselil k nam in 
temu nihče ni upal ugovar-
jati. Zato pa smo morali pre-
vzeti del opravil v njegovem 
vinogradu, kar spet ni bilo 
lahko. Tata si je medtem na-
šel ljubico, vsi so to vedeli, 
celo brat, ki je bil še majhen. 
Edino deda mu je zameril in 
mu je očital, da če bi se malo 
bolj brigal za ženo, ona ne bi 
bUa bolna. Oh ja, res sem ži-
vela v nekem kaosu, iz kate-
rega nisem videla izhoda. Še 
več: počasi sem postajala 
jezna na vse, ki so me ovira-
li na moji lasaii poti. Želela 
sem študirati, zbežati v svet, 
biti samostojna, imeti fanta, 
se mečkati z njim, če bi me 
bUa volja, toda nič od tega se 
ni zgodilo. Bila sem prikle-
njena na dom, kjer sem ig-
rala varuško bratu in nego-
valko mami. Deda je upal, 
da se bom vpisala na medi-
cinsko srednjo šolo, toda 
meni kaj takega ni padlo na 
pamet, 

/se nadaljuje/ 
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J O Ž E K O Š N I E K 

Slovenska glasbena šola na 
Koroškem Je pred 29 leti začela 
delovati v Pliberku na pobudo 
tamkajšnjih kulturnih zanese-
njakov. Potem sta odgovornost 
za njeno delo prevzeli Sloven-
ska prosvetna zveza in KrSčan-
ska kulturna zveza, zadnja 
leta pa jo vodi zasebno Družtvo 
glasbena šola. NjerM dejavnost 
se je hitro širila. Sedaj je z 19 
oddelki v Bistrici na Zilji, na 
Ledincah, v Šentjakobu, v 
Šentjanžu, v Bilčovsu, v Kot-
mari vasi, v Svečah, v Borov-
ljah, v Celovcu, v Šentprimo-
tu, v Dobrii vasi, v Šmihelu, v 
Globasnici in v Pliberku in s 
565 šolaiji najvel^a izobraže-
valna ustanova Slovencev na 
Koroškem. Razen tega je glas-
bena šola drugi najve^i sloven-
ski dclodajalcc na Koroškem, 
pomemben tudi zato, ker so 
zaposleni v glasbeni šoli visoko 
izobraženi in strokovno uspo-
sobljeni ljudje. Petnajst je do-
mačih, ki so ^beno izobraže-
vanje začdi v tej šoli in potem 
končali glasbene študije V 

Gradcu, na Dunaju ali v Salz-
burgu, triindvajset učiteljev pa 
prihaja enkrat tedensko iz Slo-
venije. 

Te podatke je stresel iz roka-
va ravnatelj Roman Verdd iz 
Borovelj, ki je ob vodenju šole 
tudi profesor glasbe in sloven-
ščine na Slovenski gimnaziji v 
Celovcu, razen tega pa Se zbo-
rovodja gimnazijskega zbora 
in zborov 1» Selah in domačih 
Borovljah, v katerih poje skup-
no nad 130 pevk in pevcev. Ko-
roški javnosti je poznan tudi 
kot pobudnik za ustanovitev 
dvcjeziCnega otroškega vrtca v 
Borovljah. Občinska oblast se 
gaje dolgo otepala in je moral 
skupaj z znanim boroveljskim 
zdravnikom dr. Hanzijem 
Wuttijem za začetek njegovega 
delovanja osebno jamčiti za 
posojilo. Danes ima vrtec listi-
no Evropske unije za veijezič-
nost, saj v njem govorijo sloven-
sko. nemško in angf^o, samo 
nemški vrtec v Borovljah pa so 
morali zapreti. Zmogljivosti 
vrtca v hiši poleg cerkve so s 70 

otroki do leta 200g zasedene. 
Roman Verdel ima v prizade-
vanjih za slovensko stvar veli-
kega vzornika, očeta Melhijor-

ja, ki je dolgoletni predsednik 
boroveljskega slovenskega kul-
turnega društva. 

Slovenska glasbena šola na 
Koroškem se že nekaj let, za se-
daj še uspešno, bojuje s po-
manjkanjem denarja. Poma-
gataji Dunaj in Ljubljana, ko-
roška deželna oblast pa ji daje 
drobtinice, čeprav bi jo morala 
financirati po enakih merilih 
kot nemško glasbeno šolo. Sled-
nja doki na učenca 1300 evrov, 
slovenska pa le 299 evrov, če-
prav deluje po avstrijskih pred-
pisih za glasbene šole, starši 
učencev kot avstrijski državlja-
ni pa plačujgo enake davke in 
so zato upravičeni do enakih 
pomoči kot nemško govoreči dr-
žavljani. Neredno financiranje 
povzroča težave pri izplačeva-
nju plač redno zaposlenim in 
pri zagotavljanju njihove soci-
alne varnosti. Šola si ponmga 
z dolgovi in varčuje. Od leta 

Roman Verdel, profesor klavirja in prečne flavte, ki je bil leta 
1990 prvi redno zaposleni učitelj na Slovenski glasbeni šoli 
na Koroškem. / fmo: loje itosnjck 

15)58 dalje ne zaposluje noviH 
učiteljev, čeprav bi bili zaradi 
velikega zanimanja za sloven-
sko glasbeno šolo polno zapo-
sleni. Šola je kakovostna in nje-
ni učenci pobirajo prva mesta 
na koroških tekmovanjih. Letos 
so zmagali kar šestkrat, vendar 

je to večina medijev zamolčala. 
Tudi članki, ki jih napišejo 
sami, ostanejo tiajpogosttje ne-
objavljeni. "To je koroška stvar-
nost," pravi Roman Verdel, fei 
upa, da bo prihodnje leto, ob 
jo-letnici delovanja šole, lahko 
bolj nasmejan. 
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Pokrajinski 
ravni je treba 
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možganski 
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Gorenjska ga 
ima zadosti, da 

ga lahko 
kreativno 

uporabi, je 
prepričan prvi 

mož 
gorenjskega 
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Gorenjska pred drugimi 

Drugi gost Glasove preje je 
bil Janez Benčina, predsed-
nik Regionalnega razvojnega 
sveta Gorenjske, institucije, 
ki je na Gorenjskem že prej 
kot država postavila temelje 
prihodnje gorenjske pokraji-
ne. Na Dolenjskem je pred 
pol stoletja veljalo, da je mati 
novorojenčka obrnila proti 
Gorenjski, ga udarila po ritki 
in rekla: glej, sin, tam je pa 
tvoja prihodnost. Tedaj je 
bila Gorenjska med tremi ali 
štirimi najbolj razvitimi po-
krajinami v nekdanji Jugo-
slaviji, Dolenjska je bila šele 
tam okoli 150. mesta. V zad-
njih desetletjih so se stvari 
obrnile. Novo mesto je zav-
zelo tretje ali četrto mesto po 
uspešnosti. Gorenjska je za-
ostala daleč zadaj. Da ga ne 
bi bilo sram iti na Dolenjsko 
in priznati zaostanka Go-
renjske, odkar je on tukaj, se 
je angažiral v njenem regio-
nalnem razvoju, je malo za 
šalo malo zares Janez Benci-
na pojasnil svoj motiv, kako 
da je kot rojen Dolenjec tako 
zagret za razvoj Gorenjske. 
In kako vidi pokrajine? 

"Ob nastajanju Slovenije 
smo potrebovali neko močno 
in centralizirano državno 
tvorbo, sedaj pa je napočil 
čas za več demokracije. V po-
krajinah vidim zlasti razvoj-
ne možnosti," razmišlja Ja-
nez Benčina in omenja 
dvom stroke o sedanjih 14 
predlaganih pokrajinah, 
med katerimi že po številu 
prebivalcev vladajo velike 
razlike. Obstajajo tudi težnje 
po nadaljnji drobitvi, če bo 
sistem financiranja to spod-
bujal. Tudi na Gorenjskem 
obstajajo takšna razmišlja-
nja, Benčina pa zagovarja 
dejstvo, da ima le enotna Go-
renjska kritično maso stro-
kovnih virov, ki bi jih lahko 
uporabili v korist razvoja in 
napredka kvalitete življenja. 
Predstavil je delovanje raz-
vojnega sveta, v katerem de-
luje 18 županov, prav toliko 
gospodarstvenikov in devet 
predstavnikov civilne družbe 
in je posvetovalno telo. Odlo-
ča pa svet županov. "Dokler 
pa ta struktura nima v rokah 
tudi denarja, je lahko le pa-
pirnati tiger," pravi Benčina. 
"Država razpolaga z 9 0 od-
stotki vsega denarja, obči-
nam jih namenja 10 odstot-
kov, Ce bo tako dozirala sred-
stva tudi pokrajinam, si ne 
moremo veliko obetati. Pod-
piram ministrovo zamisel, 
naj se tisto, kar se ustvari na 
pokrajinski ravni, tam tudi 
porablja." Benčina je delal v 
več velikih gospodarskih si-
stemih in prek izkušenj spo-
znal. da se poslovni svet ves 
čas spreminja in se mu mo-
raš prilagajati, sicer obtičiš 

na robu dogajanja. Enako kot 
za korporadje, ki tekmujejo 
za Tžni delež, velja tudi za 
države in pokrajine, da tek-
mujejo za večji investicijski 
delež. Za uspeh v tej tekmi 
pa se je treba prilagoditi in 
organizirati. Pokrajinski rav-
ni je treba dati priložnost, da 
izkoristi svoj možganski po-
tencial. Gorenjska ga ima za-
dosti, da ga lahko kreativno 
uporabi, je prepričan prvi 
mož gorenjskega razvoja. 

Turizem, gospodarstvo, 
okolje, e-regija 

Od skupnih gorenjskih za-
dev so ta čas najbolj kritični 
odpadki, o katerih se nikakor 
ne .Tioremo dogovoriti. Glede 
smeti manjka dobrega mode-
ratorja, ki bi stvar vodil k re-
šitvi, da bi Gorenjska imela 
centralno predelovalnico 
smeti in deponije na različ-
nih koncih pokrajine, raz-
mišlja Benčina. Dogovor o 
tem ni uspel, ker so vmes pri-
šle volitve in spremenile raz-
merje političnih sil. Sicer pa 
kot kritične skupne točke, ki 
bi na Gorenjskem potrebova-
le več skupne pozornosti in 
ki se jim že sedaj posveča 
tudi razvojni svet, omenja tu-
rizem. Ta na Gorenjskem 
predstavlja do štiri odstotke 
bruto domačega proizvoda. 
Če želijo to podvojiti, je treba 
Gorenjsko upravljčti kot 
skupno turistično destinaci-
jo. Za Gorenjsko je zelo po-
memben tudi projekt gorenj-
skega gospodarskega središ-
ča, pa razvoj gorenjske uni-
verze (sogovornik si želi, da 
bi Kranj postal mesto zna-
nja), skratka razvoj želimo 
peljati v smereh: gospodar-
stvo, ljudje, infrastruktura in 
čisto okolje. Na Gore.njsko je 
apliciran tudi dlj e-regija, ki 
predvideva, da bi se v naši po-
krajini osredotočili na visoko 
tehnološko industiijo. Vsake-
mu uporabniku bi omogočili 
dostop do širokopasovnega 
intemeta, na to strukturo pa 
bi nadgradili vsebine, poveza-
ne z znanjem, zdravjem, ko-
munikacijo z državnimi 
organi, zabavo in podobnim. 
Sodobna tehnologija nam 
omogoča, da povečamo učin-
kovitost, pravi Janez Benčina, 
ki na pokrajino gleda kot na 
raz/ojno strukturo, njen apa-
rat pa naj bi bil bolj skrotrmo 
dimenzioniran. 

Pozorno in kritično občinstvo: 
Janez Sušnik, gostitelj Franc 
razvojne agencije BSC Kranj in 

Občinstvo, med katerim so 
bili najbolj aktivni sogovorni-
ki gorenjski župani, je z go-
stoma razpravljalo o vrsti 
konkretnih vprašanj. Janez 
Sušnik, predsednik Državne-
ga sveta in velik pobudnik za 
gorenjski razvoj, je želel ve-
deti, ali se bo pri financira-
nju pokrajin tudi v razvoj-
nem delu upošteval indeks 
razvojne ogroženosti. V for-
mulo o primerni porabi 
bodo skušali vgraditi tudi 
omenjeni indeks, je dejal mi-
nister Žagar. Franc Čebulj, 
župan občine Cerklje in to-
kratni gostitelj Glasove preje, 
je znan kot nasprotnik po-
krajin, tokrat pa je polemizi-
ral o tem, kako bo država raz-
porejala denar posameznim 
regijam. Janko S. Stušek žu-
pan občine Radovljica, je 
opozoril na neenakomerno 
razdelitev na pokrajine, saj 
jih,bo na vzhodnem delu 
Slovenije osem, na zahod-
nem pa šest in če bo način fi-
nanciranja podoben temu v 
občinah, bodo imele boljše 
možnosti na vzhodu. Razpo-
laga tudi z izračunom, po ka-
terem je dokazal, da bi bila 
na zgornjo in spodnjo pokra-
jino razdeljena Gorenjska v 
ugodnejšem položaju glede 
financiranja. Enovita Gorenj-
ska ima indeks razvojne 
ogroženosti 8}, ob razdehtvi 
na dve pokrajini bi Zgornja 
Gorenjska imela indeks 120, 
kar je po dosedanjih izkuš-
njah iz občin >igodnejši po-
ložaj za pridobitev državnih 

kranjski župan Damijan Peme, predsednik Državnega sveta 
Čebulj, župan občine Cerklje, Bogo Filipič z Regionalne 
Janko S. Stušek, župan občine Radovljica. /FoteAniaBuiov« 

' A ' V 
Med pretežno moSkimI govorniki je na Glasovi preji 
razpravljala tudi dama, direktorica gorenjske območne 
gospodarske zbornice Jadranka Švarc. Na sliki med 
županoma Naklega Ivanom Stularjem in Šenčurja Mirom 
Koželjem. / fo»; Ma BUIOV« 

Pokrajine b o m o dobili leta 2 0 0 9 , volitve v njihove 

organe bodo hkrati z državnozborskimi 2 0 0 8 . Se bo 

Janez Benčina, prvi m o ž g o r e n j s k a razvoja, p o t o v a l 

tudi za prvega m o ž a pokrajine, je z a n i m a l o M i h a 

Nagliča. Janez Benčina odločitev še tehta, se pa tehbiica 

rahlo nagiba na stran odločitve za da. Kaj pa minister 

Žagar, bo leta 2 0 0 8 kandidiral na državnih ali pokrajin-

skih volitvah? N a Glasovi preji je dejal, da na lokalnih. 

sredstev. To utegne po vsej 
Sloveniji sprožiti bitko za več 
pokrajin, kar pa ni dobro. 
Strah pred nadaljnjim drob-
ljenjem pokrajin sta izrazila 
tudi kranjski župan Damijan 
Peme in Leopold Pogačar, 
Župan Žirovnice. O pokraji-
nah in njihovi zgodovinski 
vlogi je spregovoril tudi soci-
olog dr. Zdravko Mlinar, 
strokovnjak za lokalno samo-
upravo. Bogo Filipič iz regio-
nalne razvojne agencije BSC 
Kranj je navrgel misel, kako 
da strokovne službe ministra 
vedno znova prepričajo v to, 
da je Savinjska regija bolj 
ogrožena od Gorenjske, saj 
BDP in vsi ostali gospodarski 
kazalci kažejo, da je Savinj-
ska v boljšem položaju, Go-
renjska pa ima tako kot Ko-
loška slab potencial. Miro 
Koželj, župan občine Šen-
čur, je poudaril, da je Gorenj-
ska s svojim razvojnim pro-

gramom prehitela državo in 
bi lahko služila kot zgled 
ostalim v državi. Izrazil pa je 
pomislek glede institucij pri-
hodnjega odločanja. Ali ne 
bo izvoljen regijski svet pred-
stavljal ozldh političnih inte-
resov pred interesi regij.' V 
primerih, ko bi denimo "po-
krajina povozila občine", naj 
bi se vmešal svet županov, ki 
naj ne bi imel le veta (tako iz-
kušnjo imamo v primeru od-
ločanja Državnega sveta), 
pač pa bi lahko sprejemal od-
ločitve po načelu dvotretjin-
skega ponovnega odločanja. 
Celo več, pravi minister Ža-
gar, možnost naj bi imel da-
jati tudi amar.dmaje. Jadran-
ka Švarc iz območne gospo-
darske zbornice pa v pokra-
jinski zakonodaji pogreša 
pogostejšo oiiieiiibo gospo-
darstva, na čemer vendar te-
melji ves prihodnji regional-
ni razvoj. 

Zahvaljujemo se Dvoru Jezeršek, 
Občini CeAlje in 
županu Francu Čebulju 
la gostoljubje na dobro obisiairj 
Clasovi preji 

Obema cerklle 
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Kdaj bodo lahko tudi na podeželju uživali širokopasovni dostop do svetovnega spleta? 

Strma Dot do okna v sve 
BOŠTJAN BOGATAJ 

Do konca maja 
bo objavljen 

razpis za 
sofinanciranje 

širokopasovnega 
dostopa do 
svetovnega 

spleta. Z 
evropskim in 

državnim 
denarjem bo 

izbrani 
ponudnik 

lahko gradil 
nekomercialni 

del omrežja. 

"V Krajevni skupnosti Lu-
nine imamo komaj pet ali 
šest širokopasovnih priključ-
kov do svetovnega spleta, do-
datni niso možni. Vsi drugi 
imajo zgolj navadno telefon-
sko povezavo s 14 kb/s pre-
nosa. Kdaj I10 boljSe?" se jp 
ne eni od sej občinskega sve-
ta občine Gorenja vas-Po-
Ijane spraševal svetnik Peter 
Dolenc. Kako nujna je danes 
elektronska povezava v svet, 
kaže odgovor študenta To-
maža Freliha iz Martinj Vrha 
(občina Železniki): "Študenti 
težko delamo doma, podjetja 
intemeta sploh ne morejo 
uporabljati. Večkrat je lažje z 
avtom v Ljubljano kot pa po-
slati elektronsko pošto." 

Pred dvema letoma je Raz-
vojna agencija Sora v sklopu 
projekta DeBTech - vzposta-
vitev širokopasovnih poda-
tkovnih omrežij kot ključni 
dejavnik zagotavljanja kon-
kurenčnosti Koroške, Go-
renjske in Podravske regije 
opravila anketo na Škofjelo-
škem, v kateri so zajeli pred-
vsem podeželje. Čeprav je bil 
vzorec anketiranih majhen, 
pa lahko ugotovimo, da ima 
kar 93 odstotkov prebivalcev 
na p^eželju možnost dosto-
pa do svetovnega spleta (od 
lega daleč največji delež 
predstavlja dostop prek ana-
tognega telefona), skoraj dve 
tretjini jih je nezadovoljnih s 

sedanjim dostopom in pre-
nosom podatkov. Kar 85 od-
stotkov vprašanih bi obstoje-
čo povezavo razširilo. 

Anketiranci dostop do in-
temeta največkrat uporablja-
jo za iskanje informacij in 
pregledovanje elektronske 
pošte, za prenos podatkov in, 
Tanimivo, 73 bančno poslo-
vanje in izmenjavo podatkov 
s partnerji, javno upravo, 
kupci. "Delo prek intemeta 
je i i n e s tudi na podeželju te-
melj za življenje, tako kot 
elektrika in voda. Če bi prebi-
valci še bolj poznali možno-
sti uporabe intemeta, pa ver-
jamem, da bi še bolj pritiska-
li na ponudnike in občine, da 
jim zagotovijo možnost bolj-
šega dostopa," razmišlja Tat-
jana Bogataj iz Razvojne 
agencije Sora. 

Konec lanskega leta so v 
Regionalni razvojni agenciji 
Gorenjske (BSC Kranj) kon-
čali projekt Pusemor, s kate-
rim so v Lučinah opremili 
javno intemetno točko. "Mi 
smo nabavili opremo, krajev-
na skupnost pa sedaj ureja 
prostor, kjer bo nastala javna 
intemetna točka. Drži pa, da 
te ni možno priključiti na ši-
rokopasovno povezavo," pra-
vi Barbara Špehar BSC-ja. 

Evropa bo financirala 
nekomercialni dostop 

Njena kolegica Alenka Slu-
ga iz iste agencije nam je po-

Danes priključek do svetovnega spleta nI več vprašanje, še vedno pa se bije vprašanje za biti 
ali ne biti o širokopasovnem dostopu do elektronskih komunikacij. Z evropskim in 
državnim denarjem naj bi vsi v Sloveniji dobili širokopasovni dostop. / fou. cotud Kavii< 

jasnila, da bo do konca maja 
objavljen razpis za sofinanci-
ranje širokopasovnega dosto-
pa do svetovnega spleta, ki 
bo z evropskim in državnim 
denarjem gradil nekomerci-
alni del omrežja po vsej Slo-
veniji. "Na strani lokalne 
skupnosti je, da najprej pri-
pravi načrt razvoja odprtega 
širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij. 
Pripraviti mora tudi načrt 
gradnje drugih komunalnih 
vodov, kamor bi lahko pri-

ključili še vod za novo pove-
zavo, pripraviti potek gradnje 
in predvideti zmogljivosti. 
Šele nato se lahko prijavijo 
na razpis, ki bo v teku do leta 
201} , " pravi Slugova. Letos je 
za ta namen predvidenih se-
dem, v vse.Ti obdobju pa pri-
bližno 7 0 milijonov evrov. 

Pri sodelovanju na razpisu 
za sofinanciranje gradnje, 
upravljanja in vzdrževanja ši-
rokopasovnega omrežja jc 
zelo pomembno ločevanje 
komercialnega in nekomer-

cialnega dela omrežja. "Pod 
pojmom nekomercialni del 
razumemo gradnjo omrežja, 
kjer ga po stroškovni kalkula-
ciji sicer nikoli ne bi bilo. Do-
datna zahteva pa je, da po-
nudnik po priključitvi upo-
rabnikov ne bo ustvarjal do-
bička," pojasnjuje Alenka 
Sluga. Po izgradnji bo moral 
zmagovalec razpisa neko-
mercialni del omrežja preda-
ti lokalni skupnosti, kljub 
temu pa ga bD lahko še na-
prej upravljal. 

Politični šarmer 7 S E D M I C A 

MARJETA SMOLNIKAR 

Slovenija Je rojena pod sreč-
no zvezdo. Kljub shizofrenim 
notranjepolitičnim razmeram 
• da ne bo hude kr/i, p mislih 
imam poslanske prestope in 
izstope ter posledično razsutje 
še pred kratkim najmočnejše 
politične stranke, medsebojna 
podtikanja in nezaupanje 
med posameznimi političnimi 
akterji, primer so sveži dogod-
ki v Sovi, pestrost zamisli o 
vodenju zunanje politike, reie-
vanje odprtih vprašanj s sosed-
njo HrvaŠko, afere in aferice, 
ki nenadno vzniknejo in ne-
nadno poniknejo, javni spor 
predsednika države s predsed-
nikom vlade ali predsednika 
vlade s predsednikom države, 
zapleti z izvolitvijo oziroma 
neizvolitvijo guvernerja Na-

rodne banke in še bi lahko na-
števala • je Slovenija politično 
in gospodarsko stabilna drža-
va ler kolikor toliko suverena 
partnerica v mednarodnih od-
nosih. 

Precej manj politično suve 
ren in stabilen kot država Je 
za moje dojemanje aktualnih 
notranjepolitičnih razmer Bo-
rut Pahor, predsednik stranke, 
kije poJavnomnenjskik razis-
kavah v tem. času u izjemno 
ugodnem položaju. Z zunanjo 
dopadljivos^o, ki med drugim 
predpostavlja pravšnjo mero 
nasmeška, izpiljeno držo in 
premišljene gibe, akutno pozi-
tiven odnos do sveta in politič-
nih nasprotnikov ozi'oma z 
vrhunsko izuijenostjo prikri-
var^a problemov in težav, s či-

mer ni, se razume, nič narobe, 
je vsekakor sposoben šarmirati 
dobršen del volilnega telesa. 
Resnici na ljubo, poleg izšola-
ne dopadljivosti ima Borut 
Pahor tudi konkretne, vsebin-
ske sposobnosti, saj se ni izka 
zal samo z vodenjem stranke, 
pač pa tudi državnega zbora. 
Politične suverenosti in stabil-
nosti pa pri najboljši volji pri 
njem ravno ne čutim. Naspro-
tno. Za moje dojemanje raz-
mer na notranjepolitičnem 
odru Je Borut Pahor žrtev poli-
tičnega kupčkanja, ki poteka v 
zakuligu. Se pravi, daleč od 
oči Javnosti. Ne veijamem na-
mreč. da sam pri sebi ne ve, 
kaj bi v prihodnjih letih počep-
ali bi bil raje predsednik drža-
ve ali predsednik vlade, če bi 

pač tako naneslo. Povedano 
drugače, ali bo kandidiral na 
letošnjih predsedniških volit-
vah ali ne, ni odvisno od njego-
ve volje ali volje volilne baze, 
ampak od razvoja dogodkov 
in razmerja moči znotraj 
stranke po prihodu Ropove če-
tice poslantev. 

Ce bo Borut Pahor prisiljen 
izdahniti "da" in pristati na 
predsednifKo kandidaturo, je 
to začetek konca njegove poli-
tične kariere. Navsezadnje si 
tudi Janez Drnovšek že nekaj 
časa beli glavo z vprašanjem, 
kaj bo počel, ko ne bo oziroma 
če ne bo več predsednik države. 

Vsekakor je Borut Pahor pr-
vič, premlad in drugič, dovolj 
sposoben za kaj drugega kot 
za predsednika države. (Pri 

tem, se razume, predsedniške 
Junkcije ne omalovažujem ali 
podcenjujem.) Vprašanje, ki se 
v političnih razmerah bi • ne 
bi postavlja, je, kdo je Pahorjev 
notranji "sovražnik". Sama 
ga vidim p brodolomcu Anto-
nu Ropu, ki gaje Borut Pahor 
pred kratkim v svoje vrste spre-
jel z razširjenimi rokami in 
nasmehom na obrazu. Pri 
tem je, vsaj po mojem prepri-
čanju, na skrivaj škripal z 
zobni. Dvomim namreč, da Je 
Anton Rop, v najboljših letih 
in z bogatimi političnimi iz-
kušnjami, človek, ki Je priprav-
ljen igrati drugo violino. Dvo-
mim pa tudi, da je SD na pri-
hodnjih državnozborskih vo-
litvah sposoben pripeljati do 
zmage. 
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Elanu še tretja nagrada 
Potem ko je lani prejel evropsko nagrado za iriovativnost in medaljo za kvaliteto, je tudi prejemnik 
svetovne nagrade za izjemno oblikovanje. 

ŠTEFAN 2A K G I 

Ljubljana - V ponedeljek sta 
vodstvi begunjskega Elana in 
ljubljanskega podjetja za ob-
likovanje Gigodesign sklicali 
tiskovno konferenco, na ka-
teri sta obvestili javnost o 
tem, da so smuči iz lani 
predstavljene serije Speed-
wave prejele nagrado Red 
Dot Award. Gre za eno od 
dveh največjih tovrstnih na-
grad v svetu, saj je medna-
rodna žirija priznanih obli-
kovalcev na podlagi meril, 
kot so inovatimost, uporab-
nost, ergonomija, vzdržlji-
vost, ekološka združljivost in 
čista funkcionalnost, letos 
presojala 2548 izdelkov iz 43 
držav. Nagrajeni izdelki 
bodo uradno predstavljeni 
25. junija 2 0 0 7 v Essnu v 
Nemčiji, poten pa bodo eno 
leto razstavljeni v nemškem 
red dot design muzeju, naj-
večjem razsta\išču sodobne-
ga oblikovanja na svetu. K 
temu dodajmo, da je to dru-
ga nagrada za slovenska pod-
jetja, saj jo je v preteklosti že 
prejelo Gorenje. 

O seriji smuči Speedvvave, 
ki sloni na rpvolnrionami 
tehnologiji Elana WaveFlex, 

Novo tehnologijo Elanovih smuči je vpričo ministra za 
razvoj dr. Žige Turka predstavil Luka Grilc. 

sta podrobneje spregovorila 
direktor Elana Matjaž Šara-
bon in produktni vodja Luka 
Grilc in poudarila, da se je 
razvojni oddelek soočil z na-
videz nemogočim izzivom, 
razviti smučko, ki bo vzdolž-
no mehka in hkrati torzijsko 
stabilna. Takšne mehanske 
lasUiosli so dosegli z valova-
njem nosilnih elementov 
smuči, zaradi česar so razvili 
posebno tehnologijo lupine v 
obliki valov. Tako smuči iz 
serije Speedvvave predstavlja-
jo novo kategorijo smučanja: 
Speed Carving (hitra zarezna 

tehnika smučanja), ki omo-
goča hitro, natančno in udo-
bno zavijanje ob spremenlji-
vem radiju. Konstrukcija v 
obUd valov prinaša kombi-
nacijo mehkega upogiba 
smučke in torzijske trdnosti, 
česar ni uspelo združiti še 
nobenemu proizvajalcu 
smuči. O telmičnih lastno-
stih in velikem pomenu te 
inovacije ter hkrati o obliko-
valskem dosežku je na pred-
stavitvi prav po inženirsko 
spregovoril tudi novi sloven-
ski minister za razvoj f iga 
Tmk. 

Ker gre v primeru nagra-
de Red Dot Avvard 2 0 0 7 za 
oblikovalski dosežek (lani 
je Elar poleg domaČih na-
grad za inovacijo prejel 
tudi "Ispo European Ski 
Avvard 2 0 0 6 " in "Meda log 
Excellence 2 0 0 6 " ) , je o ve-
liki dodani vrednosti, ki jo 
predstavlja oblikovanje, 
spregovoril tudi Miha Kli-
nar, vodja oblikovanja pri 
Gigodesign. Uspeh je bilo 
mogoče doseči, ker je bila 
oblikovalska agencija vklju-
čena v projekt od samega 
začetka. V Gigodesignu, ki 
šteje 2 0 sodelavcev, so v 
preteklosti izpeljali že 2 4 0 
celovitih projektov za več 
kot 6 0 naročnikov, samo v 
letu 2 0 0 6 so sodelovali v 
projektih, vrednih deset 
milijonov evrov. 

Za zaključek povejmo še 
pomemben podatek, da so se 
smuči Speedvvave kljub zele-
ni zimi odlično prodajale, saj 
so jih prodali 2 9 tisoč parov 
ali dvakrat več od načrtov, le-
tos pa naj bi jih prodali 50 ti-
soč parov. Konkurenca, ki je 
še pred nekaj leti Elan za-
smehovala, ga danes žeU po-
snemati in skuša pridobiti 
njegov kader. 

Za Spar pri razvoju ni meja 
čeprav imamo Slovenci že največ kvadratnih metrov trgovinske površine v Evropi, pri Sparu letos 
načrtujejo podvojitev investicij. Interspar pri Planini v Kranju. 

Š T E F A K Ž A R G I 

Ljubljana - Lani je podjetje 
Spar Slovenija odprlo skupaj 
kar osem novih trgovin in 
tako leto zaključilo s skupaj 
63 trgovinami, je na redni 
letni konferenci povedal ge-
neralni direktor Spara Slove-
nije Igor Mervič. Konec leta 
2 0 0 6 je celotna prodajna 
površina podjetja Spar Slo-
venija znašala 103.556 kva-
dratnih metrov, to pa je kar 
16,9 odstotka več kot leto po-
prej. Temu primemo se je 
povečalo tudi število kupcev, 
saj so v lanske.-n letu zabele-
žih za 12,3 odstotka večji 
obisk. Preteklo leto ocenjuje-
jo za Spar kot uspešno, saj je 
skupni promet dosegel 553 
milijona evrov, kar ga uvršča 
na dnigo mesto med trgov-
skimi podjetji v Sloveniji. 
I jnt so odprl: šest trgovin 
Spar in dva megamarketa 
Interspar, za investicije so 
namenili 45 milijonov evrov, 
ob koncu leta pa je bilo v 
tem podjetju zaposlenih 
3.392 delavcev. 

Konec leta 2 0 0 6 je bil za 
podjetje Spar Slovenija še 

Tako naj bi izgledala "Dežela nakupov • glandia", ki bo dograjena do martinovega. 

posebej prelomen, saj so 
dokončali in predali v obra-
tovanje nov, najsodobnejši 
distribucijski center v Slo-
veniji. Zrasel je poleg obsto-
ječega distribucijskega cen-
tra na Letališki cesti v Ljub-
ljani, iz njega pa od januar-
ja letos dobavljajo sveže bla-
go. Kar 12 tisoč kvadratnih 
metrov velik center je oprem-
ljen z najnovejšo tehnologi-
jo za prevzemanje, skladiš-
čenje, komisioniranje in 
odpravo blaga. Odlikuje ga 
tudi najnovejši informacij-
ski sistem, s katerim je za-
gotovljen popoln nadzor 
sledenja blaga. Z začetkom 
delovanja novega centra bo 

Spar svojim kupcem na 
prodajnih policah zagotav-
ljal še bolj sveže ir. kako-
vostne izdelke, prav tako pa 
lahko trgovine sproti naro-
čajo sveže blago. Novi di-
stribucijski center predstav-
lja tudi nove možnosti za 
zaposlitev, saj jc v njem de-
lovno mesto dobilo več kot 
6 0 ljudi. 

Tudi letos namerava Spar 
Slovenija širiti svojo mrežo 
trgovin po Sloveniji in s tem 
še povečati obseg postovanja. 
Med investicijskimi načrti so 
predvidene gradnje, širitve 
in obnovitve več trgovin 
obeh tipov - tako trgovin 
Spar kot megamarketov In-

terspar. Kje bodo nove trgo-
vine, nismo izvedeli, direktor 
Mervič je le opozoril, da se v 
Kranju ob naselju Planina 
začenja gradnja nakupoval-
nega centra Dežela nalaipov 
- Qlandia, v katerem bo me-
gamarket Interspar. Med po-
membne novosti iz ponudbe 
Spara je vsekakor treba ome-
niti, da je med letošnjimi in-
vesticijami, katerih vrednost 
bo presegla sto milijonov ev-
rov, tudi pekama Spar. Od 
septembra naj bi tako v tej tr-
govski verigi, poleg kroha 
najbolj uveljavljenih pekam, 
predvsem prodajali kruh in 
druge pekovske izdelke last-
ne pekame. 

Združili blejske hotele 
Na skupščinah treh Savinih družb na Bledu so 
sprejeli sklep o združitvi v enotno družbo Sava 
Hoteli Bled, d. o. o. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Bled - Kot so sporočili iz 
Save, so v sredo na Bledu po-
tekale skupščine vseh treh 
družb, ki so v večinski last 
Save, d. d., v tem kraju: Golf 
in kamp Bled, d. d., Grand 
hotel Toplfce Bled, d. o. o., ir. 
G&P Hoteli Bled, d. o. o. 
Skupni temi skupščin sta blL 
dve: seznanitev s poslovnim: 
rezultati minulega leta ir, 
druga, osrednja tema, odlo-
čanje glede združitve družb s 
pripojitvijo dmžb Golf in 
kamp Bled, d. d., in Grand 
hotel Toplice Bled, d. o. o., k 
družbi G&P Hoteli Bled, d. o. 
o. Vse tri skupščine so pred-
lagano združitev podprle, 
skupščina družbenikov druž-
be G&P HoteU Bled, d. o. o., 
pa je sprejela tudi odločitev 
za dokapitalizacijo in spre-
membo imena družbe. Z de-
lovanjem družb v okviru 
združene družbe Sava Hoteli 

Bled, d. o. o., se bo okrepila 
trženjska prodomost in učin-
kovitost poslovanja, s tem pa 
udejanjili ambiciozni sred-
njeročni cilji Savinih družb. 

Savine blejske družbe, ki 
koristijo medsebojne siner-
gije tudi z delovanjem pod tr-
ženjsko blagovno znamko 
Sava Hoteli Bled, pa sicer na 
projektu optimizacije turi-
stične dejavnosti delujejo že 
dlje časa. Namen povezova-
nja pa je predvsem okrepiti 
konkurenčni položaj z bolj-
šim izkoristkom trženjskih, 
kadrovskih, finančnih in sto-
ritvenih zmogljivosti vseh 
družb ter doseči večjo specia-
lizacijo ponudbe. 

Družbe Sava Hoteli Bled 
so v letu 2 0 0 6 skupaj ustva-
rile 2 0 milijonov evrov pri-
hodkov od prodaje, kar je 
šest odstotkov nad lanskimi, 
ter milijon evrov čistega do-
bička, kar je 21 odstotkov več 
kot lani. 

unRKunnjESKis 
p r a m u j e m o l S l e t ' 

f i k sna o b r e s t n o m e r o 4 , I S % 
obdntafe uezoue 1 5 m e s H e u 

3 , 5 , in 7-dnevni POMLADNI 

l l { Q € I A N A J E M Vile Terme Z r e č e 
24.03.-26.04. In 02.05.-17.06.2007 

3 dni že od141,00 € /avannu 
33.769,24 srr 

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

0 OPEN A BETTER FUTURE 

Smo uspešno, hitro rastoče podjetje z več kot 130 
zaposlenimi In 40-letno tradicijo v predelavi termoplastov 
in orodjarstva. Imamo lasten razvoj izdeikov, ki jih prodaja-
mo v več kot 30 driav. 

Zaradi širitve dejavnosti in vpeljave novega 
proizvodnega programa vabimo k sodelovanju: 

SAMOSTOJNEGA KOMERCIALISTA (m/ž) 
• vsoko izobrazbo tetinične ali ekonomske smeri 
• aktivno znanje nemškega in angleškega jezika 
• tehnična naravnanost 
• vsselje do potovanj 
• vsaj 2 leti delovnih Izkušenj v prodaji 
• samoiniciativnost, podjetnost in visoko motiviranost 

BRUSILEC (m/ž) 
• poznavanje dela na stroju za ploščinsko in okroglo 

bnjšenje 
• 2 leti delovnili izkušenj v bnjsilnici 

Nudimo dinamično in ustvaiialno delo v mladem, motiviranem 
delovnem okolju. Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogod-
bo o zaposlitvi za nedoločen čas. 

Vaše pisne ponudbe s kratkim življenjepisom in drugimi doka-
zili pričakujemo v 8 dneti na naslovu: 

SIBO G. d. o. o. 
Hafnerjevo nas. 126, 4220 Škofja Loka 
tiltp://www.sibo<irouD.eu 

SLLAS TOMT e 
CL _ _ 

mailto:stefan.zargi@g-glas.si
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LJUBLJANA 

Subvencije razdelili med davčne zavezance 

Davčna uprava je v delno izpolnjeno dohodninsko napo-
ved za leto 2006 poleg podatkov o katastrskem dohodku 
vpisala tudi podatke o drugih dohodkih iz osnovne kmetij-
ske in gozdarske dejavnosti, med katere sodijo plačila za 
ukrepe kmetijske politike (subvencije), dotacije, donacije, 
denarne pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter ostale 
državne pomoči. Te dohodke je neodvisno od tega, komu 
so bili izplačani, v sorazmernem deležu že razdelila med 
člane gospodinjstva, ki imajo pravico uporabljati zemljišča 
oz. imajo katastrski dohodek. Kot gospodinjstvo se šteje 
skupnost oseb, ki imajo skupno stalno oz. začasno prebi-
vališče. Nekateri zavezanci, ki sicer živijo na istem naslo-
vu, a imajo prijavljeno ločeno gospodinjstvo, se zato s 
takšno delitvijo drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in 
gozdarske dejavnosti ne strinjajo. Davčna uprava jim sve-
tuje, da v delno izpolnjeni dohodninski napovedi pripisani 
dohodek prečrtajo, vendar ga morajo ostali zavezanci 
temu primerno povečati. C. Z. 

ŠKOFJA LOKA 

Babica )erca in Dedek Jaka na Mestnem trgu 

Na Mestnem trgu v Škofji Loki bo jutri, v soboto, dopoldne 
spet tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov. Na stojnicah 
bodo ponujali izdelke blagovnih znamk Babica Jerca in De-
dek Jaka - Naravni izdelki iz škofjeloških hribov: kruh in pe-
civo iz krušne peči, dražgoške kruhke, mlečne izdelke, med 
in izdelke iz medu, čipke ter izdelke domače in umetnost-
ne obrti (velikonočne aranžmaje, zajčke in kokoške iz sena 
itd.). C. Z. 
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Iščemo sodelavca/ko 
za delovno mesto 

INFORMATIK (m/ž) 
• zaključena FOV. smer Infomiatik ali Fakulteta za računalništvo 
• vsa) 2 leti delovnih izkušenj na področju Informatike ali 

programiranja 
• poznavanje različnih programskih jezikov in podatkovnih baz 

(še zlasti: VVindows wp in Microsoft Office pro, RreBird 2.0, 
poizvedbenega jezika SOL. idr) 

• aktivno znanie angleškega jezika 
• vozniški izpit kategorije B 
Izbrani kandidat bo sodeloval zlasti na področjih: 
• načrtovanja, vzdrževanja in nadzora nad infonnacijsKo bazo 

našega podjetja, 
• sodelovanje in kontrola z zunanjimi izvajatei na področju 

informatike In telekomunikacij, 
• sodelovanja pri implementaciji novh infonnacijskih rešitev 

v tekalno okolje, 
• izooraževanja sodelavcev iz delovrega področja. 

Vabimo vas. da nam svojo prijavo skupaj z življenjepisom in dokazili 
o izpolnjevanju pogojev za opisano delovno mesto posredujete na 
naslov: AIpdora, d. d., Radovljica. Cankarjeva 1. 4240 Radovljica, s 
pripisom "razpis" do 16. 4. 2007. 

T C G 
UNITECH 
LTH 
TCG UNITECH Lth-ol d. o. o. 
Vincarje 2 
4220 Škofja Loka 

Smo kakovosten In uspešen proizvajalec tlačnih orodij In 
uIHkov iz magnezijevih In aluminijevih zlitin za avtomobil-
sko industrijo in hkrati eno od najhitreje rastočih indus-
trijskih podjetij v Sloveniji. 

K sodelovanju vabimo 

e SAMOSTOJNEGA SODELAVCA 
EKONOMSKE STROKE (m/i) 

Področje deia: finančno-komerdalno delo 

Pogoli: - univ. dipl. ekonomist ali izjemoma dipl. ekonomist 
- znanje angleškega in nemškega jezika 
- delovne izkušnje na podobnih delih 

Prvo delovno razmeije bo sklenjeno za določen čas, s poskusno 
I dobo. 

Rok za prijave je sedem dni po objavi. 

Prošnje z ustreznimi dokazili in kratko osebno predstavitvijo 
sprejemamo sedem dni po objavi na naslovu; 

TCG UNITECH Lth - ol d. o. o., Kadrovska služba 
Vincarje 2,4220 Škofja Loka 

Živina ven, nazaj pa izdelki 
Rejci so lani v druge države prodali 27.820 govedi, del se jih je v obliki mesnih izdelkov vrnil nazaj. 
Mesarji ob vse večji konkurenci in zniževanju cen iščejo izhod iz krize. 

C V I T O ZA P L O T N I K 

Kranj - Slovenska mesno pre-
delovalna industrija se je 
znašla v težavnem položaju. 
Njeni kakovostni izdelki 
predvsem zaradi slabe pre-
poznavnosti Slovenije v Ev-
ropski uniji težko najdejo 
svoje mesto v trgovinah po-
sameznih držav ali v ponud-
bi hotelskih verig, hkrati pa 

O b s e g trgovinske menja-

ve S l o v e n i j e z d r u g i m i 

državami se je pri m e s u 

in m e s n i h izdelkih v za-

dnjih letih povečal, ven-

dar pa Slovenija od leta 

2 0 0 4 več uvozi kot izvo-

zi. Lani je izvozila za 1 1 7 

mili jonov evrov, uvozila 

pa za 1 4 5 milijonov. 

turistični obisk Slovenije 
tudi Se ni tako velik, da bi 
bistveno vplival na porabo 
mesa in mesnih izdelkov, 
ugotavlja Boris Jež, general-
ni sekretar Gospodarskega 
interesnega združenja Meso 
- izdelki, in poudarja, da slo-
venska mesna predelava iz-
vozi komaj 14 odstotkov svo-
je proizvodnje, kar je manj 
kot v primerljivih evropskih 

Mesarji iščejo izhod iz krize. 

mesno predelovalnih indus-
trijah. "Napočil je trenutek, 
ko moramo domačim "me-
sarjem" zagotoviti enako-
vredne vlogo v zaostrenem 
tržnem boju. V prihodnje ne 
bomo dovolili, da bi nas 
kdorkoli, tudi trgovske verige 
ne, obravnaval diskrimina-
torno v primerjavi s tu;imi 
ponudniki," je dejal Jež in za 
primer navedel živinorejce. 

ki so po vstopu Slovenije v 
Evropsko unijo hitro prilago-
dili svojo prodajno politiko. 
Samo lani so prodali 27.820 
govedi v druge države, največ 
v Avstrijo in Italijo, tamkajš-
nja dobro organizirana mes-
na predelava pa kakovostno 
slovensko meso predela v iz-
delke z V:šjo dodano vred-
nostjo, s katerimi potem pol-
nijo tudi slovenske trgovine. 

Slovenski "mesarji" se ob vse 
hujši konkurenci in zapira-
nju cenovnih škarij dobro za-
vedajo, da je izhod iz krize 
povezovanje in s tem zmanj-
ševanje poslovnih stroškov, 
hkrati pa tudi boljše sodelo-
vanje v "verigi" in boljša pro-
mocija kakovostnih izdelkov 
doma in v tujini. 

C e n e so s e realno znižale 

Maloprodajne cene mesa 
in mesnih izdelkov so se po 
ugotovitvah agrarnega eko-
nomista Aleša Kuharja od 
leta 2 0 0 0 realno znižale za 
deset odstotkov, največ cene 
predelanega mesa (za 23 od-
stotkov) in svežega mesa (za 
13 odstotkov). Zanimivi so 
tudi podatki o razmerju med 
deleži pridelave, predelave in 
trgovine v ceni posameznega 
izdelka. Pri svinjskem steg-
nu si rejci vzamejo 40,8 od-
stotka, predelava 2 2 , 8 in tr-
govina 27,5 odstotka, razliko 
predstavlja davek na dodano 
vrednost. Pri poltrajni kloba-
si je delež pridelave 26,5-
odstotni, predelave 29.7-
odstotni, trgovine 36-odstot-
ni in DDV-ja 7,8-odstotni, 
pri trajni salami pa si rejci 
vzamejo 17,1 odstotka, me-
sarji 31,1, trgovci 43,3 in drža-
va 7,8 od.stolka. 

Dvajsetica za Goloba in Kadivca 
Na Ptuju bo maja razstava Dobrote slovenskih kmetij. Prvi rezultati ocenjevanja so že znani. 

Cvrro ZAPLOTNIK 

Kranj - Gorenjski kmetje in 
kmečke gospodinje so se 
tudi tokrat izkazali in bodo 
na razstavi prejeh vrsto pri-
znaij. Pri žganjih bodo zlato 
priznanje prejeli Vladimir 
Firbos iz Zasipa (dvakrat), 
Olga Debeljak z Jarčjega 
Brda, Janko Jeglič iz Pod-
brezij in Jože Blaznik iz 
Zgornje Besnice, srebrno 
priznanje Veronika in Ivan 
Habjan z Loga pri Škofji 
Loki, njun sovaščan Jože Ča-
dež (dvakrat), Ivan jeklar z 
Gorjuš, Mihael Kosmač z 
Dovjega, Aleš Jerala iz Pod-
brezij (dvakrat), Janez Kožuh 
s Svetega Florijaiia njd Škof-

Robert Kadivec iz Hrastja 

jo Loko in Albin Košir s To-
pola pri Medvodah, bronasto 
priznanje pa Veronika in 
Ivan Habjan, Mihael Kos-

mač, Janez Potočnik iz Biiko-
vega Vrha in Ivanka Kocjan-
Cič s Katarije pri Moravčah. 
Srebrno priznanje za suho 
sadje bosta dobila Janez Mai-
kula iz Čadovelj ter Romana 
in Vinko Kimovec iz Bukov:-
ce pri Vodicah. In kdo so do-
bitniki priznanj za sadni sok? 
Zlato priznanje bo prejel Ja-
nez Gregorc iz Podbrezij, 
srebrno priznanje Janez Lo-
trič iz Kališ, Franci Jenko iz 
Valburge, Romana in Vinko 
Kimovec ter Albin Košir, bro-
nastega pa Janez Markuta in 
Janko Jeglič. Tomo Nastran 
iz Radomelj bo dobil dve zla-
ti priznanji za marmelado, 
Janez Markuta srebrno in 
Ančka Podbevšek iz Zgornje-

ga Motnika bronasto. Za kis 
bo zlato priznanje prejel An-
ton Benedik iz Knapov, bro-
nastega pa Tomo Nastran in 
Slavko Petek iz Tunjic. Pri 
ocenjevanju konzervirane ze-
lenjave bosta zlato priznanje 
prejela Miha Golob z Brezij 
nad Kamnikom (dvakrat) in 
Robert Kadivec iz Hrastja. 
Obema je komisija prisodila 
najvišje možno število točk 
(dvajset), prvemu za pasteri-
zirano rezano rdečo peso in 
drugemu za Idslo repo. Sre-
brno priznanje bodo prejeli 
Milena in Jože Šink s Suhe, 
Robert Kadivec, Miha Golob 
(dvakrat) in Štefan Kem iz 
Velesovega, ki bo dobil še 
bronastega. 

KRIŽE 

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov 

Društvo podeželskih žena Svit iz Tržiča in kmetijska sveto-
valna služba vabita v torek ob io. uri v sejno sobo KGZ Tr-
žič v Križe na predavanje o pokojninskem in invalidskem za-
varovanju kmetov. Predavala bo pravnica Cilka Močnik, ki 
bo udeleženke seznanila tudi s pogoji za obvezno, prosto-
voljno in dodatno pokojninsko zavarovanje. C. Z. 

LjuegANA 

Osmi primer BSE v Sloveniji 

v laboratoriju Nacionalnega veterinarskega inštituta so s 
patohistološko preiskavo potrdili, da je sedem let stara kra-
va s celjskega območja zbolela za boleznijo BSE. To je osmi 
primer te bolezni v Sloveniji. Veterinarska uprava je odredi-
la tudi pokončanje zadnjih dveh potomcev obolele krave, 
rejci pa bodo za to prejeli odškodnino. C. Z. 

mailto:aplotnik@g-glas.si
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Ne pozabite na olajšave 
Davčna uprava (Durs) opo7arja zavezance, da naj v delno izpolnjeno dohodninsko napoved 
za leto 2006 ne pozabijo vpisati podatkov za uveljavljanje olajšav. 

CVETO Z A P I O T M I K 

Ljubljana - Dohodninski za-
vezanci so letos prvič prejeli 
že delno izpolnjeno dohod-
ninsko napoved, zdaj morajo 
že vpisane podatke le še pre-
veriti, vpisati podatke za uve-
ljavljanje olajšav, napoved 
podpisati in jo najkasneje do 
}0 . aprila oddati ali poslati 
davčni izpostavi. Napovedi 
niso prejeli le zavezanci z 
manj kot 604.330 tolarjev ob-
davčljivih dohodkov ter upo-
kojenci, ki poleg pokojnine 
niso imeli več kot 19 . 17 1 tolar-
jev drugih dohodkov. Kot je 
na torkovi novinarski konfe-

Dohodninsko napoved je 

do 1. aprila oddalo 1 9 . 6 4 3 

zavezancev, od t ^ 1 2 . 8 7 1 

osebno, 3 .815 po pošti in 

2 . 9 5 7 po elektronski poti. 

rend opozoril Ivan SimiC, ge-
neralni direktor Dursa, mora-
jo napoved vložiti tudi tisti, ki 
sicer niso prejeli delno izpol-
njene napovedi, a bi jo glede 
na višino obdavfljivih dohod-
kov morali vložiti. Razlog, da 
vsi upravičenci niso prejeli 

napiovedi, je v tem, da so ne-
kateri izplačevalci dohodkov 
zamudili z oddajo kontrolnih 
podatkov, eden od izplačeval-
cev pa je podatke namesto v 
tolarjih poslal v eviih. 

"V devetih dneh smo zave-
zancem poslali 1 . 0 9 4 . 0 0 0 
napovedi, ob tem pa je bilo 
veliko vprašanj, zalcaj jih po-
šiljamo z navadno pošto," je 
dejal Simič in poudaril, da so 
s tem privarčevali dva milijo-
na evrov in da so od več kot 
milijon prejemnikov prejeli 
le trideset ugovorov. "Ali si 
iahko predstavljate, kako bi 
bilo, če bi čez milijon zave-
zancev moralo v devetih 
dneh dvigniti na pošti pripo-
ročeno pošiljko?" se je vpra-
šal Simič in dodal, da so z na-
vadno pošto ustregli pred-
vsem nekaterim starejšim za-
vezancem, ki so se še lani pri-
toževali, ko so morali na poš-
to po priporočeno pošiljko. 

Nekateri prejeli prazne 
napovedi 

Zavezanci, ki so imeli lani 
dohodke iz dejavnosti (in no-
benih drugih dohodkov), so 
po besedah Mirjam Mendu-
šič Krisper z glavnega davč-

nega urada prejeli prazne do-
hodninske napovei. Davčna 
uprava namreč ob pripravi 
napovedi šc ni imela njihovih 
podatkov, saj so obračun lah-

V davčni upravi se bodo 
prizadevali, da bi večino 
napovedi obdelali maja in 
junija in da bi odločbe 
izdali še pred dopusti. 

ko oddali do 31. marca oz. do 
2. aprila. Zdaj je njihova nalo-
ga le ta, da podatke iz svojega 
davčnega obračuna prepišejo 
v dohodninski obrazec. 

Zadnjič olajšava 
za različne namene 

Davčna uprava je na podla-
gi kontrohiih podatkov, ki jih 
je prejela od izplačevalcev, 
vpisala v napoved že tudi po-
datke o olajšavah za vzdrževa-
ne družinske člane, zavezan-
ci naj jih le preverijo in po po-
trebi dopolnijo ali popravijo. 

V napovedi so vpisani tudi 
podatki o olajšavah za prosto-
voljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje, pri tem pa tako 
kot prejšnja leta velja omeji-
tev glede najvišje olajšave. 

Zavezanci lahko letos zadnjič 
uveljavljajo 2-odstotno zniža-
nje davčne osnove z olajšavo 
za različne namene in 4 
odstotno za vlaganje v reševa-
nje stanovanjskega proble-
ma, podatke za to pa morajo 
v obrazec vpisati sami. 

Zahteva za donacijo 
že v napovedi 

Novost v dohodninskem 
obrazai je rubrika "zahteva 
za namenitev dela dohodni-
ne", na podlagi katere bodo 
zavezanci pri odmeri za leto 
2 0 0 7 (in ne za leto 2006) lah-
ko namenili do pol odstotka 
dohodrine organizacijam, ki 
opravljajo dejavnosti v jav-
nem interesu. Vlada je ured-
bo o tem že sprejela, sestavni 
del je tudi seznam upravičen-
cev, ki bo po objavi v urad-
nem listu na voljo tudi na 
spletni strani Dursa. Seznam 
bodo dopolnjevali še do kcnca 
septembra, na njem bo pri-
bližno }.500 organizacij. Za-
vezanec jih bo lahko izbral 
največ pet, pri tem pa bo ob 
vsaki moral navesti, kolikšen 
delež dohodnine ji namenja. 
Zahtevo bo do konca leta še 
lahko spremenil ali jo preklical. 

Znižali obrestne 
mere za posojila 
v Gorenjski banki so znova znižali obrestno 
mero za stanovanjska posojila. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Kranj - V banki so s pone-
deljkom drugič letos zniža-
li obrestno mero za stano-
vanjska posojila občanom. 
Pri posojilih v evrih so jo 
znižali za 0,35 odstotne toč-
ke, pri posojilih v švicarskih 
frankih pa za 0,3 odstotne 
točke. Znižanje velja tako 
za komitente kot za tiste, ki 
z banko poslovno ne sode-
lujejo. Obresma mera je se-
števek referenčne obfesme 
mere (Euribor oz. Libor) in 
obrestnega pribitka, ki se 
med odplačevanjem posoji-
la ne spreminja. 

Komitenti lahko zavaru-
jejo posojilo s plačilom za-
varovalne premije, z odpla-
čilno sposobnimi poroki ter 
z zastavo nepremičnin, pre-
mičnin in vrednostnih pa-
pirjev. Za posojila v evrih, 
zavarovana pri zavarovalni-
ci, je najdaljša odplačilna 
doba petnajst let, za posoji-
la, zavarovana z zastavo ne-
premičnine ali s poroštvom 
odplačilno sposobnih poro-
kov, pa dvajset let. Če poso-
jilo v evrih najamejo mlajši 

od 35 let in posojilo zavaru-
jejo z zastavo nepremični-
ne, ga lahko odplačujejo 
tudi do trideset let. Posoji-
lojemalci, ki najamejo po-
sojilo za gradnjo hiše ali za 
prenovo hiše oz. stanovanja 
in posojilo zavarujejo z za-
stavo nepremičnine, lahko 
dobijo do 7 0 odstotkov zne-
ska v gotovini. 

Poglejmo še nekaj izra-
čunov! Če občan najame 2 0 
tisoč evrov posojila z odpla-
čilno dobo dvajset let in po-
sojilo zavaruje s hipoteko, 
znašajo obrestna mera 6-
mesečni Euribor + 2 , 2 od-
stotka, stroški odobritve 
2 6 4 evrov, mesečni obrok 
nekaj manj kot 1 4 6 evrov in 
(informativna) letna efek-
tivna obrestna mera 6 , 5 9 
odstotka. Če občan najame 
enak znesek posojila za de-
set let in posojilo zavaruje 
pri zavarovalnici, znašajo 
obrestna mera 6-mesečni 
Euribor + 1 , 9 odstotka, stro-
ški odobritve 2 6 4 evrov, 
stroški zavarovanja 4 7 0 ev-
rov, mesečni obrok 2 2 1 ev-
rov in efektivna obrestna 
mera 6 , 9 7 odstotka. 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
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JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 
4240 RADOVLJICA, TEL: 04/53 '5 249. FAX: 04/5J 04 230 
TRST 28. 4.; MADŽARSKE TOPLICE 29. 4. do 2. 5., 10. 5. do 13. 5., 
17. 5 do 20. 5.; PELJESAC - MORJE 21. 7. do 28. 7., 17- 9- do 24. 9.; 
MEDŽICURJE4. 5.-6. 5. 
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G L A S O V K A Ž I P O T B R E Z P L A Č N O S A M O E N K R A T . 

PRIREDITVE 
Za otroke v knjižnicah 
Jesenice - Na otroškem oddelku jeseniške knjižnice bo ura 
pravljic v četrtek, 12. aprila, ob 17. uri. Ustvarjalna delavnica 
naredimo Brihtin hranilnik bo v sredo, 11. aprila, od i6.oo 
do 17.30. 

Slovenski Javomik- Iz Knjižnicejavomik-Koroška Bela vabijo otroke 
na ustvarjalno delavnico v torek, 10. aprila, od 16. do 17.30. 

Sovodenj - Ura pravljic v knjižnici na Sovodnju bo danes, v petek, 
ob 18. uri. Otroci bodo lahko prisluhnili Zgodbicam o pomladi. 

Sekanje pirhov na Kokrici 
Kokrica - Turistično društvo Kokrica v sodelovanju z Merca-
torjem vabi vse na velikonočni ponedeljek, 9. aprila, ob 9. 
uri dopoldne na tradicionalno prireditev Sekanje pirhov, ki 
bo na parkirnem prostoru trgovine. 

Velikonočno trklanje pirhov 
Spodnje Pimiče - Turistično društvo Pimiče vabi na prireditev na 
prostem Velikonočno "trklanje" pirhov, ki bo v nedeljo, 8. aprila, ob 
16. uri na travniku pred cerkvijo v Sp. Pimičah. 

V M l a d i n s k e m cent ru J e sen i ce 
Jesenice - Mladinski center Jesenice v mesecu aprilu vsem 
osnovnošolcem omogoča prijetno druženje na dvorišču 

MCJ, kjer bodo vsak torek popoldne (med 16. in 18. uro) 
potekale vodene animacijske igre, štafetne igre, skratka igre 
na prostem. V četrtek, 12. aprila, ob 19. uri pa vabijo na 
otvoritev razstave študenta in člana Fotografskega društva 
Jesenice Mihe Vahčiča z naslovom 'Pariz'. 

Naših 300 pohodov 
Žirovnica - Društvo upokojencev Žirovnica in pohodno-
planinska sekcija vabita na zaključni večer Naših 3 0 0 po-
hodov, ki bo v sredo, 11. aprila, ob 19. uri v dvorani doma 
upokojencev Žirovnica na Selu (Gostilna Osvald). 

IZLETI 
Kolesarski izlet 
Kranj - Člani kolesarske sekcije kranjskih upokojencev vabi-
jo 10. aprila na kolesarski izlet na relaciji Kranj-Možjanca-
Tupaliče-Kranj. Start bo pred sedežem društva. 

Goteniški Snežnik 
Kranj - Planinci kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 12. 
aprila, z odhodom avtobusa ob 7. uri izpred Creine na izlet 
na Goteniški snežnik (1290 m). Predviden čas hoje je 4 do 5 
ur. 'rijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do srede, 
11. aprila. 

Po obronkih Gorjancev 
Šenčur - Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 14. 
apr la, pohodniški izlet po obronkih Gorjancev (Pleterje-
Novi Lurd-Kostanjevica) z ogledom Kostanjeviške janne. 
Skupne zmerne hoje bo od 3 do 4 ure. Odhod avtobusa bo 
ob 7. uri izpred pošte Šenčur. Informacije in prijave z vplačili 
zbira do četrtka, 12. aprila, Franci Erzin, tel. 041/875-812. 

Na Nanos 
Kranj • Planinsko društvo Kranj vas vabi v soboto, 14. aprila, 
na planinski izlet na Nanos. Tura tehnično ni zahtevna in je 
primerna tudi za slabše pripravljene planince. Odhod izpred 
hotela Creina bo v soboto, 14. aprila, ob 7. url. Hoje bo pri-
bližno 4 ure. Oprema naj bo pohodna, dobra obutev in po-
hodne palice sodijo zraven. Prijavite se lahko v pisarni 
Planinskega društva Kranj do vključno petka, 13. aprila, 
oziroma do zasedenosti avtobusa. 

Proti morju 
Preddvor - Društvo upokojencev Preddvor organizira za svo-
je člane avtobusni izlet "proti morju". Izlet bo v četrtek, ig. 
parila, odhod z Bele ob 6.45, iz Preddvora pa ob 6.50. 
Ogledali si boste Kobilarno Lipnica, se ustavili v Davči, 
nadaljevali vožnjo do morja, ob vrnitvi pa se boste ustavili 
še na Črnem Kalu. Prijave sprejemajo poverjeniki, v 
društveni pisarni pa v torek, 10. aprila, ob lO. uri. 

V Škocjanske jame 
Preddvor - Planinska sekcija Preddvor vabi svoje člane v 
soboto, 14. aprila, na izlet v Škocjanske jame. Odhod iz 
Preddvora bo ob 7.30. Izlet je primeren za vse planince. Pri-
jave in informacije: Mateja Udovč, tel.: 0 4 1 / 3 2 2 4 9 0 do 
četrtka. 12..aprila. 

Na Sv. Jošt nad Kranjem 
Kranj - Društvo diabetikov Kranj vabi na pohod diabetikov 
gorenjskih društev na Sv. Jošt nad Kranjem - 847 m. Zbirno 
mesto bo v soboto, 14. aprila, ob 9. uri na parkirišču Iskra TEL 
na Laborah - zahodni vhod. Pripravljajo več možnih variant po-
hodov glece na vremenske razmere. Prijave najkasneje do n . 
aprila sprejemajo v društvenih prostorih Diabetičnega centra 
ob ponedeljkih in sredah od 15. do 17. ure ali po telefonu 2028-
310. Informacije in prijave tudi po telefonu 031/485-490 - Ivan. 

OBVESTILA 
Merjenja prekomerne telesne teže 
Bled, Jesenice - V sklopu svetovnega dne zdravja bodo brez-
plačna merjenja kazalcev prekomerne telesne teže potekala 
danes, v petek, v Lekarni Zlatorog, Prešernova cesta 36 
na Bledu, tel.: 57 80 770, v torek, 10. aprila, pa v Lekarni 
Jesenice, Cesta maršala Tita 18, tel.: 58 33 710. Predhodno se 
za meritve prijavite po telefonu. 

IzobraŽevanje za informatorje Trbojskega jezera 
Mavčiče - CTRP Kranj in Društvo za opazovanje in preu-
čevanje ptic Slovenije v soboto, 14. aprila, nabita na izo-
braževanje za informatorje Interpretacija narave na Trboj-
skem jezeru. Delavnica bo v KS Mavčiče z začetkom 
ob 9. uri. Udeležba je brezplačna, prijave in več informacij 
po tel: 04/257 88 28 ali e-pošta: info@ctrp-kranj.si. 

mailto:info@ctrp-kranj.si
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Delavnica o možnostih zaposlovanja 
Š e n č u r - Občina Šenčur v sodelovanju z Centrom za tra-

jnostni razvoj podeželja Kranj vabi na brezplačno delavnico 

o različnih možnostih in oblikah zaposlovanja. Delavnica bo 

v torek, io. aprila, ob n . uri v sejni sobi Doma krajanov v 

Šenčurju. 

Komunala obvešča 
Komunala Kranj obveSča uporabnike, da bodo v ponedeljek, 

9. aprila, smeti odvažali po običajnem razporedu. 

PREDAVANJA 
Osuplj ive najdbe 
Kranj - Dnjštvo prijateljev Sv. pisma nadaljuje z avdiovizualnimi 

predavanji Osupljive najdbe v Gimnaziji Kranj, učilnica 9. Jutri, v 

soboto, bo ob 9. uri na sporedu predavanje: Odločitev v Jeruzale-

mu. Predaval bo Horst Uebhauser. Vstopnine ni. 

P R O S T A D E L A ŠTUDENTJE,DIJAKI 
www.ms4(fan)^ 

On je vstal 
Jesenice - Krščanska adventistična cerkev na Jesenicah organizira 

danes, v petek, ob 15 .30 v dvorani KAC, Kejžarjeva ulica 15, ve-

likonočni program z govomo, glasbeno in slikovno vsebino: On je 

vstal. Okrepimo si skupaj upanje v vstajenje. Vstopnine ni. 

KONCERTI 
Koncert Nine in Franca Kompare 
Gorenja vas • Na velikonočni ponedeljek, 9. aprila, bo v žup-

nijski cerkvi v Gorenji vasi koncert Nine in Franca Kompare. 

Vstopnice lahko kupite v predprodaji v Trgovini Anja in 

Kmetijsko gozdarski zadrugi v Gorenji vasi ali pol ure pred 

koncertom pred cerkvijo. 

Koncert Mance Izmajlove 
B l e d - V okviru velikonočnih prireditev na Bledu bo jutri, v 

soboto, ob 2 0 . 3 0 koncert Mance Izmajlove z nas ovom Sto-

letje mjuzikala. Koncert bo v jezerskem salonu Grand 

Hotela Toplice. Vstopnine ni. 

Koncert belgijskega zborčica 
Škofja Loka - Občina Škofja Loka vabi na koncert belgijskega 

deškega pevskega zborčka " L E S P A S T O U R E A U K " PETITS 

CHANTEURS DE WATERLOO "PASTIRCI" iz WaterIooja, ki bo 

v Kapucinski cerkvi v Škofli Loki vtorek, 10. aprila, ob 19. uri. 

Stabat mater 
S k o ^ a L o k a - Na velikonočni ponedeljek, 9. aprila, bo ob 19. 
uri v Uršultnski cerkvi koncert Stabat mater. 

RAZSTAVE 
Tarfila in jesenovec 
Železniki • Mu^ejbko društvo Žekrzniki vabi na danes, v petek, 
ob 19. uri v galerijo muzeja na odprtje kombinirane razstave 
slik in fotografij Lojzeta Tarfiie in Aleksandra Jesenovca. 

Likovna dela z računalnika 
J e s e n i c e • V Razstavnem salonu Dolik bodo danes, v petek, 
ob i8. uri odprli razstavo likovnih del, oblikovanih po raču-
nalniškem programu avtorja Bogdana Sobana. 

Prijatelji 
S b v e n s k i Javomik - DPD Svoboda France Mencinger z Javomi-
ka - Koroška Bela in Foto klub Jesenice vabita na otvoritev XVI. 
Samostojne razstave barvnih fotografij Vinka Lavtižarja z 
naslovom Prijatelji. Odprtje bo danes, v petek, ob uri v razs-
tavnem paviljonu DPD Svoboda javornik - Koroška Bela. 

Razstavite pirhe 
Kranj - Iz podjetja PUHart vabijo, da razstavite pirhe, ki jih 

boste okrasili za velikonočne praznike. Razstavo prirejajo 

danes, v petek, 6. aprila, ob 19. uri v prostorih PUHart na 

DražgoSki 8 v Kranju. Vse do odprtja razstave lahko prine-

sete pirhe, ki so narejeni iz poljubnega materiala (kokošje-

ga, nojevega, prepeličjega, iz lesa, umetnih mas ...) in s o 

okrašeni s katerokoli tehniko - tudi jajčka imajo lahko krila 

(domišljije)! Odprtja razstave bodo popestrili z etnološkim 

predavanjem in prijetnim druženjem. 

PREDSTAVE 
Pleskarji nimajo spominov 
Ribno - Kulturno društvo Rudija Jedretiča Ribno vabi v 

ponedeljek, 9. aprila, ob 20. uri v Zadružni dom Ribno na 

zadnjo ponovitev komedije Pleskarji nimajo spominov. 

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

LOTO 
Rezulta:) 27. kroga - 4. aprila 2007 

3. 9. 1 4 , 1 6 . 21, 27. 35 in 13. lotko: 7. 2. o. o. o. i 

Predvideni sklad 2S. kroga za Sedmico: 1 0 0 . 0 0 0 EUR 
Predvideni sklad 28. kroga za Lotka: 2 7 0 . 0 0 0 EUR 

I KOŠARKA 
U C A UPC TELEMACH - ZA PRVAKA 

TCG - LOKA KAVA : HELIOS 
S O B O T A , 7. 4 . 2 0 0 7 , o b 2 0 . U R I 

Š P O R T N A D V O R A N A P O D E N V A B L J E N I ! 

www.Jakopit8ch.at 
širimo področje naše dejavnosti in iščemo 
MIZARJE in DELAVCE NA PODROČJU 
PREDELAVE PLASTfKE mJž, 
Znanje nemščine je zažefjeno. Z veseljem bomo 
sprejeli vašo prošnjo. 
JAKOPITSCH GesmbH 
A-9072 Ludmannsdorf/Bilčovs, Muschkau 16 
tel. 0043 4228 2088 O, office^akopitsch.at 

iŜ ete nov dom aH kupca za svojo 
nepremičnino? Oddajate ali 
najemate stanovanje, h $0 ali 

poslovni prostor? Celovita reSitev 
na enem mestu. Za vas delamo 
Aktivno - Jasno - Preudarno 
^ ^ ^ AJP d.o.o. Kranj 
^ H P B KoroSka cesa 2, 
T T J V 4000 Kran, 

" gsm: 031/330 - 040 

STANOVANJE PRODAM 
PREDDVOR • enosobno, 45,63 m2. 
I.izg. 1983, priti., blok tik ob gozdu. CK. 
tel., balkona ni. Prevzem: Ukoj. EUR 
83.500 (20 mio SIT). 
KRANJ, Zlato po^ • cnoinpobobno, 
m2 I i ^ 1960. kopalnica adapL 2003, 
P/4 td. KTV, etažno CK potf?bno ure-
diti 2 opremo. Prevzem takoj. EUR 
75.110 (18 mio SIT). 
ŠKOFJA LOKA Podlubnik - dvosobno, 
62.16 m2,1. izg. 1980. obn. 20̂ 4,12./12. 
tel. CK, op«m}jerK>. lep razgled. Prevzem: 
juni 07. EUR 94.000 (22,5 mic SfT). 
ŠKOFJA LOKA Frank, ru - dvosobno. 
51,00 m2,1. izg. 1960, zamenjana okna 
2003. Pivi lastniki. 3./3. tel, KTV, etažna 
CK plin, Jtevec za vodo. Prevzem: takoj. 
EU? 85.000,00 (204 mio Sn). 
TRŽIČ, CENTtR • dvosobno. 56,36 m2 
v II. nadstr. stan̂ Se hiSe, obnov. 1.05 s 
kurilnico, delavnico, drvarnico, vrtno 
uto, vrtom na pripadajočem zemljiiču 
266 mz. Prevzem: okt07. Opremljeno. 
CKolje ali trda goriva, tel. ISDN. ADSL 
EUR 75.15008 mio SfT). 
ŠKOFJA LOKA Podlubnik - dvoinpol-
sobno, 52.75 m2.1. izg. 1980. obn. kop. 
97,3./12, t^, OC Prevzem: avgust 07. 
EUR 96.000 (23 mio SfT). 
TRŽIČ Preska - dvoinpolsobno. 55.12 
m2 v pritiî u hiike s samostojnim 
vhodom, ktê o, parkirnim mestom in 
vrtom. Obn. 2003. etažns CK. tel. 
CATV. www. Prevzem: po dogovoru. 
EUR 82.000 (19.65 mio SIT). 
HtSO ali D a HtSE PRODAM 
RADOVGICA - mansardnc po meri 
opfemljeno. Stirisobno stan. 150 m2 v 
dU>stan. hiSi z 680 mz zemljiŜ a s 
samostojnim vhodom in lepim razgle-
dom. L i^. 1998, zadnja vrstč v naselju, 
blizu 2D. Športni park. EUR 295.000 
(70.7 mio Srr) Prevzem: takoj oz. po 
dogovoru, 
RADOVLJICA - pritlično Štiri inpolsob-
no. opremljeno stan. 140 mz in 
dvosobno polMet. stan. 40 m2 v 
dvostan. hiSi s 650 mz zemljiSča z vr-
tom in garažo. L izg. 1984. Blizu ZD, 
Športni park. do centra 10 min. EUR 
275.000 (66 mio SIT). Prevzem: takoj 
oz. po d<̂ ;ovoru. 
RADOVgiCA - dvostanovanjska hiša 
izg. 1984. obn. 1998,350 mz povrSine 
(K+P+M), zemljišče 1330 mi, zadnja v 
vrsti. Prevzem: Uk<̂  oz. po dogovoni. 
EUR 550.000 (131.8 mio SIT). 
DRAŽCOSE • starejša hiSa tlorisa 117 
nu. L izd. 1949 (P4l-fM) na zemljiS^ 
1519 mz EUR 87.000 (20,85 mio SfT). 
CORIČE • starejSa hiSa obn. i<̂ 7 s 4S0 
mz povrSine (K-i-P+l), zen-ljiSče 820 
mi. Primemo za predelavo v poslovno 
stanovanjski ali večstanovanjski objekt 
EUR 250.500.00 EUR (60 trio SfT). 
POSLOVNI PROSTOR ODDAÎ  
KRANJ - iso-MO m2 • poslovna cona 
Prnrtskovo I. nad. primemo za trgovi-
nc.storitveno dejavnost, pisarne. Na 
jem: 6.00 EUR (1.437.84 SfT)/m2 
m4se6>o. 

KRIŽE ob glavni cesti 122 ma, 7 pros-
torov pmerno za pisarne, skladSče. 
Možen najem po delih. Prevzem: takoj. 
Najem: iooo,oo EUR (239.640 
SrT)/mesec. stroSki vklju&ni. 
PARCELE PRODAM 
VIRMASE 950 m2, ravna, v celot ko-
munalne opremljena, namenjena za iz-
gradnjo stanovanjsko poslovne hiše z 
lepim razgledom na Lubnik. Cena: 
140.00 EUR (33.549,60 SIT)/m2. 
POTOČE nad PREDDVOROM nezazi-
dljivo kmetijsko zemljišče, 5000 m2, 
možnost prodaje po delih. Cena: 26,00 
EUR (6̂ 30,64 Sl^/m2. 
Za znan« stranke: 
- kupimc parcele cca. 500-1200 mz; od 
2.000-1COOO m2. Radovljica z ok̂ lio) 
ob gl. cesti 4 do 5.000 rra 
• hišov-escah 
• Zg. savska dolina vikend aH manjšo 
starejšo hiSo do ^.000 EUR 
(17.973COO sn). 
- starejšo hiSo ali hišo v lil. gr. f^i z 

vê îm vjtom na Corcnjjkcm; 1 /2 VAc s 
svojim stKxJom Kranj 2 okolico. Tržič, 
Radovljica 
- eno- do trisobna stanovanja - Krsnj in 
okolica. Škô a Loka. Tržič. Radovljica. 
• dvosobno stanovanje KRANj do 

62.600,00 EUR (15.001464 Sn)(l3hko 
brez CK ali potrebno obnove) 
- kmptijo 7 ?f̂ mljiSčem 3 • 5 ha na 

Gorenjskem 
• najamemo eno- do trisobna 

star>ovanja lOanj z okolico, Skô a Loka. 

www.fesst.s 

f i 
FESST, d. a o., 
i)cpftrfntO)ifi%L<i 
družba, 
StriUrjeva ulica 5, 
Kranj, 
Telefon: 236 73 73 
Fax:236 73 70 
E-poSta: 
infbig)(esstsi 
Intemet 
vwwv.fesstsi 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ • Planina: dvoinpolsobno. 3 rad., I 
izgr. 1974, obnovljeno 2003. 54 mz, cena 
100.150.23 EUR (24000.000.00 SfT). 
KRANJ • Sorfijevo naselje garsonjera, 
27.16 m2, 3./3. I. izg. 1968. cena 
66.ooofio EUR (15.816J40.00 SfT). 
KRANJ - Vodovodni stolp: enosobno. 
34,85 mz, 4./4 nad., I. izg. 1968, cena 
71.000 EUR (7.014440,00 SfT). 
KRANJ • StražišČe: enosobno z atrijem, 
46.iom2, poikletno v bloku, I. izg. 1979, 
cena 79.285,60 EUR (19.000.000.00 SIT). 
KRANJ - Zlato polje: enosobno. 31.30 
mz + klet 10 m2. z.fz nad. I. izg. 2005. 
cena 89000 EUR (21.327.960,00 SfT). 
KRANJ. Zlato po^ dvosobno, novo-
gradnja 2006, 56,̂  m2,1. nadstropje, 
dva parkirna mesta, takoj vseljrvo, 
107000.00 EUR (25.641480.00 SIT). 
KRANJ • Zlato poTje: dvoinpolsobno, 
pritličje; I. izgr. 2005. 63.15 mz, cena 
119.000,00 EUR (28.517.160.00 SfT). 
KRANJ - ŠKOFJA LOKA: dvosobno, I. iz-
gradnje 1959. 5? mz. J./3 nadstropje, 
takoj vseljivo, 85.000.00 EUR 
(20.36s400.00 SfT). 

wwv> .̂fe$5t.si 

m p P R O J E K T 

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

12 NASE EKSfcLUZlVNE PONUDBE 
KRANJ • VODOVODNI STOLP: dvo-
sobno, 52,17 m2,1. nad./4, obnovljeno 
L 99, vpisano v ZK, vsi prik̂ udd. opre-
nnljena kuhinja in kopalnica, odlična lo-
kacija. Cena: 98.100 EUR (23.508.684 
SIT). 
KRANJ - PIANINA t: dvosobno, 63 m2, 
kompletno obn. 1.04, nizek blok, fimk-
doruiino, son£r>o, vsi prikljuSd. Cena: 
96.000 EUR (23.005440 SIT). 
KRANJ - ZLATO POLJE: garsonjera. 
21,24 m2, konpletno obnovljena 1.06. 
vptsana v ZK, vsa infrastmktura v bliži-
ni. Cena: 55.900 EUR (13.395-876 SfT). 
KRANJ • OBROBJE MESTA: enosobno. 
3746 m2, ddfK) obn. o}. CK -plin, po-
trebno obnove, prazno, takoj vsdjivo. 
Cena: 50.075 EUR (11.999 973 
COLNfK: encsobno, 42,36 m2. delno 
obn. 02, dobra k>kacija, zastekTjen balkon. 
Cena: 80.000 EUR (19.171.200 SIT). 
NAKLO: trisolmo, 747 m2. obn. 1.03. v 
priti, večstanovanjske hiše, lastno pa^-
riSte. CK - olje opremljena kuhinja, vse-
ljivo. Cena: r6.800 EUR (27.989.952 
SIT). 
PREDDVOR: enosobno. 39.10 m2, 
obn. 87,1. nad., opremljeno, na mir-
ni lokaciji. Cena: 79300 EUR 
(19.003.452 SIT). 
GOLNIK OKOUCA: kmečka hiša 212 
m2, parcela 721 m2, gospod, poslopje 
140 m2, obncv. 1.75. potrebna obnove, 
iejpa bkadja. t/ vasi, ob potoku, vsa in-
frastruktura v bližini. Cena: 1̂ 9.000 
EUR (33.309-960 SfT). 
CERKgE • DVORJE: parcela 1000 mz, 
sončna, ob gozdu, čudovit razgled. 1/3 
parcele v hribu, dostop po makadam-
ski cesti • cca. 100 m potrebno utrditi. 
UGODNA CENA: 100 EUR/m2 
(23.964 srr/n2). 
ZA ZNANE KUPa NUJNO KUPIMO: 
Ertosobno v Kranju 
V KRANJU IN SUŽNJI OKOLICI gar^ 
njero, d^. dvoinpol- in trisobno. 
HIŠO na Gorenjskem 
CELOTNO f^NUDBO NEPREMIČ-
NIN NAJDETE NA NA$l SPLETNI 
STRANI 

www.mp-projekt.si 

r̂ EPREMtČNINE 
REAL E STATE 

SVET RE d.o.o. 
Emta KKAM) 
NAXOIlj«VA vliCA 12 
4000 KmahJ 
Td.:04/J«1t-000 
Fu.: 04/202«'4»t 

Email: kranĵ svet-nepremlčnine.si 
http://www,svet-nepremičnine.si 

STANOVANJA prodamo 
KRANJ • Zhto po^ 39,26 fn2, enosobno. 1. 
1998. 2. nad./4. lepo. svetlo, vzdrževano. 
Cena: 77.199 EJR (18,5 troo SfT). 
KRANJ • Savska c: enosobno, 54,2 m2, 

3' rsd,. prostomo, hodnik, 
dnevna, kuhnja, soba, prenovljena 
kopalnica, brez balkona. Cena: 86.380 
EUR (20.7 moSfT). 
KRANJ • Koroika c: dvosobno, cca. 41 
m2 v hiSi, adaptirano I. 2005, lastni 
vhod, t-2, drvarnica, klet, vredno ogleda. 
CK na olje. VREDNO OGLEDA Cena: 
78.868 EUR (18,9 mk) SIT). 
KRANJ • Gosposvetska: enosobno, 31,3 
m2+io,6 m2 Heti. 2. nad., 1.2005. CK-
plin, opremljeno, balkon, miren okoliS, 
lastno parkirišče, ZK. Cena: 84.500 EUf« 
(20,2 mk>srr). 
KRANJ. Planina 11: dvosobno. 69,26 
"12. 5-/7. pri|?tno stanovanje, vzhodna 
stran. 1.19&, velik balkon. Cena: 110.585 
EUR (26,5 mo SfT). 
KRANJ • Pbnna lik dvosobno, 63.6 nnz 
dobra razporeditev, i,/7 nad., I. »986. 
delno prenovljeno. ZK v postopku. 
Cena: lozjco EUR (24.5 mio SIT). 
SKOPJA LOKA - Frankov© nj trisobno. 
87,18 m2, 3. nad.. 1.1986. adaptirano 1. 
2003, razen kopalnice, kuhinje in oken. 
lepo in pros:omo. ZK. Cena: 120.000 
EUR (28,7 mb SIT). 
JESENICE: 53,87 mz, dvosobno, ob-
novljeno 1. 2004, CK na olje, plin pred 
vrati. Cena: 66.500 EUR (15.9 mio SIT), 
STANOVANJE oddamo 
KRANJ - Sorfjwo n: trisobno, 76,92 mz. v 
prvotnem stanju, brez CK, ogrevanje r» 
kamin ali terrroakumulaojsko peč. opreml-
jeno, v̂ djivo kmalu. 1 varilčiru. Cena: 350 
EUR (83.874.co SfT)/mcsec+stroSto. 
Ht^ prodamo 
PREDDVOR • TupaRč«: 2 dvojčka. 3. 
PCF, K-FP-VM -t- pcMkIet, 203-205 m2 in 
203-335 lemljiiča, odprta in sončna 
lega z razgledom na gorenjske hribe 
Cena: 153.981 EUR (36,9 mk> SIT) do 
162.300 EUR {38.9 mio SIT). 
ZEMgiSČEprod^ 
RIBNO: 644 m2, položno zemljišče, 
primemo za gradnjo stanovanjske hiSc, 
druga vrsta pod cesto v smeri prtvi 
hotelu. Dostop po javni aslahirani cesti. 
Cena: 125.00 EUR/m2 (29.955,00 SIT). 

www. s vet-nepremičnine.) 

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

Telefon: 592 59 49,030/30 2011 

STANOVANJA PRODAMO 
TRŽfC - Ravne, enosobno, 45.50 m2, 
VP/4, l.i. 1986. Cena: 60.924,72 EUR 
(14,6 mio sn). 
TRŽIČ - mestno jedro, enosobno, 32,72 
m2, pritlî e/4, stas-ba v celoti obn ĵe-
na I. 2006. Cena: 45.149 EUR 
(10.819.506 SfT). 
TRŽIČ • mestrto jedro, eoosobr«. 59,85 
mz. I./4. stavba v celoti obnovljena 1. 
2006. Cena: 56.998 EUR (13.659.001 SfT). 
PODgUBELJ - enosobno, 40,08 mi, P. 
večstanovanjska stavba, l.i. 1907, nova 
kopalnica. C ^ : 39.650 EUR (9.501.726 
SfT). 
KRANJ - Zlato potje zgoraj, enoinpol-
sobno. 39 mz, P/4, l.i. 1960. Cena: 
75.112,67 EUR (18 mio SIT). 
KRANJ - Planina I. dvosobno, 70,26 m2, 
III./4, l.i. 1974. vzdrževano, od^ pogled 
Cena: 102.236.69 EUR (24.5 mio SfT). 
TRŽIČ • mesto, dvoinpolsobno. 67 nu, 
II. nad., obn. L 2000, takoj vseljivo. 
Cena: 64.680,35 EUR (15,5 mio SfT). 
TRŽIČ - mesto, dvoinpolsobno, 66.6 
m2. fll,/4, obnovljeno v cetoti 1. 2003. 
Cena: 83.500 bUK ;20.009.940 Si I). 
LESCE • trisobno. 60 m2 v mansardi 
stanovanjske vile, obnovljeno v cek>ti L 
2002, terasa 18 m2, vrt. nadstreiek za avta 
Cena: 110.582.54 EUR (26.5 mio SfT) 
TRŽIČ - trisobno, dvoetažno, 74,85 m2, 
kM, terasa v skali, obnovljeno v ceteti I 
2005 Cena: 85.545 SUR (20.5 mio SfT) 
KRANJ • Vodovodnistolp, štinsoboo, 83,9 
m2,1./2, l.i. 1962, denoobnov̂ eno.Cena: 
131450 EUR (31.500678 SfT), 
HIŠE PRODAMO 
BISTRICA PRI TRŽIČU - stan. hiša, 
montažna, v naselju več montažnih hij, 
113 m2 km. površine, par«^ cca. 400 
m2. l.i. 1960, skorsj v cek)ti obnovljena 
I. 2006, vseljiva takoj, Cena: 150.000 
EUR (55.946.000 SIT). 
RADOVLJICA • ceder, dvosUnovanjska 
hi$a. cca. 300 mz biv. povrjine v treh 
etažah, parč^ 896 mz. Li. 1965. obnovljena 
L1995 Cena: 404.77j.83 EUR (97 mio SfT). 
K0KRK:A PRI KRANJU - dvostan. hiia. 
160 nu brv. pov., parcela 524 m2. U. 
1957. obnovljena, urejeno nasdje. reg-
istriran posbvni prostor. Cena: 179450 
EUR (4j.005.398 SIT). 
PREDDVOR PRI KRANJU • dvostan. 
hiSa, 120 m2 (2 x dvosobno), parcela 
600 m2. opremljena. I. prenove 2001, 
garaža, lepa lokacija. Cena: 180.000 
EUR (43.135.200 SIT). 
VISOKO PRI KRANJU • dvo- ali tris-
tanovanjska hiša. 360 m2 biv. povrJine 
-i- 80 m2 poskjvmga prostora, par^ 
712 mz, l.i. 1982. prazna in takoj vseljiva. 
Cena: 271.240.19 EUR (65 mio SfT). 
BISTRICA PRI NAKLEM - stan. htia, 254 
m2, pare 221 mz, 4 spalnice. 2 garaži, ve-
tika terasa, l.i. 1985 streha nova L 2002. 
Cena: 146.000 EUR (35.011404 SIT). 
PARCELE PRODAMO 
LANCOVO - 3 zazidljive parcele. 676 
m2, 679 m2 in 1.050 m2. Cena: 90 
EUR/M2(2T 567.6';fTym7). 
ZALOG PRI CERKVAH - zazidljiva parcela, 
na kateri stoji bivalna brunarica, 530 mz, 
sončna. Cena: 66.766.82 EUR (16 mio Sfl). 
PODNART - zazidljiva parcela. 1.142 
m2, ravna, sončna, pravokotne oblike. 
Cena: 70 EUR/mz (16.774,8 SfT/rm). 

www.elo-hrsa.si 
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PRODAJA 
ZL po^ dvosobno, 54.9 nu, VP, delno ob-
novljeno, ddno opremljeno. CK ^in. L 63, 
zek) prijetno, možnost pregraditve, cena: 
95977.30 EUR (23.cooooo.oo SfT). 
Vodovodni stolp, trisobno stan, 72 m2. L 
70,173 nad, ot^jeno 2005. opremljeno, 
zek) CK - pkn, PP pred bk)kom. Cena: 
128.000.00 EUR (30.673.92 SIT). 
ZL potje, dvosobno, 63 m2 -t- 60 m2 
t«-«";?, 1. 7fj. 3. nad., dvigalo, cena: 
125.187.78 EUR (30.000.000.00 sn). 
ZL p^e, dvosobno stan., I. 61, popol-
noma ^novljero. prazno in takoj 
vseljivo. prodamo. Cena: 100.150,23 
EUR (24.000.000.00 SfT). 
Mlakarjeva, garaža, 17 nu. vpisana v ZK. 
cena: 14.000,00 EUR (3.354.960,00 SFT). 
Šk. Loka, Crcnc, 421 in 500 m2, dve 
zazidljivi parrpii, ̂ nn î. ravni, ^ in 
voda v bližini. Cena: 125 EUR/mz 
(29.955.00 SIT/mz). 
Log v Poljartski dolini, dvostanovanjska, 
vzdrževana hiia, 960 m2 zemljiiča, 115 
mz stan. povr./nad., s kJetjo in garažo, 
idilična okolica. Cena: 233.683,86 EUR 
(56.000.000.00 S!T). 
IŠČEMO 
Kranj aB Sk. Lob. ra rnano siranko nujno 
iičerno man|$o hi>o s parceb 500 nu in 
stanovanja potrebia obnove 

http://www.gorenjskiglas.si/kazipot
http://www.Jakopit8ch.at
http://www.fesst.s
http://www.mp-projekt.si
http://www.elo-hrsa.si
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N E P R E M I Č N I N E 
Maistrov trg 12.4000 Kranj 
Td. 04/20213 55, 202 25 66 

CSM OSV320 700. Eniail: infeg>k3'kem.$i 

KsKERN 

POSLOVNI PROSTORI: 
Oddama 
KRANJ; po ugodni oeni več pisarn v pri-
tličju objelcta skupaj 18$ mz in v l. nad-
stropju 167 m2. souporaba sanitarij in 
čajne kuhinje, obnova 1997 leta. vsi pri-
kljudd, možnost parkiranja pred stavbo 
po 6 EUR/ma (t-4)8.oo SIT/rm) 
Prodamo: 
KRANJ: gostinski okal za §0 ljudi, veli-
kosti 50 m2 in terasa 72 012, obnovljen 
leta 2004. prodajajo za 210.000 EUR 
(50,3 mioSn). 
KRANJ: gostinski bkal. velikosti 74 m2. 
letnik )98$ za mssoo EUR (26.6 mio 
sro-
KRANJ: gostinski \6la\ v izmeri 152 m2. 
zunaj odprta terasa, obnova 2004. cena 
- 210.000 EUR (50.3 mio SIT). 
HlSfc 
Prodamo: 
BRrrOF: medetažna stan. hiSa. površi-
ne 214 mz. letnik 1976, zemljiSče 779 
mz, hiSa stoji na nimi k>kadji in je po-
trebna obnove, klet, pritJi^, nadstrop-
je. podstrešje, vsi priključki, cena -
200.000 EUR (4S.0 mio SIT). 
HRASTJE • stan hiia, stan. povriine 180 
mz (K. P in M), sa-nostojna. zgrajena 1. 
1990,435 m2 zemljišč na robu nase-
lja, cena: 175.500 EUR {42,0 mio SIT). 
DRULOVKA. stan h«3 dvojček, zgraje-
na do 3. gr. faze, stan. povriine 170 m2, 
letnik 2006, 244 -ni zemljišča, mož-
nost izdelave na ključ, mima lokacija, 
mestni plin, kupd ne plačajo provizije, 
cena« 181.105 EUR (434 mio SIT). 
ŠENČUR: stan. hi!a. letnik 60. uporab-
ne površine 200 mz. obnova v letu 
2004, izdelana klet, pritli^ in mansar-
da. parcda 900 rm, cena -187.781 EUR 
(45.0 mio Sn). 
MLAKA PRt KRANJU: stan. hiša m de-
lavnica, letnik 1964. uporabne površine 
225 m2. 963 m2 zemljišča, hiša ima 
klet. pritličje in mansardo, cena « 
210.000 EUR (so,- mio SO). 
MEDVODE (Svetje): hiša-dvojček na 
i^gledni kAaciji, (etnik //, adaptacija 
2003 (streha, okna. vhodna in garažna 
vrata), stan. povrfina 230 m2. parcela 
353 m2. cena • 270.000 EUR (64.7 mio 
SIT). 
RADOVgiCA - leta 2006 obnovljena 
hiša-dvojček, modernega videza, s sta-
novanjsko površino 195 m2 (K, P in M), 
na 583 ms veiikerr zemljiiču z urejeno 
okolico prodajajo za cena 350.000 EUR 
(83.8 mk> SfT). 
RADOVgiCA - atrijska hiSa površine 
385 m2 (K, P in M) s samostojnim vho-
dom v mansardo, letnik 1984, na 753 
nft2 velikem zemlji5ču. urejena okolica, 
z nadstreškom za 2 avta prodajajo za 
550.000 EUR (131.8 mio SIT). 
ZEMgiŠČA: 
Prodamo: 
Bašê : stav. parceb 1550 mz z leseno 
brunarico ob potegu, po 75 EUR/m2 
(17.973.00 SIT/rm). 
Bitnje stav. parček) 723 rm. sončna te-
kacija. po 120 EJR/mz (28.756.00 
Srr/m2). 
Britof̂ Voge: stavb .parcela 717 m2 s ko-
munalnim prispe/kom. cena - 180 
EUR/m2 (43.135.00 SIT/ma). 
BrHof-Voge: stavb, parcela 540 m2, 
cena - 145 EUR/m2 (34.747,00 
srr/m2). 
DriJovka: stavb, parcela 1186 rm. cena 
- 80 EUR/mz (19.171.00 Srr/m2). 
STANOVANJA 
Prodamo: 
JESENICE' 1 C, 17,& m2 v 1. nadstropju, 
1.1965. adaptirana . 2007 (okna. vrata, 
ometi, tlaki), etažna lastnina, vseljivo 
konec aprila, cena« 25,000 EUR (5,9 
mio SIT). 
KRANJ, Ptanina I: dvosobno, 60 m2 v 9. 
nad., letnik 75, cena • 93-890 EUR 
(22.50 mio Sl^. 
KRANJ, Straiišče enosobno, 46 m2 
polkletno. izhod na atrij, letnik 1980, 
prazno, takoj vseljivo. cena - 79 285 
EUR (19,0 mio SIT). 
KRANJ, Mestno jcdttK duplex dvosob-
no + K 68,71 m2, 2. nad. in mansarda, 
tudi dd podstrehe in Met. obnova 2001 
in 2004, cena » 99.315 EUR (23,8 mio 
SIT). 
KRANJ, Mestno jedro: trisobno. 95.80 
rm, 3. nad., obnova 2002, velika terasa, 
cena -125.180 EUR (30,0 mio SfT). 
KRANJ, Zlato polje: dvosobno -t K 
63,15 m2. shramba 20,25 ^̂ ^ in pari(ir-
no mesto pntličju. nizek blok, letnik 
2005. cena - 125.000 EUR (29,9 mio 
SIT), 
TRŽIČ, Cankarje«; trisobno. 72 mz v 1. 
nadstropju, obnošeno 2002, cena -
90.000 EUR (21,6 nlo SIT). 

www.k3-kern.s 
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STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Vodovodni stolp - dvosobno. III. 
nadstr., v izmeri 56.54 mz. leto î r̂adnje 
1959. CK. tetefon, cena 9>-977.29 EUR (23 
mk> SIT), vseljivo po d^ovoru. 
Kranj, Planina I: dvosobno -t- 2K, I. nad-
str. v izmeri 89,1 mz, I izgr. 1979, CK, 
tel, dvigalo, cena 127.300,00 EUR 
(30.506.172.00 SIT). 
Kranj, Zblo po^ trisobno, visoko pritli^ v 
izmeri 66,82 ma, delno obnovljeno v letih 
2000 m 2003 (kopalnica in okna L izgr. 
1961. CK, telefon, kabel, teiev, balkona ni, 
cena 11800.00 EUR (28.277.520.00 SfT). 
Kranj, Zbto po^ ^rscojera, II. nadstr. 
v izmeri 29 m2,1. izgrad. 1^2, obnov-
ljena 1996, dobra razp:>reditev prosto-
rov, balkon, cena 73.026.00 EUR 
07-499-950.64 SIT). 
Kranj, Planina I, enosobno v izmeri 
31,30 m2, III. nadstr. i î r̂. 1976. ob-
novljeno 2005, CK. tel., cena 71.000,00 
EUR (17 mioSn). 
Kranj, Pbnina 1, garsonjera v izmeri 
3i.iom2, II. nadstr., 1. jzgr. 1956. potreb-
na celotne prenove, (ena 31.000.00 
EUR (7428.840,00 SIT). 
Kraf̂  bližina avtobusne postaje, dvosobno, 
II. nadstr. v izmeri 63 m2 in fo mz terase. 
CK. tele^, zgrajeno L1976. sončna lega. 
cena 133-533.60 EUR (3i.W9-999.oo SIT). 
Kranj, Pbnina III, dvoscbno, I. nadstr. v 
izmeri 63,6 mz, leto izgr. 1986. delno 
prenovljeno (tlaki) 2002, cena 
>02.200,00 EUR (24491.208,00 SIT). 
Bted, alpski bloki, dvosobno -t- k, II. nad-
str., v izmeri 72 m2,1. iff. 1989, cena 
169.200,79 EUR (40,6 mio SIT), 
Bled, alpski bk>ki, dvosobno. II. nadstr., 
v izmeri 53 rm, I. izgr. 1989, cena 
III.300,00 EUR (26,7 mio Si^. 
Kranj, Ptanina I, dvosobo). IV. nadstr. v iz-
meri 63.10 m2. L izgr. 1978, kopalnica ob-
novljena 2006. CK, tetefen, vseijtvo april 
2007. cena 107.000,00 EUR (25.3 mk) SIT). 
Tržič, mestno jedro, 6 cvosobnih stano-
vanj v trinadstropni hiši velikosti od 54,50 
m2 • 83,00 m2. leto izgr. 1957, v cdoti pre-
novljena leta 2000 (tlaki, instalacije, ko-
palnka. CK. teMbn, dvigak?) balkona ni, 
cena 1350 EUR/rm (323.514,00 SIT/mz). 
vpisana v ZK, v^jiva takoj. 
B&žina Kranja, v pritlî u tristanovanjske 
hiše, trisobno v iznneri uo mz, dodatno 
še 420 mz vrta. garaža 25 mz, dve kleti, 
pokrita tri parkirna mesta, v cebti pre-
novljeno 1.2000, leto izgrad. 1981, cena 
158.711.00 EUR (38.033.504,00 SIT). 
HISE-PRODAMO 
BGžina Certcê  na Cornijskem, pritlič-
na, tloris« 12 X11 m2 rta parceli velikosti 
572 m2, I. izgradnje 1992. cena 
162.744,11 EUR f"« SIT). 
Krar̂  Visoko, visoko pritltčna velikosti 
380 m2 na parceli velikosti 712 m2, lah-
ko dvostanovanjska, 80 m2 poslovnega 
prostora, I. izgrad. 1^2, cena 
317.143.00 EUR (76.000.148.52 SIT). 
Kfw^ Kokrka, enonadstropna velikosti 
160 mz na parceli velikosti 524 m2. dê  
no obnovljena okna, ̂ sada in instalaci-
je, 1. izgrad. 1956, cena 179435.00 EUR 
(42.999.80340 SIT). 
Corer̂ ska • Begunj dvonadstropna, veli-
kosti 730 nnz, na pan»ii velikosti 2370 nu. 
zgrajena leta 1894. leto prenove 2003, ofxe-
mai ADSL CK, kabelski internet klima, več 
telefonov, baScon, garaža, terasa, več parkir-
nih mest, urejena zemljiSka knjiga • biUi let-
ni dvorec z vsem sodnim udobjem na 
atraktivni k)kaciji, v bližini dostq> na avtoce-
sto. primemo tako za stanovanjsko na-
membnost kot za poslovno, zdravilstvo, 
zdravstvo, sanatorij. Cera 1.500.000,00 
EUR (359460.000,00 SfT;. 
POSLOVNI PROSTOR • PRODAMO 
Kranj, Stražišče, visoko pritiî e. v iznne-
ri 209 mz, leto izgradnje 1974, delno 
obno ĵena 2002, lastno parkirišče 30 
mz, za trgovino ali podobno dejavnost, 

ijj-sjj-fij EUR (32 mio SIT). 
POSLOVNI PROSTOR - OD(MMO V NAJEM: 
BSžina ceste Kranj • Skofia Loka v izmeri 
skupno 125 m2, od tega 40 m2 v pritiî u 
in rm v nadstropju, samostojen vhod. 
tbb keramika, uporabno dovoljanj* za tr-
^ n o (možnost tudi za pisarne). I. iz-
grad. 19^, obnovljeno L 2000, cena 8,5 
EUR/m2 (2.036,94 SIT/nu) ••• stroški, 
skladiščni prostori • proizvodne hale -
PRODAMO-NAJEM 
Stegne pri Ljubil , vel kosti 600 mz. 
leto izgradnje 1975, cena 427.724.92 
EUR (102,5 ^^ SIT), možnost tudi naj-
Ltna • u:na CUR mesečno -f 
Stroški (1 mio sit + stroški). 
PARCEIA. PRODAMO 
BliSna Preddvora, zazdljiva v izmeri 
687 mz, cena 115 EUR/mz (2.755,86 
Srr/m2)z gradbwim dovoljenjem za 
visokopritlično hišo tk>risa cca. 90 m2. 
ki je v zaključni fezi pridobivanja. 
Javomisid ftovt nad Jeseracami, v imieri 759 
mz. na parceli elektnka in tele^, sončna, 
dostop z javne ceste, geodetsto odmerjena, 
cek>tn3 zazidljiva, 6 km oc avtoceste, cena 
37.556.33 EUR (9mioSn). 
Skofji Loka - Poljanska (k>lina (Gorenja 
vas) v izmeri 764 mz. lepa, sončna, cena 
43.816.00 EUR (10.5 mio SIT). 

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

Md I oglasi se sprejemajo: a objavo v petek -
v sredo do 13 JO. in Z3 objavo v torek, do pet-
ka do 14.00! Delovni ^as: od ponedeljka do 
pei<a neprekinjeno od 7. -15. are. 

Rubrika 

"Cisto zadnji hip". 
s I) rubriko Mimo pomagati naiim brakern, 
ki iejim res mudi nekaj prodati, kupiti, najeti, 
odiati. Oglas za to rubriko Idtilo oddale za 
loiek v ponedeljek do osme ure in za petek v 
feirtck prav tako do osme ure. Cena oglasa 
je9.41 EURa255SID.ieenoina in ima naj-
več 80 znakov - kupon ne velja. Objavlien )e 
naza^etkumaUh oglasov. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

PLANINA I enosobno 41 n2. stolpni-
ca. cena 73.000 EUR (17.3 mio SIT). 
«041/242-114 roo?«8» 

04/23 44 080,041/626 581, 
041/366 896,041/734198 

24ur/dan 
nepremicnine^ast^i 

DVOSOBNO stanovanje • kabinet, v 
Železnikih. 64 m2 s podstreho, cena 
po dogovoru. « 04/231-67-19. 
041/297-937 7oo«79 

DVOSOBNO Škofja Loka mesto, ob-
noNijeno, takoj vseljivo, cena 83.500 
EUR (20 mto StT). « 040/452-279 

70QM4I 

STANOVANJE, zgrajeno I. 01, blok -
vila mima okolica. 75 m2. nuinsarda. 
klet, dve parkirišči. « 04/202-26-57. 
031/367-968 700?S8S 

KUPIM 

DVOSOBNO s Kabinetom, v Piislavi. 
Bistrica pri Tržiču - okolica, 9 
041/709-566 

ODDAM 

S03E samskim osebam v Naklem. 9 
04/25-72.677 too3W 

ENOSOBNO stanovanje. Bled - cen-
ter. popolnoma opremljeno, klet tn par-
kirni prostor. « 04/533-66-10 roomt 

g e k k o p r o j e k t i 
nepremičnine ž 

erttrf79A.4(IOOKrt»q| 
inro-nepti)geMcoprD)elit.si 5 

www.9efckopfO)eW.s< ? 
04 2341 999 j 
031 67 40 33 I 

OPREMUENO stanovanje, 44 m2. C. 
Jaka Platiše 21. enoletno pt»dpfačik>, 
«C4/233-44-09 7OO2«M 

NAJAMEM 

DVO- ali večsobno stanovanje v Kra-
nju. Britofu. Predosljah, v bloku ali hiši 
z možnostjo priključitve na AOSt.. « 
041/365-425 70o?eao 

MANJŠE ali večje stanovanie oz. hiso 
v Kfanju z okolico, za dalj^ obdobje, 
mesečno plačilo. « 041/887-424 

HIŠE 
PRODAM 

ENODRUŽINSKO, dvostanovanjsko 
hišo, popolnoma obnovljeno leta 06. 
180 m2 stan. površine. 250 m2 zem-
ljišča, možna menjava za rnanjše sta-
novanje. « 041/500-809 

;002«03 

HiSo v Gorenji vasi nad Šk. L , 300 
m2 bivalne površine, parcela 1400 
m2. ravna sor>čna z lepim razgledom. 
I. 92, «031/857-752 

/002«39 

HIŠO Mlaka pri Kranju, III. gr. faza. 
1.06, možnost dveh stanovanj, v 
040/899-919 

;oo?66t 

HlSO Bistrica pri Tržiču, vel. 220 m2, 
parcela 400 m2, v celoti obnovljena, 
lepa sončna lega, cena 150.0(X) EUR 
(36 mio srn. « 041/707-201 

7002«73 

STANOVANJSKI DVOJČEK Podreča 
pri Medvodah. 3. podaljšana gradbena 
faza. 031 /210^20 'OOMSS 

STANOVANJSKI DVOJČEK Drukivka 
- Kranj. 3. podaljšana gradbena laza, 
031/21D-320 »002«» 

STANOVANJSKI DVOJČEK Školja 
Loka, Hafnarjevo naselje. 031/210-
320 

STAREJŠO HIŠO 227 m2 staa povr-
šine na parceli 920 m2. smer Gorenj-
ska, lepa tokacija. « 041/209^6 

KUPIM 

HIŠO ai stanovanje, potrebno cbnove 
v Kranju ali bližnji okolici, 9 031/690-
958 10097*6 

ODDAM 

HIŠO za daljše obdobje, za spa-ije va-
ših delavcev. « 041/670-379 7003740 

NAJAMEM 

ZA DAUŠE obdobje najamem starej-
šo hišo. na koncu vasi, v okolici Kra-
nja, 9 031/206-724 'oozw6 

POSESTI 

PRODAM 

PARCELO z gradbenim dovoljenjem 
za gradnjo dvojčka v Lahovčah, 
051/388-822 'oc»«57 

RADOVLJICA - LANCOVO prodam 
zazidljivo parcek>. komunalno urejena. 
«031/451-822 7002032 

KUPIM 

KRANJ • OKOLICA večje kmetijsko 
zemljišča, gotovina. 9 031/451-822 

>002090 

NAJAMEM 

TRAVNIK ali njfrt). 9 031/643-713 '00?747 

GARAŽE 
ODDAM 

GAR/VŽO v Kranju, na PtaninI pri kotlar-
ni, kasneje možen odkup. 9 04/235-
25-70. 031 /334-525 ;oo246« 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

ODKUP. PRODAJA. PREPIS rabljenih 
vozil, gotovinsko plačilo. Avto <ranj. 
d.o.o., Kranj. Savska 34. <ranj, 
04/20-11-413. 041/707-145, 
031/231-358 JW2W 

CITROEN XSARA 1.6 karavan. 1.6/99 
bordo rdeča, avtomatska klima, radio, 
cena po dogovoru. 9 051/397-175 

7002082 

FIAT DOBLO 1.9 JTO. I. 5/06. 
12.000 Km r^o KS, srebrn, vse opci-
je. «041/403-973 roožne 

FIAT P^NDA 4x4 ireking. I. 96 reg. 
2/08, lepo ohranjen, « 041 /612-032 

7002736 

FORD ESCORT 1.4, I. 98 rdeč. 1. 
lastnik, registriran celo leto. « 
041/727-026 Tooges« 

FORD GALAXY 1.9 TDl, I. 01 reg. 
2/08. el. paket, klima. 6 sedežev, 
nove letne gume. VVV motcr, 8 
051/43-56-99 «»2712 

KIA PROE. L 99. 68.500 km bele 
t>arve, cena po dogovoru, « 
041/557-822 7002978 

MITSUBISHI OUTLANDER 2.0. 4x4, 
I. 03 bencin, vsa možna oprem«, sre-
brne bar««, « 041/227-338 7002e24 

NISSAN SUNY 1.6 S U I. 94 in mato 
rabljen pralnosušilni stroj Indesit, « 
031/S33-605 7002764 

OnMMPrattrotnklO.4202NoNo **' PE KraMka četa 22. 4202 NjMO 
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ODKUP - PRODAJA rabljenih vozil, 
uredimo prepis. Mepax, d.o.c.. « 
041/773-772 7J02157 

OPEL CORSO 1.3 CDTI 3 vrata, ko-
vinsko srebrne barve, vsa oprema. « 
040/978^11 7oo26es 

PEUGEOT 206 1.4 klima, zelo lepo 
Ohranjen. cona 4.600 EUR 
<1.100.000 SIT). « 041/892-16D 

7002768 

PEUGEOT 307. I. 01. « 031/621-
363 7002642 

RENAULT 5 1.4, I. 90 5 vrat, « 
040/911-050 7002668 

RENAULT CUO. I. 12/97 odlično 
ohranjen, «041/334-903 7oo2«47 

RENAULT CUO. I. 94 RT oprema. d> 
bro ohranjen. « 040/825-128 7002572 

RENAULT CUO. I. 96. 97.000 km 1. 
lastnik. « 041/267-030 7oo2«ai 

RENAULT LAGUNA 1.6. 16V RXE, 1. 
98 2x air bag, klimatska naprava, mo-
dre barve, lepo ohranjen, cena po do-
govoru, «041/350-348 7oo2W3 

RENAULT TVVINGO 1.2 base. I. 93. 
115.000 km rumene barve, lepo ohra-
njen. «031/347-524 70027m 

SEAT ALHAMBRA 1.0 TDl. I. 97. 
142.000 kmenoprostOTBC. 7 sedežev, 
SLO. ser. knjiga. « 041/727-128 

SEAT CORDOBA 1.9 SDI. L 00. 
83.000 km narejen veliki servis, še v 
mobilni garanciji, servisna. « 
041/543-876 7002«70 

SEAT LEON 1.6, 16V, I. 12/03. 
10.800 km rdeče barve. 5 vrat z vso 
dodatno opremo in novimi zintskimi 
platišči, kot nov. samo resni. « 
041/33-55-39 7002727 

ŠKODA FAEIA 1.4 MPI comforl. I. 02 
1. lastnik. Mima. srebrna, 5 vrat. « 
041/398-574 700272» 

GOLF II dteset. I. 92. Nissan mlcra I. 
92. «031/241-473 7002t»3 

GOLF li 1.6 B. I. 90 5 vrat. 5 prestev, 
cena po dogovoru. « 031/544-730 

7002644 

GOLF III karavan 1.4.1. 94. 140.000 
km CZ, bele barve, « 040/592-000 

7002756 

GOLF V 1.4, 16V. I. 05. 16.000 km 
reg. 8/07. kima. ABS. el. paket. 8x air 
bag. or. nap. za mobitel. « 041/37-
88-03 70027J3 

POLO 1.6.1. 96 5V. kovinska barvi. 
CZ, EŠ. SV. prva barva. « 041/686-
819 7002706 

VVl̂  JETTA 1.6, DIESEL. 1. 88 reg. do 
7/07, cena 550 EUR (132.000 SIT). 
« 040/911-050 

70020«/ 

DRUGA VOZILA 

PRODAM 
KAMP PRIKOLICO ADRIJA 380 Zd 4 
osebe, 1.80. cena 700 EUR(168.0C0 
srn. « 040/282-122 

7002eM 

RABUENO PRIKOLICO Obeličevo. 
ugodno. Godešič. « 04/513-49-24 

MOTORNA KOLESA 
PRODAM 

ŠTIRIKOLESNIK. 150 kubični, vzvrat-
na hrtrost. «041/857-116 

7002753 

AVTOPELi IN OPREMA 

PRODAM 

4 LETNE gume Dunlop 205/55/1$. 
kupljene 2006, kot nove, cca 3400 
km. na alu platiščih. « 04/23-28-014 

GUME 145x13. 155x13, 165/70x13. 
175/70x13, nerabljene in rabljene, 
različna patišča. ugodno, 9 
041/722-625 700244e 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 

KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO tudi totatka 
- ponujam naj«č, takojšen odkup, pre-
vei7. riai/770-8.'̂ 3 700aM7 

TEHNIKA 
PRODAM 

RABUEN telefon GSM Nokia 3200. 
«041/33-55-39 

700«ss0 

STROJI 
IN ORODJA 
PODARIM 

ŠIVALNt stroi. Kokrica. « 04/2047-
261 7002723 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

BETONSKE stožnike. « 040/285-
490 70026W 

BETONSKI ZIDAK 20. 300 kom in 
etemit kritina 100 m2. « 04/51-50-
540 70027« 

NARAVNO suhg borove plohe. « 
031/624-552 7002757 

NOV. betonski strešnik Ukozar. 300 
kosov, črne ban/e. 30% ceneje. « 
031/304-147 7002756 

NOVA vhodna vrata s podbojem 30 % 
ceneje. « 04/12-71-953 700267; 

OREHOVA debla. « 04/250-10-50. 
Murgelj /0024»6 

UGODNO prodam smrekove brune. 
ddge 4 m. že zaščitene. « 04/51-00-
110 7002742 

KUPIM 

ODKUPUJEM lubadarice, sušice 
smreke, jelke in les na panju, plačilo 
takoj. « 041/584-233 70o?«m 

STAVBNO POHIŠTVO 
PRODAM 

VRATNA KRILA 650x200 in 
760x200, « 051/200-265 roo2«i> 

KURIVO 
PRODAM 

10 M suhih, bukovih drv. lavoneve plo-
he 5 cm -1.7 m3 in češnjeve pk>he 4 
cm - 0.6 m3, vse zračno suho. « 
04/51-46-958 700275» 

20 m3 suhih, bukoš/ih drv. cena 42 
EUR/m3 (10.000 Sfl). « 04/51-46-
25 7 7002724 

BUKOVA drva na Bledu, cena po do-
govoru. « 041 /279-883 7002510 

DRVA metrska ali razžagana, možnost 
dostave. « 041 /718-019 7002049 

SUHA bukova črva, možen prevoz, 
cena 50 eur (12.000 s«) za meter. « 
040/127-409 70027M 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

KUHINJO bele barve. dol. 3,40 m. 
ohranjeno, s poni, koritom ugodno ali 
podarim, za prevoz poskrbite sami. « 
031/585-912 /002707 

TROSED - dvosed z ležiščem + mizi-
ca. kuhinjska mizica *• 3 stoli, omara za 
čevlje, omara z ogledalom za čevlje, 
vse skupaj 500 EUR(120.000 srn, « 
041/940-618 7002664 

KUPIM 

STARO starinsko pohištvo, otroške 
knjige cio 1960. fotografije, razgledni-
ce. «040/205-935 70026«« 

GOSPODINJSKI 
APARATI 

PRODAM 

LTH zamrzovalno skrinjo 2S 210. 
novo, še zapaKirano. ugodno. « 
041/708-931 7002707 

OKRASNI jedilni pribor, 68Hielni v kov-
čku. «04/253-10-57 70026M 

PRALNI STROJ in vgradni hladilnik 
130 I. « 041 /873-494 7002710 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

ŠPORTNO koto, vel. 56. okvir alumi-
nij. oprema Campagnola veloce. mo-
dre barve, 9 04/51^110 Too»f4i 

TURIZEM 
NUDIM apartma za dopust na otoku 
Pagu - Novalja. « 04/51-91-676. 
051/60-39-67 7002564 

ODDAM apertmais rta otoku Pagu Me-
tajna. Ljubica Kurilič, « 00385 
989230982. dobrodošli 

HOBI 
KUPIM 

IŠČEM kovance za 2 EUR, pritožnost-
na izdaja v Sloveniji '50 LET RIMSKE 
POGODBE*. Kupim posamezr>e ko-
vance ali cele roHce. lahko tudi večje 
količine, « 040/517-398. prosim za 
ponudbe z okvirne ceno 7002610 

OTROŠKA 
OPREMA 
PRODAM 

RDEČE otroško kolo Mistral 20' za 6-
6 let. cena 60 EUR (14.380 SIT). « 
040/294-301 7002722 

http://www.k3-kern.s
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Ž I V A L I 
I N R A S T L I N E 

PRODAM 

NEMŠKE ovčar^ z rodovnikom, slare 
2 meseca. « 04/595-72-81 7002702 

UGUSTER tepe sadike za živo mejo, 

7002«0? 

VELIKE, male palme in oleandre ter 
dature različnih bar«r in kaktuse. 9 
031/621-858 /ooTeae 

K M E T I J S T V O 

KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

CISTERNA za grwjet/ko Creina 1200 
I. •031/460-289 70027« 

KULTIVATOR z ježem, traktorski, 
ohranjen in slamoreznico v odličnem 
6tdnju. ugodno. « 04/23-32-761 

7002737 

OBRAČALNIK Hawblit2 in zgrabljalnik. 
vse znamke SIP. « 041/947-956 

7002M2 

PREDSETVENIK kuHivator metalna 
RAV 220 cm širine in jedilni krompir. « 
041/584-048 700?7u 

PUHALNIK s teleskopom in ventilator 
ter palete in seno. 041/878-512 

70028IS 

SAMONAKLADALKO SIP 20 m3. tro-
silec gnoja in sadilec krompirja, 9 
051/673-752 700273® 

SILAŽNOnakladalnozvaljiClaas, Pot-
tinger in Mor>goio 28. 30, 35 m3, hi-
dravlični obračalnik za seno 5 m, plug 
tribrazdni. obračalni Kvemeland. dvo-
osno kiper pnltolico e t in tandem tros. 
Mengele. « 041/275-170 7002028 

SLAM0RE2NIC0 Epple 900. « 
04/533-82-44 70026>2 

SUŠILNO, visečo siloreznico Epie 
900 in mlatnnico. » 041/920-159 

7002016 

TELESKOP od viličarja 61 pnmeren za 
dvigalo med etažami.« 051 /202-229 

7002̂ 4 

TROSILEC hlevsk^ gnoja Krpan 30 
s îrimi pokor>čnimi valji. 9 041 /503-
776 700270& 

VENTILATOR za seno in puhalnik s te-
leskopom, zgrabljalnk za seno. nakla-
dalno 26 in 30 m3, sejalnico Amazone 
2,5 m. roto brar>o 2,5 m. stol za pore-
zovanje parkljev, tandem podvozje. « 
041/982-291 7002«® 

KUPIM 

ČELNI nakladač za traktor Štore. « 
041/271-294 70029S2 

TRAKTOR Štore. Unverzal. Zetor, lah-
ko tudi v okvari, plačilo takoj, « 
051/203-387 70024« 

TRAKTOR, lahko s prvim pogonom in 
kiper pnltolico. « 031/604-918 

7002904 

TROSILEC hlevskega gnoja, lahko 
tudi v okvai. 9 041/350-162 7oo26o 

PRIDELKI 
PRODAM 

BALIRANO seno, primerno za krmo 
konj, ugodno. 9 040/223-642 

7002430 

DOMAČE žganje iu hruSk. 9 
040/951-707 700271« 

JABOLKA ionagold, ajdered in zlati 
delišes, lahko dobite pri Marî uti, Ča-
dovlje 3. 9 04/25600-48 7002700 

KROMPIR kifelčar ir desire, primeren 
za sajenje. 9 04/23-12-295 7002697 

KROMPIR primerei za sajenje ali 
krmo. 9 04/257-16-98 70oa704 

KROMPIR za sajenje, lanski uvoz in 
hladilni bazen za mleko. 150 i, 9 
04/25-22-582 7002754 

KROMPIR desire, primeren za saje-
nje. 9 04/252-26-26 7002763 

SENO ali otavo v kockah. 9 041 /935-
596 7002663 

SENO v kockah, iz kozolca. 9 
041/734-655 7o02«oi 

ZGODNJE in pozrm vrste belega 
krompirja iz lanskega uvoza za sajenje, 
9 04/595-77-17 

mnM.-ui 

VZREJME ŽIVALI 

PRODAM 

BIKCA težkega cca. 230 kg. Bled. 9 
041/693-441 7002631 

BIKCA simentalca, starega 10 dni. 8 
04/57-23-108 7002675 

BIKCA mesne pasme, star dva mese-
ca. 9 04/58-01-278 70027js 

Č8 BIKCA, starega 10 dni, 9 
041/375-423 7002730 

ČB BIKCA, starega 14 dni. 9 
031/487-080 7002769 

ČB BIKCE, stare 14 dni. Podbrezje 
55, «031/575-294 70026M 

ČB TELIČKO Staro 14 dni. 9 
041/093-900 /ooz«» 

KOKOŠI RJAVE mlade, cepljene pro-
dajamo vsak delavnik In sprejemamo 
naročila za bele kg piščance za 10. 
april, od 8. -17 ure. sobota od 8. -13. 
ure, Penjtninarstvo Gasperlin, Moste 
99 pri Komendi. 9 01/83-43-586 

7002627 

KRAVE simenlaJke. molrnice. 9 
031/622^372 7oo2628 

KRAVO pO četrtem teletu. « 
041/989-928. po 14. uri 7002674 

KRAVO simentaJko s teličkom in večjo 
količino hlevskega gnoja, 9 031/474-
211 7002720 

KRAVO eimentaiko. dobra miskarica. 
po četrtem teletu. 9 031/585-351 

7002761 

PRAŠIČKE, težke 30 kg. 9 040/758-
524 7002666 

TELIČKO ciko, staro tri mesece, 9 
040/954-090 7002646 

TFI.IČKO kriranko. staro «r» mesflK; In 
teličko simentalko staro en teden. 9 
041/840-724 7002734 

TELIČKO simentalko. staro 10 dn). « 
041/358-075 700276i 

VEČ JAGNJET za zakol ali rejo. 9 
031/550-509 700260S 

ZAJCA ksrj) 7» pleme. 9 040/567-
959 7002726 

ZAJCE in zajklje, belgijski orjak, stare 
4 mesece. 9 051 /397-256 7002725 

ZAJKUE z mladiči in zajce za nadaJj-
n.o rejo, • 041/597-933 700274a 

ŽREBIČKO posavko. staro 11 mese-
cev ter tračni obračalnik SIP 220 favo-
rit. « 051/41-77-62 700270» 

KUPIM 

BIKCE težke od 150 dc 400 kg. 9 
041/502-911 700272» 

OSTALO 
PRODAM 

DOBRO uležan hlevski gnoj. 9 
041/347-507 70027« 

DVODELNI zajčnik in več sodov za na-
makanje sadja. 9 04/204-23-97 

7002743 

PREŠO in hidravlični cepilec drv, 9 
051/340-723 7002604 

Z A P O S L I T V E (m/ž ) 

NUDIM 

DEKLE za delo v strežbi išče M bar 
(športne stave) v Kranju. Piačik> dobro 
ir redno. Mateja Kastrats.p.. C. S. Ža-
garja 93 b. 4000 Kranj. 9 041/7t0-
759 7002680 

GOSTILNA v Kranju zaposli dekle ali 
fanta za delo v strežbi. Matjaž Ezar 
s.p.. Jezerska c. 41. Kranj. 9 
04/234-33-60. 041/229-788 7002660 

Zaposlimo 

VOZNIKA 
TOVORNEGA 
VOZILA 
lahko tudi začetnik 
kategorije C, E v 
mednarodni špediciji. 
Telefon: 04/20-14-113. 
041 /378-106.Tradex,daa, 
Kokxivorska a 1, Kranj 

GOSTILNA Bencak. C. komandanta 
Staneta 1. Medvode zaposli redno ali 
honorarno kuharja m/f. 9 01/361-
23-49 70026̂ 6 

GOSTINSTVO Andrej šumi s.p.. Alpska 
52. Lesce, zaposli vodjo strežbe, nata-
harice. kuhaiice. pomivaB« za poslovne 
enote v Ljubljani. Prevoz iz Radovljice 
organiziran, 9 01 /566-30-97 7oo267i 

IŠČEMO dekle za deto v strežbi v po-
pnldansknm čaAu. v o<repčevalnici 
Seljak. Šiška 12, Preddvor, 9 
031/663^595 7002326 

NATAKARICO ali dekle za strežbo red-
no ali honorarno zaposli Gostišče Kve-
der. Eften Andreja s.p.. Sp. Luša 16. 
Selca. 9 04/51-41-499, 041/751-
'39 7002497 

P1C0PEKA redno zaposlimo. Hotel 
Grajski dvor. Kranjska 2. Radovljica. 
Informacije g. Toman Damjan. 9 
031/352-299 7002640 

SIMPATIČNO DEKLE za dele v strež-
bi zaposlimo, nedelje prosto. Kavni ko-
tiček Čuk. Kidričeva 47. Kranj. 9 
051/630018 7002634 

V ŠKOFJt LOKI zaposlimo dekfe za deto 
v strežbi, Jenko Jurij s.p.. Vfrkig2. Škof-
ja Lolo. 9 041/50&475 7002&36 

ZAPOSLIM natakarja ali natalcarico in 
HA pufiioC v kultinji, Huan gong. 

d.o.o.. Gosposvetska 1. K'anj, • 
04/202-72-61. od 10. ure dalje 7002622 

ZAPOSLIM natakarico za določen oz. 
nedoločen čas. lahko študentka, delo 
je izn^nsko In pomočnika kuharja za 
delo v kuhinji s hitro preh.. Slijepčevič 
Ljubomir s.p.. Kidričeva 62. Škofja 
Loka. 9 041 /22-90-33 7002637 

ZAPOSLIMO šoferja za dostavo hrane 
na don. izpit B kat. In kuharja/ico. T»-
lanik. Danica Razboršek s.p.. Britof 
120. Kranj. «04/23-40-441 7002427 

ZAPOSLIMO še enega picopeka. Pr-
cerija Pod gradom. Koroška cssta 26. 
Tržič. 9 031 /571-781 70034« 

ZAPOSLIMO dolavko za pomoč v ku 
hinji, na Kokrici. Jovan Perič s.p.. Pol-
janska c. 99, Ljubljana. 9 04/204-
88-8Č 7002660 

ZAPOSLIMO kuharja za redno delo-
vno rszmerje, delo poteka izmenično, 
Picerija Tonač. Grad 15. Cerklje. 9 
041/646-358 70026« 

Podjetje z navtično opremo zaposli 
ADMINISTRATORJA/KO 
z znanjem osnov računovodstva 

Poooj: 
delovne izkušnje z znanjem 

angleškega jezika 
Ponudbe poSljite v 8 diieh 

na naslov: 
S m m MartM 1 e. o. 
AJ#siu43.424« Usc«. 

ZAPOSLIMO natakarja za recho delo-
vno razmerje. Belšak Dušan SJD. , Gok) 
Brdo 8. Medvode. 9 01/36-'1-242 

7007763 

ZAPOSLIMO kuhinjskega pomočni-
ka/ico in natakarja/ico. Gostilna Pri 
Bizjaku. Zg. Bela 20. PredJvor. 9 
031/640-930 700276? 

ZAPOSUMO prodajalca, zaželena V. 
stopn.a tehnične ali ekonomska izobra-
zbe, Avto Močnik, d.o.o.. Kranj, Britof 
162. 9 04/281-77-04 700277t 

ZAPOSLIMO VOZNIKA tovonega vo-
zila, izp. C in E kategorije ter skladišč-
nika. Prošnje pošljHe v 8 dneh na: Gro-
bovšek transport, d.o.o.. Mala ul. 10. 
Horjul. 01/75-00-152, 041/788-678 

IŠČEM DIPONENTA, logista za po-
spešitev mednarodnih kombi prevozov, 
delo je honorarno. Kuhartrada, Franc 
Kuhar s.p., Žiganja vas 36a. Križe. 9 
041/265-650 70027« 

IŠČEMO OSEBO z izkušnjam v direk-
tni prodaji. Dober prodjni program, 
delo dopoldan. Medical line. d.o.o., 
Maistrova ul. 16. 1241 Kamnik. 9 
041/643-220 7001697 

PRIUČIMO In zaposlimo zastcpnike za 
trženje slovenskega proizvoda že po-
znanih strankam. Fantom intematio-
nal, d.o.o.. Ul. M. Grevenbroich 13. 
Celje, 9 080/23-99 7002042 

ZA NEDOLOČEN ČAS zaposlimo za-
stoprike In vodje skupin za terensko 
prodajo novih artiklov za varovanje 
zdrava, najboljši pogoji in uvajanje v 
delo. Sinkopa. d.o.o.. Žiroviica 87. 
041/79:^67.040/666-345 7002744 

ZA OBČASNO pomoč v skladišču za 
fizična dela zaposlimo mlajšega upo-
kojenca. Pisne ponudbe na naslov: In-
tertrend. d.o.o., Savska Loka 21. 
4000 Kranj 7002692 

ZAPOSLIM samostojnega zdarja za 
zunanja gradbena dola tor pomožnoga 
delavsa. Milutin Bijelič s.p.. Struževo 
28. Kranj. 9 041/711-842 7002352 

AVTOMEHANIKA za servisiranje 
osebnih vozil Peugeot zaposlimo. Zdr 
želene so delovne izkušnje. Avtohiša 
Kavčč, d.o.o.. Milje 45. Visoko. 9 
041/717-712 700277? 

IŠČEMO vestnega delavca za dek) na 
žagi In v mizarski delavnic. Mlinar 
d.o.c.. Sr. Bitnje 31, Žabnica, 9 
04/23-12-290 7002676 

REDNO ali honorarno zaposlim stroj-
nega ključavničarja - varilec, Kozina 
Kranj, d.o.o., Pintarjeva ul. 5. Kranj. 9 
041/652-285 700271» 

TAKOJ zaposlim KV mizarja in NK de-
lavca Mizarstvo. Aleksander Stare. Zg. 
Bitnje 186, Žabnica. • 040/713-030 

TAKOJ zaposlimo KV ali priučenega 
peka. Pekama Umnik, Nikolaj Umnik 
s.p.. Kranjska c. 38, Šeičur. 9 
041/76C^825. od 13. do 15. ure 

700257« 

V KPANJU zaposlim frizerke z izkuš-
njami, Cilka Satlers.p., Oldhamska c. 
14. Kranj. 8 040/562-909 700249« 

V MIZARSKI delavnici zaposlimo mi-
zarja in delavca za priučitev, Smolej 
d.o.o.. Kc/or, pod gozdom 30. Tižič, 
«041/619-302 700?S40 

ZAPOSLIM delavce v proizvodnji in na 
terenu (KV mizarje, tehnike in obdelo-
valce), Mizairstvo Lartes, Goručan Jože 
s.p., Senično 36. Križe, 9 04/59-55-
355, med 7. in 8. uro zjutraj 7oo2367 

ZAPOSLIM kovinarja z znanjem pro-
gramiranja CNC stnižnic. Pisne p-oš-
nje: Ropret, d.o.o., Hotemaže 47a. 
4205 Pre{5dvor 7oo?4»o 

ZAPOSLIMO dva izkušena in saî o-
stojna zidarja za zidanje. Megamatrix, 
d.o.o., Staretova 39. Kranj. 9 
041/421-820 700?3M 

Zaposlimo elektroinstaleterja ali elek-
trotehnika -nožnost priučrtve. lahko pri-
pravnik. Elektroinstalacije Janez Valter 
s.p.. Zg. Duplje 14. Duplje. 9 
041/760-616 7007436 

ZAPOSUMO polagatea podov - pa-ke-
larja, možra priučitev, Fkxjdnč»č Mirico 
s.p., Goriče 33 b. Golnik. 9 
041/706 234 7ooe4ft9 

ZAPOSLIMO dva mizarja za delo v re-
stavratorski delavnici in dva brusica. 
Oek> je v Dupljah. Ponudbe pošljite na 
naslov: Cczan. d.o.o.. Mestni t^ 21, 
Ljubljana 7oo»46 

ZAPOSLIMO avtomehanika. Avto 
Močnik, d.o.o.. Kranj, Britof 162, 9 
04/281-7^434 7009776 

I ŠČEM 

KUUČAVNIČAR pnevmatik z znanjem 
elektrovarjenja (pred upokojitvijo) išče 
honorarno delo za skrajšan delovni 
čas. Kranj ali bližnja okolica. 8 
040/821-493 7oo?73e 

IŠČEM DELO - inštrukctje rimskega 
jezika. 8 Polona, 051/316-387 

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

7002663 

IŠČEM DELO pomoč ostarelim brez 
potoffKjev. 8 04/204-14-31 700«50 

S T O R I T V E 

NUDIM 

ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč, 
dovoz. pot. pari<irišč, polag. robni<ov, 
pralnih plošč, izd. betonskih in kamni-
tih šKarp. Adrovic & Co. d.n.o.. Jelov-
škova 10. Kamnik, 01/839-46-14. 
041/680-751 70C24S1 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter 
s.p.. Senično 7, Križe, tel.: 59^5-170. 
041/733-709: žaluzqe. rok>ji. rolete, ia-
melr>e zavese, plise zavese, komarruki, 
markize, viryvw.asteriks.net 7oa2se6 

BARVANJE fasad in napuščev, ugod-
no in kvaltetno. Megamalrix, d.o.o., 
Staretova 39, Kranj. 8 041/570-957 

BELJENJE in gla]enje notranjih povr-
šin. barvanje napuščev in fasad, deko-
rativni ometi in opleski, antlglrvičnl pre-
mazi. Pavec Ivo s.p., Podbrezje 179, 
Nakio. 8 031 /39-2909 7002620 

BRUNARICE, vrine ute. nadstreški za 
avtomobile. Dobava in montaža. Izceta* 
va ponudb in svetovanje. Andrej To-
minc s.p.. Poljane 45, Poljano nadšk. 
Loko. 8 C41/515-139 70C2277 

BYTYOI IN OSTALI, Gradbeništvo 
d.n.o.. Glavni trg 14, Kranj, izvaja vsa 
gradbena dela. novogradnje, adap:aci-
j«, notranje om«te, vse vrst fasad, 9 
04/202-81-20.041/760-614 700:920 

BYI YQi. OČE IN SIN, d.n.o., Struže-
vo 3a, Kranj vam nudi vsa gradbena 
dela. notranji cmeti, fasade, adaptaci-
je. novogradnje. hKro in poceni.. 8 
041/593-492 7000086 

GRADBENIK REXHO d.n.o. Adergas 
13. Ceridje, izseja od temeljev do stre-
he. notranji oTieti, vse vrste fasad, 
kamnite škarpe. adaptacije, urejanje in 
tlakovanje dvorsč. ir 041/589-996 

/00162« 

IZDELAVA pO':istrešnih stanovanj si-
stem Knauf, strešna okna Velux. zuna-
nji napušči Bebnyp. Stiradur. Izdelava 
ponudb in svetovanje, Andrej Tominc 
s.p.. Poljane 45, Poljane nad Škofjo 
Loko. 8 041/515-139 7002278 

IZDELAVA PODSTREŠNIM STANO-
VANJ po sistemu Knauf. montaža 
strešnih oken Velux in polaganje lami-
natov, izd. brunaric in nadstreškov. 
Mesec Damjan s.p.. Jazbine 3, Polja-
ne, 041/765-842 7002S38 

IZDELUJEMO in prenavljamo strehe, 
Megamatrix. d.o.o. Staretova ulk̂ a 39. 
Kranj. 8 041/570-957 roo2«w 

IZVAJAM vsa gradbena dela, adapta-
cije, notranje omete vseh vrst. fasade, 
hitro In poceni. Adil Sopaj s.p.. Sr. Bit-
nje 31. Žabnica. 8 041/583-009 

IZVAJAMO gradbena deta od temeljev 
do streho, adaptacije, notranje omete, 
fasade, tlakovanje dvorišč, betonske 
ikarpo. Babic Miloš s.p.. Begunjska 
9, Lesce. 8 041/622-946 7001026 

IZVAJAMO VSA krovsko-kleparska in 
tesarska dela. Pooblaščeni krovec Ge-
rard Bramac Tondach. Marico Svetelj 
s.p., Grmičeva31. Kranj, 8 041/64-
24-24 7001627 

MONTAŽO alarmnih in vtdeo-nad-
zornih naprav (er telekomunikacijsko 
storitve. KOM TEL Kranj. Britof 177. 
4000 Kranj. 8 041 /665061 7002623 

NAČRTOVANJE in zasaditev vrtov, 
grobov, vodnih vrtov in ostalih žetonih 
površin ter svetovanje. Lazič Anjuta 
s.p., Larix. Matajčeva ul. 1. Kranj. 8 
04/231-27-22. 031/729-003 

7002428 

PRENAVLJAMO HIŠE in stanovanja v 
Kranju in okolici - rezervirajte svoj ter-
min. MegamalTix. d.o.o., Staretova ul. 
39. Kranj, 8 041/570-957 

PREVZAMEM vsa zkfarsko - fasader-
ska dela. Geal Georgie Aluloski s.p.. 
Alpska c. 13. Bled. 8 040/354-338 

700240S 

RTV SERVIS Šinko Martto s.p.. C. na 
Klanec 53, Kranj. pop. TV. vkleo, ma-
lih gos. aparatov. 8 04/233-11-99 

IŠČEI 

NA BLEDU iščemo zanesljivo osebo 
za nego in oskrbo starejše^ moške-
ga, 8 041 /669-785 700266$ 

SPLOŠNA GRADBENA dela. zidane 
betonske škarpe. notranji on)eti. fasa-
de. novogradnja, adaptacije, betonske 
ograje, z vsemi materiali. Gradbenik 
Oarri in ostali d.n.o.. Tončka Dežmana 
10. Kranj,. 8 051/415^}43 

7002665 

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnila do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu nI več! Zmanjšan 
hrup. 10 let garancije. BE & MA, 
d.o.o., Eksierjeva 6. Kamnik 01/83-
15-057. 041 /694-229 7002686 

VIJOSA d.o.o.. Tomšičeva ul. 40. 
Kranj, izvaja vsa gradbena deta. adap-
tacije, vse vrste fasad, zunanje uredit-
ve in notranje omete, 8 031/451-420 

700IS80 

VSA SUKOPLfSKARSKA dela, pola-
ganje talnih oblog ter izdelava fasad. 
Volčanšek Albii s.p.. Kidričeva 7. Je-
sente©. 9 041/873-700 

7002444 

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

FESSTd.o.o..PE Stritarjeva 5. Kranj 
Nudimo vse vrste posojil, 

ugodne obresti 
0 4 / 2 3 6 - 7 3 - 7 S 

N M * «>At>. Pi>*>ia 74. M < K « > 

KREDITI DO 8 LET 
za vse zaposlene ter 
upokojence do 50 % 

obremenitve doh., stare ob-
veznosti niso ovira. Krediti tudi 

na osnovi vozila ter leasingi. 
Možnost odplačila na 

položnice. Pridemo tudi na 
dom. NUMERO U N O Robert 
Kukovec s.p., Mlinska ul. 22, 
Maribor, td.: 02/252-48-26, 

041/750^60,041/331-991. 

I Z O B R A Ž E V A N J E 

NUDIM 

PLESNI TEČAJI 2A Ml^DOPORO-
ČENCE maturante, starše, ostale! 
Majhne skupine - k/alttetni tečaji! Stu-
dio Tango. Britof 316, Kranj. 9 
041/820-485 700?364 

Z A S E B N I S T I K I 

ŽENITNA POSREDOVALNICA ZA-
UPANJE posreduje za poštene zveze, 
za vse stan>sti po vsej SLO. Mnogo se 
jih je že spoznalo, naj se Vas še več!. 
031/505-495 7ooom7 

O B V E S T I L A 

ODVETNIK mag. Jocif Janez sporo-
čam. da sem preselil pisarno na Cesto 
talcov 83 v Kranju, ori pošti na Planini. 
9 04/20-22-830 7002eo4 

R A Z N O 

KUPIM traktor Store ferguson obračaK 
nik. prodam ovce in jagnjeta ter Nissan 
patfinder. 9 040/686-208 

PRODAM 

12 BANKiN m 3 gume za kamton s 
platišči. 9 04/204-27-03 

7002711 

HIDROMOTOR V̂ /olo GR:2. konus 
1:8, 19 cm 3. zagozda 4mm. 9 
041/33-55-39 

700?7?d 

NOV KAVČ, kopalniško tuš kabino. 
platJifiske Oevij«. m 0590/14-340 

7002740 

KUPIM 

IŠČEM kovance za 2 EUR. priložnost-
na izdaja v Sloveniji '50 LET RIMSKE 
POGODBE'. Kupni posamezne ko-
vance ali cele rolice. lahko tudi večje 
količine. 040/517-398. prosim za po-
nudbe z okvirno Cfr̂ o 

7002611 

S P O R O Č I L O O S M R T I 

Svojo življenjsko pot je sklenil naS upokojeni sodelavec 

STANKO H R I B A R 
Od njega s m o se poslovili v sredo, 4 . aprila 2 0 0 7 , na pokopališču na Kokrici. 

Ohranili ga bcmo v lepem spominu. 

Zavarovalnica Triglav, d. d. 
Območna enota Kranj 

F R A N C I J U 

Težko je pozabiti človeka, ki ti je bil drag. Se težja je zavest, da si ga 
23 vedno izgubfl. A vendar je najtežje naučiti se živeti brez njega. 

Lojzka in vsi njeni ter vsi njegovi 
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ZAHVALA 

V 61. letu nas je zapustil dragi sin, mož, oče, brat. stric in svak 

F R A N C KOKALJ 
p. d. Tavčarjev Franci iz Gorič 

Vsem, ki sle sočustvovali z nami, nam pomagali v teh najtežjih 
trenutkih in ga pospremili v njegov :ihi dom, se iskreno 
zahvaljujemo. Iskrena hvala gospe Hditi Grašič za nesebično 
pomoč v času bolezni. Zahvaljujemo se gospodu župniku za 
lepo opravljeni pogreb, prav tako pevcem pogrebni službi jerič, 
praporščaku m solistu za zaigrano Tišino. Vsem imenovanim 
in neimenovanim iskrena hvala. 

VSI NJEGOVI 

ZAHV.\LA 

Ob smrti moža in očeta 

RADA JURČIČA 

se iskreno zahvaljujemo vsem, Id so ga pospremili na njegovi 
zadnji poti in nam v leh težkih trenu^ih stojijo ob strani. 
Se posebna zahvala župniku g. Čuku iz Sore. pevcem in folk-
loristom KUD Oton Župančič Sora, učiteljem in sošolcem ter 
kolektivu Jelovice Škofja Loka. 

Žalujoči: vsi njegovi 
Dol, 4. aprila 2007 

a 
ZAHVALA 

V globoki žalosti, ko ras je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi 

STANE V I D M A R 
se svojci iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
sodelavcem Osnovnega zdravstva Gorenjske, prijateljem in 
znancem za številna ustna in pisna sožalja. darovano cvetje in 
sveče ter spremstvo na poti v njegov tihi dom. 
Zahvala za zvonjenje, duhovniku za lepo opravljen pogrebni 
obred, govorniku za ganljive poslovilne besede, pevcem za za-
pete žalostinke in pogrebni službi Jeko-in. 

Vsi nj^ovi žalujoči 

Pomladne roic ic cveto, 
pa Te ni. 
Tudi ptičiu lepo pojo, 
pa Te ni. 
Srca naša žalostijo, 
ker Te ni. 

V SPOMIN 

Dve leti žalosti je mimo. odkar nas je 4. aprila 2005 zapustila 
ljubljena hčerka, mamica, sestra, sestrična in teta 

VALERIJA RAMPRE 
Srčna hvala vsem. ki se je spominjate, ji prižgete kakšno lučko 
in poklonite skromno rožico. 

VSI NJENI 
Radovljica, 4. aprila 2007 

ZAHVALA 

V četrtek, 29. marca 2007, smo se poslovili od dragega moža. očeta, deda. pradeda in strica 

GABRIJELA PESJAKA 
upokojenega kolarsk^a mc^stra, udeleženca NOV 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in lovskim 
tovarišem za žalovanje in sočustvovanje z nami, za darovano cvetje in sveče in da ste 

ga v tako velikem številu pospremili na zadnji poti. Zahvaljujemo se govornikom: 
g. Gabrijelu Koselju, g. Bernardu Tonejcu in g. Gabrijelu Ferjanu, trobentaču g. Stanku 
Praprotriku, pevcem, lovskim rogistom, prapcrašem in njegovim lovskim tovarišem za 
vzorno izvedbo lovskega p<^eba. Posebej se zahvaljujemo sosedoma Katld in Marjanu 

za pomoč v najtežjih trenutkih. 

Žalujoči vsi njegovi 
Sp. Upnica. Lancovo, Slov. Javomik. Kranj 

Vedno si nas razveseljevala 
in nam vlivala moči. 
Sedaj, ko si nas zapustila, 

jc v naših srcih velika praznina, 
ostal nam je samo lep spomin nate. 

ZAHVALA 

V 69. letu starosti nas je po hudi bolezni zapustila predraga žena. 
mati, mama, sestra, tašča, botra 

M A R I J A F E N D E 
1938 • 2007 

Iskreno se zahvaljujemo vsem. ki ste nam izrekli sožalje, prinesli cvet-
je. sveče ter darovali za maše, za našo mamo molili in jo v tako velikem 
številu pospremili na njeni zadnji poti Posebno zahvalo izrekamo do-
brim sosedom, sorodnikom, prijateljem in vaščanom za vso pomoč in 
besede tolažbe. Zahvaljujemo se pogrebni službi, g. župniku, pevcem, 
praporščakom in zvonarjem za lep pogrebni obred. Hvala Društvu 
upokojencev .dr. Marčunu in zdravniškemu osebju bolnišnice Golnik, 
patronažni sestri Idi in dr. Valeriji Vipotnik - Zupane. 

VSI NJENI 
Britof, 1. aprila 2007 

ZAHVALA 

Niti zbogom nisi rckd, 
niti roke nam nisi podal, 
a v srcih vedno boš ostal. 

V 81. letu starosti nas je za vedno zapustil oče. stari oče, 
praded. tast, bratranec, svak, prijatelj 

JOŽE Z U P A N Č I Č 
Stefetova 34, Šenčur 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Posebna 
zahvala g. kaplanu in Frančiškovi družini za lepo molitev in pet-
je. Zahvala bolnišnici Jesenice, dr. Pelku, Društvu upokojencev, 
Turističnemu društvu in AMD Šenčur, stranki SDS Šenčur, 
pogrebnemu zavodu Komunala Kranj g. Kaduncu. govorniku 
ob grobu in pevcem, g. župniku iz Stične. Vsem imenovanim in 
neimenovanim Se enkrat iskrena hvala. 

VSI NJEGOVI 
Šenčur, 23. marca 2007 

ZAHVALA 

Vsak dan nam je dano izbirati med mnogimi drobnimi trenutki radosti. Samo življenja in 
smrti nam ni dano izbirati. Kot dve zvezdi stalnici spremljata človekovo pot, da se nekje v nâ i 
nezavednosti začetek izlije v konu. 

Ob smrti našega dragega sina in brata 

G R I Š E PETKA 
s Praprotne Police 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem, malim 
baletkam in njihovim staršem za izrečeno sožalje. podarjeno cvetje in sveče. 

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi. spoštovali in cenili v dneh njegovega življenja in nam 
ob njegovi smrti namenili oporo tolažbe. 

Du&in. Silv;im. AljoŠa 
Praprotna Polica, 28. marca 2007 

OB SLOVESU 

Pomlad je tu. 
Odšel si z vetrom, 
To je pot življenja, 
dela in počitka... 

V I N K A KERNA 
se zahvaljujemo 

vsem, ki ste hodili z njim po poti dela in ustvarjanja, ki ste njemu in nam stali 
ob strani v času bolezni in slovesa. 

Posebna zahvala pa gre res številnim sorodnikom, 
prijateljem, sosedom. Gasilskemu društvu Breg ob Savi. ostalim društvom, 

KS Orehek - Drulovka. župniku g. Cirilu Plešcu za lep obred ob slovesu. 
Prav tako se iskreno zahvaljujemo sodelavcem hčera Irene in Sabine 

ter bivšim sodelavcem žene Cvetke. 
Vsem imenovanim in neimenovanim srčna hvala za izrečena sožalja. podarjeno cvetje, 

sveče ter ostalo pomoč ter res števikio udeležbo pri pogrebu našega 
VINKA KERNA - moža. atija. ata. tasta, brata, svaka, strica in prijatelja. 

VSI NJEGOVI 
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A N K E T A 

Prazniki 
povežejo družino 

A N A H A R T M A N 

Velikonočno vzdušje bo v 
teh dneh preplavilo mar-
sikateri dom, zato smo v 
tokratni anketi sogovornike 
v Kranju povprašali, kako 
bodo preživeli praznike. 

Danijela Kovačevič: 

"Pirhe pobarvamo in poskr-
bimo za vse, kar spada k 
temu prazniku. Jedil ne ne-
semo k "žegnu" in tudi k 
maši ne gremo, ker imamo 
majhnega otroka." 

Pavla Pogačar. 

"Nimam navade praznovati. 
Tam do 40. leta smo še dali 
nekaj na veliko noč, kasneje 
pa vse manj. Živim bolj 
tako, kot smo včasih v 
socializmu." 

Štefka Mihekič: 

"Spekla bom kokosovo poti-
co ter s čebulnimi olupki 
in trobenticami pobarvala 
jajca. Po blagoslovu jedil 
imamo že vrsto let navado, 
da se zbere cela družina." 

Peter Šalamun: 

"Pri nas doma bo v teh dneh 
velikonočno vzdušje. Mama 
bo obarvala pirhe in poskr-
bela za druge dobrote. Tudi 
k maši serr ponavadi šel, le-
tos pa bom v službi." 

Barbara Smid: 

"Seveda bom praznovala 
veliko noč. Pri barvanju 
pirhov mi bodo pomagali 
tudi vnučki. Ta praznik pri 
nas že tradicionalno poveže 
vso družino." 

Tudi na Brniku po mostu v letalo 
Ta teden so na ljubljanskem letališču postavili prve štiri t. i. aviomostove, ki bodo za potnike pomenili 
večje udobje. Dosedanja investicija vredna 10 milijonov evrov. 

B O Š T J A N B O G A T A J 

Brnik - Sredi lanskega julija 
sta predsednika uprav Vin-
ko Može. Aerodrom Ljub-
ljana, in Ivan Zidar, S C T . 
podpisala deset milijonov 
evrov vredno pogodbo o 
gradnji novega in obnove 
obstoječega potniškega ter-
minala. Dela, ki bodo kon-
čana sredi junija, pa v teh 
dneh dobivajo konkretno 
obliko. Ta teden je na le-
tališču potekala montaža 
aviomostov, ki potnikom 
omogočajo neposreden 
vstop iz terminala v letalo. 
Tokrat, v prvi fazi, bo ter-
minal opremljen s štirimi 
mostovi, v sklop druge faze 
gradnje terminala (ta bo 
vreden kar 4 0 milijonov 
evrov) pa bodo zgradili še 
štiri mostove. 

Dobavitelj aviomostov je 
nemško-špansko podjetje 
Tissen, njihova skupna 
vrednost pa znaša dva mili-
jona evrov. "Z novo prido-
bitvijo se bo spremenila 
tudi tehnologija parkiranja 
letal. Gre za tehnološko za-
htevno, t i. push back teh-
niko, s pomočjo katere 
bomo povečali tudi zmog- . 
Ijivost parkirne ploščadi," 
je ob tem povedal V i n k o 
Može, predsednik uprave 
Aerodroma Ljubljana. 

Ta teden so na Letališču Ljubljana montirali prve štiri aviomostove. Fotacoraid kjvčk 

Dokončanje prve faze 
gradnje novega potniškega 
terminala in adaptacija ob-
stoječega terminala v skup-
ni izmeri šest tisoč kvadrat-
nih metrov bo tako najpo-
membnejša in najobsež-
nejša naloga družbe Aero-
drom Ljubljana v letu 
2 0 0 7 . Z izgradnjo prve faze 
novega terminala, ki bo v 
uporabo predan junija, 
bodo na letališču zagotav-
ljali tudi ločitev potnikov, ki 

potujejo na linijah znotraj 
schengenskega območja, 
od tistih, ki potujejo na 
mednarodnih letih, kar je 
pogoj za uvedbo schengen-
skega mejnega prehoda. 

Letos bodo na letališču v 
sklopu manevrskih površin 
podaljšali tudi vozno stezo 
A v dolžini 1 .500 metrov za 
dostop letal do vzletno-pris-
tajalne steze. S tem bo Ae-
rodrom Ljubljana podvojil 
kapaciteto obstoječe steze, 

kar je pomembno v konič-
nih obratovalnih urah. 
Olajšano bo delo kontrolor-
jev letenja in povečana var-
nost letalskega prometa. 
Zaradi začasnega zmanjša-
nja obstoječe letališke ploš-
čadi ob gradnji novega po-
tniškega terminala in izred-
nega povečanja prometa pri 
predsedovanju Slovenije 
Evropski uniji bo letališka 
ploščad razširjena za 4 0 ti-
soč kvadratnih metrov. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo jasno z mrzlim jutrom. V soboto bo večinoma 
sončno, proti večeru je možna kakšna ploha. V nedeljo bo 
sprva oblačno, rahel dež bo dopoldne ponehal. Popoldne 
se bo delno zjasnilo. 

Agencija RS za okolje . Urad za Mete0il0gi)0 
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Karmen in Robi z Nežo 

Na zadnji marčevski petek le nekaj minut čez deseto uro je 
našo sodelavko, računovodkinjo Gorenjskega glasa Karmen 
Medič razveselila hčerka Neža, ki je na svet prijokala v je-
seniški porodnišnici. Neže, ki je ob rojstvu merila 51 cen-
timetrov in tehtala 2800 gramov, so se razveselili tudi sestra 
Ines, brat Denis in očka Robert, naš zunanji sodelavec in 
urednik Športnega glasa. Utrujena, vendar srečna mamica 
pravi, da je Neža zelo pridna, saj glasno protestira le, kadar jo 
zmoti lakota. Želimo jim veliko zdravja in sreče. Anka Bulovec 
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Kako so na Jesenicah 
včasih živeli 
v knjižici je zbranih šestnajst pripovedi 
Jeseničanov o tem, kakšne so bile 
jesenice nekoč. 

Stran 4 

Prva glasova 
prihajata z Jesenic 
Na Prvem glasu Gorenjske 2007 sta slavili 
pevki z Jesenic - Amina Majetič in Anja Konič. 

Stran 1 6 
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Presaditve organov 
rešujejo življenja 
v Splošni bolnišnici Jesenice so predstavili transplantacijsko dejavnost. Na prvem mestu so 
presaditve ledvic. 

U R Š A P E T E R N E L 

V jeseniški bolnišnici so v 
sodelovanju z Zavodom RS 
za presaditve organov in tkiv 
pripravili razstavo o trans-
plantacijski dejavnosti ter 
predavanje o načinih in 
možnostih te dejavnosti. 
Kot je dejal direktor bolniš-
nice Igor Horvat, je po-
membno, da se širijo infor-
macije o tej temi, strokovni 
direktor Igor Rus pa je izpo-
stavil pomen spodbujanja 
darovanja organov. Kalco 
transplantacijska dejavnost 
poteka v Sloveniji, je pred-
stavila prim. Danica Avsec 
Letonja, direktorica Sloveni-
ja Transplant. Med drugim 
je povedala, da v Sloveniji 

opravijo največ presaditev 
ledvic, sledijo jetra, srce in 
pljuča. V državi imamo pet-
najst darovalcev na milijon 
prebivalcev, zadnja leta pa 
vse potrebe pokrivajo z orga-
ni mrtvih darovalcev. Presa-
ditve organov opravljajo le v 
kliničnem centru. Slovenija 
Transplant pa je vključena v 
mrežo Eurotransplant. Od 
2 4 4 lani presajenih ledvic 
smo jih 141 dobili iz drugih 
držav, torej se skoraj 6 0 od-
stotkov organov izmenja. In 
kako je ta dejavnost organi-
zirana v jeseniški bolnišni-
ci.' Zdravnica Eva Pogačar, 
bolnišnična koordinatorka 
za transplantacijo, je pove-
dala, da je Splošna bolnišni-
ca Jesenice samo donorski 

Z d r a v n i c a E v a P o g a č a r , 

b o l n i š n i č n a k o o r d i n a t o r k a z a 

t r a n s p l a n t a c i j o : " Z o d l o č i t v i j o z a 

p o s m r t n o d a r o v a n j e o r g a n o v s e 

n e o d l o č a m o z a s e , a m p a k z a 

d r u g e l judi, z a n j i h o v o z d r a v j e in 

v č a s i h t u d i ž i v l j e n j e . Z a t o je 

p o m e m b n o , d a o t e m r a z m i š l j a m o , k o s m o 

ž i v i . " 

center, kar pomeni, da 
opravljajo vse postopke s 
pridobitvijo in odvzemom 
organov, medtem ko presa-
ditve opravljajo izključno v 
Ljubljani. V zadnjih sedmih 
letih so na Jesenicah imeli 
sedem možnih darovalcev, 
vendar zaradi nasprotovanja 
svojcev pri vseh ni prišlo do 
odraema. "Ta tema je žal še 
vedno tabu, vsakdo bi jo rad 
odrinil od sebe in se ne 
ukvarjal z njo," je dejala Po-
gačarjeva. Zato je zelo po-
membno, da se za to mož-

nost opredelimo, ko smo še 
živi in zdravi. "Zato bi radi 
ozavestili ljudi in jih povabi-
li, da razmislijo o svojem 
odnosu do tega," je dodala. 
In kako lahko izrazimo svo-
jo opredelitev za darovanje 
organov oziroma tkiv? Na 
Jesenicah je pristopno izja-
vo mogoče izpolniti na od-
delku za transfuziologijo v 
bolnišnici in na sedežu Rde-
čega križa, opredelitev za 
darovanje pa se zapiše na 
kartico zdravstvenega zava-
rovanja. 

OBČINSKE NOVICE 

Šola praznuje petdeset 
let 

Prihodnje leto bodo na 
Osnovni šoli Prežihov Vo-
ranc prvič vpisali le dva od-
delka prvošolčkov. 

Stran 3 

KRAJEVNA SKUPNOST 

Za razvoj Podmežakle 

Največji investiciji v KS Pod-
mežakla v prihodnjih letih 
bosta izgradnja kanalizacije 
in rekonstrukcija Ceste i . 
maja. 

Stran 5 

KULTURA 

Petje je znamenje 
veselega srca 

Trije šolski pevski zbori, v 
katerih prepeva kar tretjina 
učencev, in učiteljski pevski 
zbor Mavrica so krepko 
ogreli srca In dlani obisko-
valcev. 

Stran 9 

ZANIMIVOSTI 

Tako sem se znebil 
sladkorja! 

Svojo izkušnjo, kako je pre-
magal sladkorno bolezen, je 
jeseniškim diabetikom pred-
stavil Eddy Korsche. 

Stran 11 

Odprli še Lidlov diskont 
Ob številnim pretežno tujih diskontnih verigah 
so odprli še 15 diskontnih trgovin nemške verige 
Lidl. Med njimi tudi na Jesenicah. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Udi ima kar prek sedem ti-
soč trgovin v 2 0 evropskih 
državah. Kako živahno je 
dogajanje v trgovinski dejav-
nosti, kaže dejstvo, da smo 
Gorenjci pretekli teden do-
bili kar tri nove trgovske 
centre, poleg Udlovih dveh 
na Jesenicah in v Kranju še 

nov trgovski center Merca-
torja v Bohin;ski Bistrici. Li-
dlov iiaslup v Sloveniji pa še 
ni zaključen, saj si želijo po-
staviti svoje prodajalne v 
vseh krajih nad pet tisoč 
prebivalci in do konca letoš-
njega leta naj bi jih odprli še 
vsaj deset. 

^ 2. stran 
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Ogled trgovine Udi pokaže, 
da si pod geslom Vei za vas! 
trudijo ponuditi blago na 
čim bolj prijazen način, 
brez odvečne embalaže. Za-
radi tega marsikateri di-
skont bolj spominja na skla-
dišče kot trgovino, značilno 
za te trgovine pa je tudi, da 
so vse, kar zadeva razporedi-
tev blaga, povsem enako 
urejene. Posebej poudarjajo 
svojo skrb za svežo zelenja-
vo in sadje ter kruh in druge 
pekovske izdelke, v prodajal-
nah pa ponujajo tudi neži-
vilsko blago. V oči pa zbode 
dejstvo, da na policah teh di-
skontov praktično ni mogo-
če videti slovenskega blaga, 
o čemer pa vodilni niso žele-

li podrobneje govoriti. Izgo-
varjali so se le, da so nekate-
ri izdelki sicer izdelani v 
Sloveniji, vendar pod njiho-
vimi blagovnimi znamkami. 
Priznali so tudi, da so imeli 
težave z dobavitelji, ki da so 
od drugih trgovcev ustraho-
vani z grožnjami po izločit-
vi, če bodo sodelovali z nji-
mi. Ali je to del normalne 
tržne tekme ali zloraba trž-
ne moči, pa bodo morali 
presoditi pristojni. V posa-
mezni trgovini je zaposle-
nih 25 delavcev in presenet-
ljiva je obljuba, da bodo pla-
če nadpovprečne in ne bodo 
odvisne od prometa. Zlasti 
še, ker so pri odnosu do za-
poslenih ponekod (na pri-
mer na Hrvaškem) prišli na 
zelo slab glas. 

POPRAVEK SKLEPA 
o javni razgrnitvi predloga dopolnitev zazidalnega načr-
ta Cesta železarjev-gasilski dom 
V Sklepu o javni razgrnitvi predloga dopolnitev zazidal-
nega načrta Cesta žele^arjev-gasilski dom, ki je bil ob-
javljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 25-
1 2 7 0 / 2 0 0 7 z dne 22 . marca 2 0 0 7 , se II. točka glasi 
pravilno: 

Gradivo iz prejšnje točke bo v dneh od 9. aprila 2 0 0 7 do 
23. aprila 2 0 0 7 javno razgrnjeno: 
v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice 
v prostorih Krajevne skupnosti Sava, Pod gozdom 2 , Je-
senice 

v prostorih Krajevne skupnosti Javornik-Koroška Bela, 
Cesta Borisa Kidriča 37C, Slovenski Javornik 
Javna obravnava bo potekala 18. aprila 2 0 0 7 ob 16. uri v 
sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. 
V IV. točki se časopis Gorenjski glas zamenja z Je-
seniškimi novicami. 

Številka: 350-66/2005 
Župan Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger 

NOVO, NOVO -. niožnost nakupa 
elementov in samovgtadnje 
JESENICE. 04/586 33 70 
GSM: 040/201 488 
KRANJ. Savska c. 34 
04/236 81 60 Ô  

za novogradnje 
zamenjava starih oken 
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TRGOVINA Z METRSKIM BLAGOM 

Alpska 37, Lesce, 

tel.: 0 4 / 5 3 1 - 8 7 - 5 7 ^ 

Za pomladne dni vam nudimo | 
pestro izbiro: ^ 

• bombažev • viskoze • lanu • jerseya S 
*> blaga za svečane priložnosti i 

• Poleg naštetega v a m nudIrDo veliko izbiro ° 
podlog, zadrg, sukancev, gumbov i 

In ostale pozamenterlje. i 

Delovni čas od 9.00 do 19.00, sobota od 8.00 do 12.00 

Odgovori na pobude 
B O Ž E N A R O N N E R 

Pobuda svetnika Stanislava 
Pema - 4 . seja Občinskega 
sveta 
Stanovalci ob avtocesti 
Hrušica-Vrba že skoraj 14 
let občutijo nevšečnosti za-
radi prometa in želijo jasen 
odgovor od DA RS - in od 
Občine Jesenice. Cesta je 
bila dana v promet 28. okto-
bra 1 9 9 3 . Od tega časa je 
promet naraščal. V letu 
1 9 9 4 so na števnem mestu 
Lipce zaznali dnevno Štiristo 
vozil, leta 2003 je to število 
naraslo na 338 vozil na uro, 
leta 2005 pa že na 713 vozil 
na uro. Stanovalci pa smo 
ostali popolnoma nezaščite-
ni. Do sedaj je bila postavlje-
na le na viaduktu I 586 m 
dolga protihrupna ograja, ki 
pa ne varuje pred hrupom, 
torej ne koristi svojemu na-
menu, saj je prenizka (le 2 
do 2,5 metra višine). Poleg 
tega so meritve hrupa do da-
nes izvedli: Zavod RS za var-
stvo okolja. Epi Spektrum in 
Marbo, d. o. o. Meritve zad-
njih dveh pa ne kažejo prave 
slike. Dne 3. januarja 2 0 0 7 
jih :e DARS obvestil o ope-
rativnem programu do leta 
201} , s katerim se ne strinja-
jo. Zato zahtevajo od DARS-
a takojšnjo ureditev nasled-
njih pomanjkljivosti: ugoto-
vitev dejanskega hrupa, ure-
ditev dilatacije ob viaduktih, 
meritve onesnaževanja oko-
lja, meritve tresljajev, zašči-
ta stanovalcev v 40-
metrskem varovalnem oko-
lju, omejitev hitrosti skozi 
naselje (po vzoru sosednje 
Avstrije). 

Odgovor Oddelka za okolje 
in prostor 
Meritve hrupa je izvedel Za-
vod za zdravstveno varstvo 
Kranj (ne Zavod RS za oko-
lje, plačnik meritev je bila 
Občina Jesenice), vendar 
samo pri stanovanjskem 
bloku Ulica heroja Verdnika 
4 0 v pritličju in v nadstrop-
ju kot 24-ume meritve hru-
pa. Epi spektrum, d. o. o., je 
izvedel meritve hrupa na 
dveh merilnih mestih kot 
24-urne meritve hrupa in 
modelni izračun za vse sta-
novanjske hiše ob a\'tocest-
nem odseku (plačnik meri-
tev in modelnega izračuna 
je bil DARS). Marbo, d. o. o. 
(dejanski izvajalec meritev 
hrupa je bila dnižba Kom-
plast, d. o. o., iz Ljubljane) je 
izvedel meritve hrupa na lo-
kacijah, ki so jih predlagale 
KS, in sicer kot 24-ume me-
ritve hrupa na naslednjih 
mestih: Ulica heroja Verdni-
ka 40, 2. nadstropje, stano-
vanje 9, Cesta 1. maja 140, 
Vitomir Ravnehar, Blejska 
Dobrava 152, Drago Kleč in 
Lipce 5, Rade Radinovič. 
Meritve, ki so jih opravili na-
šteti izvajalci (Zavod za 
zdravstveno varstvo Kranj, 
EPI spektrum, d. o. o., in 

Komplast, d. o. o.), so poka-
zale približno enako sliko: 
Verdnikova 4 0 je čezmerno 
obremenjena s hrupom (to 
so pokazale vse tri opravlje-
ne meritve hrupa). Lipce 5, 
Rade Radinovič, je čezmer-
no obremenjena s hrupom 
dovozne/odvozne ceste z av-
toceste Vrba-Hrušica (tu je 
EPI spektrum, d. o. o., poleg 
modelnega izračuna, ki ne 
kaže prekoračitev, izvijal 
tudi meritve hrupa), na tem 
merilnem mestu so preko-
račene kritične vrednosti 
hrupa, hrup pa je posledica 
hrupa prometa po avtocest-
nem odseku, po izvozni ce-
sti iz avtocestnega odseka 
ter odboja hrupa od beton-
skega zidu. Preostala mesta 
ob avtocesti niso čezmerno 
obremenjena s hrupom, gle-
de na mejne vrednosti, ki so 
veljale do 31. decembra 
2005. Od 1. januarja 2 0 0 6 
velja nova Uredba o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v 
okolju, ki določa izvedbo 
modelnega izračuna na \iši-
ni 4 m in ne na 2 m kot do-
slej. zato avtocestni odsek 
Vrba-Hrušica presega sedaj 
veljavne mejne vrednosti pri 
stanovanjskih hišah Spodnji 
Plavž 18, Spodnji Plavž 15, 
Log Ivana Krivca 16, Ulica 
heroja Verdnika 4 2 , Ulica 
heroja Verdnika 44. Meritve 
hrupa Epi spektrum in 
Komplasta so pokazale, da 
promet čez dilctacije pov-
zroča dodatni hrup v višini 
do 8 dBA, ki ga modelni iz-
račun ni upošteval. Modelni 
izračun hrupa ob avtocest-
nem odseku, ki ga je sklad-
no z veljavno zakonodajo iz-
vedla družba DARS, je poka-
zal, da so dovoljene ravni 
hrupa presežene samo v ob-
močju stanovanjske hiše 
Ulica heroja Verdnika 40, 
zato DARS samo tu načrtuje 
izgradnjo protihrupne ogra-
je. Skladno z zahtevami za-
konodaje je D A R S dolžan 
opravljati obratovalni moni-
toring hrupa avtocest vsakih 
5 let, kar pomeni, da bo na-
slednje meritve hrupa avto-
testiiega odseka iicvedel v 
letu 2009, glede na promet-
ne podatke iz leta 2 0 0 8 . 
Šele modelni izračun, ki ga 
bo izvedel v letu 2 0 0 9 , bo 
pokazal, da je hrup ob avto-
cestnem odseku prekoračen 
ne samo na Ulici heroja 
Verdnika 4 0 , ampak tudi 
na: Spodnji Plavž i8, Spod-
nji Plavž 15, Log Ivana Kriv-
ca 16, Ulica heroja Verdnika 
4 2 in Ulica Heroja Verdnika 
44. V letu 2 0 0 4 je bila spre-
jeta Uredba o ocenjevanju 
in urejanju hrupa v okolju, 
ki določa (povzeto po evrop-
ski direktivi): izdelavo Stra-
teških kart hrupa za avto-
cestne odseke: do 30. julija 
2 0 0 7 za avtocestne odseke z 
več kot šestimi milijoni pre-
vozov na leto, do 30. julija 
2 0 1 2 za avtocestne odseke z 
več kot tremi milijoni prevo-
zov na leto, izdelavo Opera-

tivnih programov varstva 
pred hrupom: do 18. julija 
2 0 0 8 za avtocestne odseke 7 
več kot šestimi milijoni pre-
vozov na leto, do 18. julija 
2013 za avtocestae odseke z 
več kot tremi milijoni prevo-
zov na leto. 
Avtocestni odsek Vrba-
Hrušica ima po podatkili o 
prometu v letu 2 0 0 5 nasled-
nje število prevozov: Lesce-
Lipce: 6 . 2 5 0 . 6 2 5 prevozov 
na leto, Lipce-Hrušica: 
5 .402.000 prevozov na leto. 
Navedeno pomeni, da mora 
D A R S na odseku Lesce-
Lipce izdelati strateško karto 
hrupa do jo. julija 2 0 0 7 in 
do 18. julija 2 0 0 8 sprejeti 
operativni program zmanj-
ševanja obremenjevanja 
prebivalcev s hrupom; na 
odseku Lipce-Hrušica pa iz-
delati strateško karto hrupa 
do 30. julija 2 0 1 2 in do 18. 
juhja 2013 sprejeti operativ-
ni program zmanjševanja 
obremenjevanja prebivalcev 
s hrupom. Omejitev hitrosti 
na avtocestnem odseku 
Vrba-Hrušica bo lahko eden 
izmed ukrepov za zmanjša-
nje hrupa ob avtocesti v ope-
rativnih programih varstva 
okolja. Meritve zraka na Je-
senicah zaradi avtoceste ni 
smiselno opravljati, ker 
bodo pokazale to, kar že 
vemo. Na Jesenicah tako kot 
v celotni Sloveniji presega-
mo ciljno vrednost za ozon 
visoke pa so tudi vrednoti 
prašnih delcev. Oba para-
metra sta posledica prometa 
in na Jesenicah ni nič dru-
gače kot v drugih delih Slo-
venije. Za meritve tresljajev 
trenutno ni zakonske osno-
ve, tako ni možno rezultatov 
meritev uveljavljati za kakrš-
nekoli omejitve oziroma za-
hteve do DARSA za zmanj-
šanje tresljajev. Za zaščito 
prebivalcev v 40-metrskerr. 
pasu ni zakonske osnove 
Zaščitijo se lahko le prebi-
valci, ki so zaradi avtoceste 
čezmerno obremenjeni s 
hrupom. Veljavni modelni 
izračun hmpa avtocestnega 
odseka Vrba-Hrušica je po-
kazal, da so mejne vrediiosl; 
prekoračene le na Ulici he-
roja Verdnika 40. V poštev 

za zaščito pred hrupom bi 
glede na navedeno tako pri-
šle le stanovanjske hiše ob 
izvozni cesti z avtoceste na 
Lipcah in prej naštete hiše 
(Spodnji Plavž 18, Spodnji 
Plavž 15, Log Ivana Krivca 
16, Ulica heroja Verdnika 
4 2 , Ulica heroja Vernika 
44). Meritve hrupa so poka-
zale, da hrup dilatacij pove-
ča hrup, ugotovljen z model-
nim izračunom, tudi do 8 
dBA zaradi impulznega hru-
pa. Za zaščito teh prebival-
cev je treba sanirati dilataci-
je na viaduktu Podmežakla. 
DARS bo v sklopu izvedbe 
protihrupne zaščite ob Ulici 
heroja Verdnika 4 0 izvedel 
tudi poizkusno zaprtje pros-
tora pod dilatacijami na 
opornikih viadukta Podme 
žakla 1. Hkrati bo izvedel 
tudi meritve hrupa pred za-
prtjem in po zaprtju dileta-
cij. Postopki presoje vplivov 
na okolje za avtoceste se iz-
vajajo od i. januarja 1 9 9 7 
dalje, zato je občina Radov-
ljica sodelovala pri izvedbi 
protihrupne zaščite v sklo-
pu presoje vplivov na okolje 
in se je lahko pogajala o na-
činu izvedbe avtocestnega 
odseka v fazi javne razgrnit-
ve in tako legitimno dosegla 
določene izboljšave trase av-
toceste. Občina Jesenice pa 
je dobila zatečeno stanje, 
saj je bilo gradbeno dovolje-
nje za avtocestni odsek 
Vrba-HruSica izdano precej 
pred 1. januarjem 1 9 9 7 . V 
primeru zatečenih stanj pa 
je edini način za dosego 
protihrupne zaščite dokazo-
vanje čezmerne obremenit-
ve okolja s hrupom. Na 
osnovi podatkov, ki jih ima-
mo na razpolago za avto-
cestni odsek Vrba-Hrušica, 
pa čezmerne obremenitve 
okolja s hrupom, razen za 
Ulico heroja Verdnika 4 0 , 
ne moremo dokazati. Enak 
problem zaradi hrupa dile-
tacij imajo tudi v občini Na-
klo, kjer pa na tem področju 
prav tako kot na Jesenicah 
še niso dosegli sanacije. 
Uspeli pa so pri gradnji pro-
tihrupnih ograj, ker je bil 
avtocestni odsek zgrajen po 
1. januarju 1997. 

OBVESTILO O RAZPISU 
Dne i6. marca 2 0 0 7 je potekel rok za prijavo na javne 
razpise s področja družbenih dejavnosti Občine Jesenice. 
V roku je prispelo skupaj 149 prijav, od tega: 
- za kulturne projekte 25 prijav, 
- za programe kulturnih društev 16 prijav, 
- za projekt obnove nepremične kulturne dediščine 1 prijava, 
- 73 področje i7obraJevanja 38 prijav ter 
- za področje socialnega varstva 79 prijav. 
Ker je vsak prijavitelj podal prijavo za povprečno dve po-
dročji, Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve 
Občine Jesenice ocenjuje, da bo tako treba obdelati prib-
ližno tristo prijav. Postopek razdelitve sredstev bo 
potekal v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev 
občinskega proračuna za programe in projekte s področ-
ja družbenih dejavnosti (Ur. I. RS št. 9/2007) in sprejeti-
mi merili. 

Občina Jesenice, 
Oddelek za družbene dejavnosti In splošne zadeve 



OBČINSKE NOVICE 

Šola praznuje 50 let 
Prihodnje leto bodo na Osnovni šoli Prežihov Voranc prvič vpisali le dva oddelka prvošolčkov. 

STUDENTSKI SERVIS 
MLADINSKI SERVIS KRANJ, IP JESENICE, CESTA 
MARŠALA TITA 7, JESENICE (nad picerijo Domina) 
Tel.: 583-50-20 
GSM: 051/300-170, na katerega smo dosegljivi 24 ur na dan. 

U R Š A P E T E H N E L 

Na marčevski seji 
občinskega sveta so se 
občinski svetniki v okviru 
predstavitve javnih zavodov 
seznanili z delovanjem Os-
novne šole Prežihov Voranc 
jesenice. Šola ima od sep-
tembra lani novo ravnatelji-
co, to je Alenka Robič, ki je 
med drugim povedala, da 
šolo obiskuje 6 io učencev v 
27 oddelkih, vsi razredi pa 
so trioddelčni. Na šoli je 75 
zaposlenih, od tega 56 
učiteljev in vzgojiteljev. 
Letošnje šolsko leto ima 188 
šolskih dni, od tega imajo 
na umiku petnajst športnih, 
kulturnih, naravoslovnih in 
tehniških dni. Kot je 
povedala ravnateljica, so de-
lovne razmere dobre, kajti 
ob prehodu na devetletko so 
s prizidkom pridobili nove 
učilnice in športno dvorano. 
Imajo sodobno knjižnico s 
čitalnico, jedilnico 
Učencem (od sedmega do 
devetega razreda) so na 

voljo različni izbirni pred-
meti, večina izbere dva, naj-
bolj priljubljeni pa so šport-
ni, jezikovni (na voljo imajo 
tudi učenje nemščine in 
francoščine) in tehniški 
predmeti. Sola organizira 
veliko interesnih dejavnosti, 
šol v naravi... Kot je pouda-
rila ravnateljica, šola deluje 
v socialno šibkem okolju, 
zato želijo učencem dati 
možnost, da se preizkusijo 
na različnih področjih, da 
nadgradijo svoje znanje in 
se obenem sprostijo. S tem 
skušajo ublažiti tudi 
škodljive vplive okolja. Sicer 
pa šola letos praznuje 50-let-
nico, po besedah rav-
nateljice se na praznovanje 
že pripravljajo, med drugim 
bodo učenci sami izdelali 
vsa darila. In kako gledajo v 
prihodnost? Prihodnje šol-
sko leto se bo prvič zgodilo, 
da bodo v prvi razred de-
vetletke vpisali le dva oddel-
ka otrok, torej en oddelek 
manj kot doslej, saj imajo 
trenutno vpisanih le 4 8 

Ponedeljek-tetrtek 10.00-15.00, Petek 13.00-15.00 

darilo ob vpisu 
pestro izbiro prostih delovnih mest 
takojšnje izplačilo zaslužka ^ ^ ^ ^ 

župan Tomaž Tem Mencinger in ravnateljica Osnovne 
šole Prežihov Voranc Alenka Robič 

Ravnateljica Alenka Robič je menila, da odprava 
splošnega učnega uspeha ne bi bila dobra, kajti 
učenci po njenih besedah potrebujejo tovrstno 
potrditev. 

otrok. A že za prihodnja leta 
kaže bolje, po podatkih bo v 
naslednjih generacijah spet 
več otrok. 
Občinske svetnike je ob tem 
zanimalo, kako na šoli skr-
bijo za disciplino in varnost. 
Robičeva je povedala, da bi 
bilo dobro, če bi na šoli 
imeli varnostnika, kajti že 
nekajkrat so v prostorih šole 
(!?trani.5č) dobili nepo-
vabljene odrasle osebe in so 
morali klicati policijo. 
Podžupan Boris Bregant je 
izpostavil potrebo po spod-
bujanju učencev k odloča-
nju za naravoslovne, zlasti 

strojniške poklice, kajti na 
Jesenicah bodo v prihodnjih 
letih podjetja potrebovala 
več sto delavcev s tovrstno 
izobrazbo. Župan Tomaž 
Tom Mencinger pa je dejal, 
da "smo lahko veseli, da 
imamo v občini tako šolo, in 
da so na šoli zadovoljni s 
pogoji dela". Dodal je še, da 
moramo biti glede števila 
otrok v prihodnjih letih opti-
mistični, ne nazadnje na Je-
senicah gradijo več novih 
stanovanjskih objektov, s 
čimer se bo povečalo tudi 
število otrok oziroma šolar-
jev. 

Vedno razmišljam, kaj se da narediti 
jernej Udir je občinski svetnik na listi SDS, in sicer že tretji mandat. Kot pravi, je njegovo življenjsko 
vodilo Razmišljaj pozitivno! 

U R Š A P E T E B N E L 

Kratka osebna predstavitev: 
kdaj ste rojeni, stan, število 
otrok, kaj ste po izobrazbi, 
kje ste zaposleni.' 
"Rojen sem 17. junija 1 9 4 5 
na Koroški Beli. Po poklicu 
sem strugar, sedaj že upoko-
jcncc. V tretjem življenj-
skem obdobju sem si izdelal 
apartma, v katerem živim 
sam. Imam hčerko in sina 
ter štiri vnukinje in enega 
vnuka. Član občinskega sve-
ta sem tretji mandat." 

Želim si, da bi Občina Jese-
nice postala ... (opis v nekaj 
stavkih) 
"Občina Jesenice je v zad-
njih letih doživela veliko 
preobrazbo, ki je vidna na 
zunanji pogled. Žal pa smo 
pri tem z velikimi sredstvi le 
prerazporedili delovno silo, 
ustvarili pa smo premalo de-
lovnih mest." 

Katere ciljc zasledujete kot 
občinski svetnik? 
"V tem mandatu sta stopila 
v ospredje dva pereča pro-
blema. Prvi je na Potokih, 
kjer edini v občini še pijejo 

neustrezno vodo, drugi pe-
reč problem pa je struga po-
toka Bela. Ta je popolnoma 
spregledan. Zelo hitro smo 
pozabili na plaz pod Man-
gartom in njegove posledi-
ce. Koroška Bela je "polovič-
ni" plaz že doživela, a z veli-
ko večjimi posledicami kot 
vas pod Mangartom. Vsi so 
pozabili tudi povodenj leta 
1 9 2 6 , ki je imela katastrofal-
ne posledice za zgornji del 
vasi, o čemer pričajo foto-
grafije. Takratne oblasti so 
strugo regulirale z lesenimi 
kaskadami in opornimi zi-
dovi. Od takrat do danes pa 
se v strugi ni nič naredilo, le 

okoliški prebivalci so strugo 
zasipali s stvarmi, ki sodijo 
na deponijo odpadkov. Da-
nes je struga zaraščena z 
drevesi in grmovjem, voda 
pa jo poglablja, kar počasi 
dobiva podobo divjega hu-
dournika. Zato občinske 
strokovne službe redno opo-
zarjam, da posredujejo pri 
odgovornih državnih insti-
tucijah." 

Katere svoje tri osebnostne 
lastnosti bi izposta\-iIi (pozi-
time ali negativne)? 
"Ker vedno razmišljam, kaj 
se da narediti in ne, česa se 
ne da, menim, da je to moja 
pozitivna lastnost. Ker pa se 
v kritičnih trenutkih odlo-
čam prepočasi, mc včasih do 
pripelje do negatiraih do-
godkov." 

Najljubši hobi oziroma pre-
življanje prostega časa? 
"Hobi v prostem času je raz-
iskovanje in tudi vzdrževa-
nje stezic in poti v gozdovih 
pod Belščico." 

Zadnja prebrana knjiga? 
"Ker sem bil pobudnik po-
stavitve spominske plošče 

na bivšo meščansko šolo, se-
danjo čistilnico, sem poslu-
šal različna mnenja o zma-
govalcih in poražencih dru-
ge svetovne vojne na Jeseni-
cah. Zato sem si vzel čas in 
prebral dve knjigi - prva je 
Črne bukve, druga pa Po 
sledeh črne roke." 

Najljubši kraj za dopust? 
"Za dopust sledim pregovo-
ru: mir je božji dar." 

Na kaj ste v življenju najbolj 
ponosni? 
"Ker sem v življenju doživ-
ljal vzpone in padce, sem 
najbolj ponosen na vzpone." 

Življenjsko vodilo ali moto? 
"Moje življenjsko vodilo je: 
razmišljaj pozitivno!" 

Vprašanje o aktualnem do-
gajanju: kako ocenjujete ne-
davno prodajo večinskega 
deleža SIJ (in s tem Acroni-
ja) ruskemu kupcu? 
"Novega kupca v tem času 
težko ocenjujemo, če pa bo 
spoštoval vse obveznosti, ki 
jih je prevzel, lahko pričaku-
jemo nadaljevanje pozitiv-
nega trenda." 

AGENT KRANJ d. O. o. 
Stritarjeva ulica 4, Kranj 
Tel.: 04/2380430, 
04/2365-360 
Fax: 04/2365-365 
www.agentkrani,si 

V naši agenciji Imamo podpisano pogodbo o posredovanju 40 
novih stanovanj na Jesenicah. Investitor gradnje novega objek-
ta bo Kovinar gradnje st, d. o. o. Pričetek gradnje je predviden 
za letošnji april, zaključek predvidoma aprila 2008. Novi objekt 
bo v neposredni bližini občinske stavbe, torej y samem središ-
ču Jesenic. V kletni etaži so predvidene shrambe In parkirni 
prostori, v pritličju in prvi etaii bodo poslovni prostori, ki so že 
bolj aH manj rezervirani oziroma že potekajo razgovori o naku-
pu, v zgornjih etažah pa bodo različno velika stanovanja (osem 
enot v eni etaži), za katere bomo začeli pobirati rezervacije 
predvidoma konec maja. Cena stanovanj se bo gibala od 1500 
do 1550 evrov (359.460,00 do 371.442,00 sit) za kvadratni 
meter. Parkirnih prostorov bo dovolj, sai so predvidena deloma 
kot garažni boksi v kletni etaži objekta, za katere Je predvidena 
cena osem tisoč evrov (1.917.120,00 sit) za boks, prav tako pa 
bodo parkirna mesta zgrajena za objektom posebej za stano-
valce in posebej za uporabnike poslovnih prostorov, katerih 
cena Je nastavljena tri tisoč evrov (718.920,00 sil) za boks. Na-
kup parkirnih prostorov bo obvezen. Pri manjših stanovanjih po 
en boks na stanovanje, pri irečjih pa več. Vsem cenam Je trei)a 
prišteti DDV, ki se trenutno obračunava po 8,5odstotnl davčni 
stopnji. Morebitni kandidati za nakup lahko za predhodne infor-
macije pokličete na št 040/643-493, Jože Šinko. 
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Berce optika 
f ash lon eyewesur 

OKULISTIČNA AMBULANTA BERCE 
J E S E N I C E 

L E S C E 

NOVA KOLEKCIJA 
SONČNIH OČAL 

H,: 04 531 89 34 LESCE. Železniška cesta 7 
tel.: 04 586 2416 JESEMCE, C. Mareala Tita 50 

^ jeseniške novice 
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(eseniike novic« so priloga Gorenjskega giasa 
IZDAJATEg 
Gorenjski gbj. d. o. o.. Kranj, 
Zoisova l.4QO0 K/anj 
ODGOVORNA UREDNICA 
Marija Volčjak 
STROKOVNA SODEUVKA 
Božena Ronner 

OBLIKOVNA ZASNOVA 
lern«) Stntar, Tricikel 
TEHNIČNI UREDNIK 
CtegA Flijhik 

Gorenjski Glas 
FOTOCRAFt)A 
T.na DoW. Goraid fitviti 
VODM OGLASNEGA TRŽENJA 
Mateja Žvi2aj 
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OBČINSKE NOVICE 

b o j z o g n j e n i m i S i j i Kako so na Jesenicah 
včasih živeh Acroni je jeseniškim gasilcem predal 

najsodobnejše gasilsko vozilo. 

U R Š A P E T E R N E L 

V ponedeljek, 2S. marca, je 
prof. dr. Vasilij Prešeren, 
glavni direktor Acronija, pre-
dal ključe sodobnega gasil-
skega avtomobila gasilcem 
G A R S Jesenice. Investitor in 
lastnik vozila je Acroni, d. o. 
o., gasilski avto pa bo stacio-
niran v gasilskem domu 
G A R S Jesenice, so sporočili 
iz Acronija. To jc v zadnjih 
letih ena večjih investicij za 
gasilstvo v občini Jesenice in 
gasilci so že vrsto let opozar-
jati na zastarelo in neustrez-
no opremo. Novo vozilo, 
vredno več kot 340 tisoč ev-

rov, omogoča najsodobnejše 
gsšenje z vodo, penilom, 
prahom in ogljikovim diok-
sidom. Primemo je za različ-
ne intervencije v jeklarski in-
dustriji ter tudi za vse druge 
akcije, za katere so odgovor-
ni gasilci. 
Gasilci G A R S Jesenice so 
poudarili, da je učinkovito 
delovanje jeseniških gasil-
cev rezultat skupnega dela 
gasilcev kot tudi prostovolj-
cev v društvih, delavcev Ac-
ronija in inšpektorja za to 
področje. Čeprav so novega 
vozila veseli, si ne želijo, da 
bi ga morali velikokrat upo-
rabiti. 

Ragor z izgubo, prihodnost v združevanju 

Na zadnji seji občinskega sveta so občinski svetniki potrdili 
poročilo o delu razvojne agencije Zgornje Gorenjske Ragor 
za leto 2006 s finančnim poročilom. Kot je ob tem povedal 
direktor Ragorja Stevo Ščavničar, so lani poslovali z izgubo, 
ki sicer ni bila velika, znašala je dobrih 15 tisoč evrov (3,6 
milijona tolarjev). Kljub temu je Ščavničar ocenil, da je agen-
cija upravičila svoj obstoj. Občinske svetnike je ob tem za-
nimalo, kako je s pogovori o združevanju vseh trel gorenj-
skih razvojnih agencij, Ragorja, Ssre in BSC-ja. Ščavničar je 
dejal, da bi bilo združevanje vsekakor smotrno in je za-
pisano kot prednostni cilj v regionalnem razvojnem progra-
mu. Direktorji agencij bodo pripravili nekaj alternativ 
združevanja, o katerih bodo petem odločali župani. Po 
Ščavničarjevih besedah bi se agencije združile v eno pravno 
osebo, ob čemer bi bilo treba zagotoviti, da bi ohranile 
enakovredno vlogo in enakomerno razdelitev nalog. Od-
ločitev o združitvi naj bi bila znana do konca leta. U. P. 

V knjižici je zbranih šestnajst pripovedi jeseničanov o tem, kakšne so bile Jesenice nekoč. 

U R Š A P E T E R N E L 

"Rodila sem se leta 1 9 2 3 . 
Torej sem bila pred vojno 
otrok, ki je pač, kar je videl, 
občutil in si zapomnil z 
otroškimi očmi. Marsikaj pa 
mi je ostalo v spominu iz 
pripovedovanja staršev..." S 
temi besedami začenja svojo 
pripoved Dana Bernard, ena 
od dvanajstih Jeseničank in 
Jeseničanov, ki so zapisali 
svoje spomine na Jesenice 
nekoč v knjižici Kako so na 
Jesenicah včasih živeli. Po-
leg nje so se starih časov 
spominjali še Rudi Reich-
mann, Olga Osredkar, Stan-
ka Geršak, Jože Vindišar, 
Franc Jerala, Cveto Jakelj, 
Ludvik Kokošinek, Angela 
Ferjan, SUne Tušar, Nada 
Černe in Marija Smrekar. 
"Povprečni" Jeseničani, kot 
so jih predstavile urednice 
knjižice, ki v svojem aktiv-
nem življenju niso imeli iz-
postavljene vloge v javnem 
življenju, kljub temu pa 
imajo ogromno izkušenj in 
modrosti in se še dobro spo-
minjajo preteklosti. V knji-
žici je v Šestnajstih zgodbah 
predstavljen njihov pagled 
na življenje ljudi na Jeseni-
cah nekoč. Vabilo k sodelo-

Zbrani upokojeni Jeseničanke In Jeseničani, ki so s svojimi zapisi o preteklosti Jesenic 
ustvarili knjižico na 72 straneh 

vanju so sicer poslali okoli 
petdeset Jeseničanom, od-
zvalo se jih je okoli petnajst, 
od teh jih je na srečanja red-
no hodilo več kot deset. Dela 
so se lotili resno in zavzeto 
in na vsako srečanje so pri-
nesli zapise življenjskih 
zgodb in spominov na prete-
klost Jesenic. Vse zapise so 
nato zbiali in jih pod vod-
stvom urednic Nataše Koko-
Sinek, Zdenke Torkar Tahir 
in Polone KniPic povezali v 
zanimivo knjižico na 72 stra-
neh. Pri pripravi knjižice so 

V k n j i ž i c i je z a p i s a n a t u d i K u r j e v a š č a n s k a 

h i m n a , kot s o s e jo s p o m n i l e M a r i c a B e r c e , 

D a n a B e r n a r d in N a d a Č e m e . G r e p a takole: 

" K o g r e m s k o z K u r j o v a s , n a s t a n e v e l i k š p a s , kar 

l e z e i n k a r g r e , v s e i z k u r n i k a privre. N a p r e j pa 

g r e ž u p a n Z o n t a r , k u r j o F r a n c o i m a 7 a p a r , za 

n j i m p a v e s k u r j i štab, d o k t o r T e h a n i n v e č 

b a r a b . K u r i t o n , b a r i t o n , z r a v e n pa š e 

p u m p e r d o n : B a n d a , b a n d a , b a n d a ž e i g r a ! " 

Na predstavitvi sta odlomke iz knjižice brala jeseniška 
igralca Jasna Džombič In Klemen Klemene. 

moči združili Občinska 
knjižnica Jesenice, Ljudska 
univerza Jesenice in Gomje-
savski muzej Jesciiice, pio-
jekt pa je sofinancirala Ev-
ropska unija v okviru progra-
ma Socrates. Kot je na pred-
stavitvi poudarila direktorica 
Občinske knjižnice Jesenice 

Cvetka Martinčič, bi v pri-
hodnje radi zbrali še več 
drobcev pestre zgodovine Je-
senic, ki počasi izginja. Zato 
je povabila vse, ki imajo v 
spominu ohranjene kakšne 
zanimivosti iz preteklosti, da 
se odzovejo, kajti projekt bi 
želeli še nadaljevati. 

V SANOVET 
v*l*rlnarska ambulanta 

SANOVET, D. O. O., Veterinarska ambulanta 
Jesenice, Murova 1. 4 2 7 0 Jesenice 
Tel. 5 8 6 0 - 2 2 2 

RAZPORED ZA CEPUENJE PSOV PROTI STEKLINI ZA OBČINO JESENICE 
Cena cepljenja je 32,55 EUR (7.800,28 Sm. S seboj prinesite izkaznice o cepljenju! 

Hnjšica 13. 4. 14.30 Pri gostilni Čmolopar 
Kor Bela. Potoki 13. 4. 16.00 Pri gasilskem domu 
Javomik 13.4. 17.30 Pri trgovini 
BI. Dobrava, Lipoo, Podkočna 13. 4. 8.00 Na običoincm mestu 
Kočna 14. 4. 9.00 Pri igrišču na Kočni 
Jesenice - mesto In 14.4. od 8.00 V veterinarski ambulanti 
bližnia naselia do 11.00 Murova 1 
Planina pod Golico, Prihodi, 14. 4. 10.00 Na pa-fkimem prostonj 
Prihodi, Plavški rovt 
Javomiški rovt. Pristava 14. 4. 11.30 Pri domu na Pristavi 
Z A M U D N I K I 
Hnjšica 16. 4. 15.15 Pri KS Mojstrana 
Koroška Bela. Potoki 16. 4. 14.00 Pri gasilskem domu 
Javomik, Kor. Bela, Potoki 16.4. 14.45 Pri tnjjvini 
BI. Dobrava, Lipce, Kočna. 16.4. 15.30 Na običajnem mestu 
Podkočna 
Jesenice - mesto in bližnja Po predhodnem Od 15.00 V veterinarski ambulanti 
naselja naročilu do IC.OO Murova 1 

Nov stroj za pometanje cest 
Kot ste nekateri verjetno že 
opazili, se je na naSih ulicah 
pojavil nov stroj za pometa-
nje cest. Na podjetju JEKO-
IN smo nabavili pometalni 
stroj City Cat 2020, ki bo v 
pomoč dosedanjemu Uni-
mogu 1400. Nov stroj je zelo 
okreten in primeren za vse 
vrste pometanja, od pometa-
nja cest, pločnikov, parkirišč, 
skladišč in drugih površin. 
City Cat 2 0 2 0 je veliko manj-
ši od dosedanjega stroja in 
ne povzroča zastojev na ce-
stah, vendar so kljub njegovi 
majhnosti zmogljivosti veli-
ke. Verjetno se vsi strinjamo, 
da je mesto Jesenice z okoli-
co iz leta v leto bolj urejeno, 
za zagotavljanje vsaj take in 
še lepše podobe mesta se 

bomo trudili še naprej. Takoj 
ko je skopnel sneg, smo za-
čeli odstranjevati pesek s 
pločnikov, cest in zelenic. Do 
občinskega praznika je bil 
urejen osrednji del mesta s 
Čufarjevim trgom. Preostale 

ulice bomo pometali v pri-
hodnjih dneh, tako v občini 
Jesenice kot tudi v občini Ži-
rovnica, kjer ravno tako izva-
jamo vzdrževanje cest in dru-
gih javnih površin. 

JEKO-IN, d.o.o. 



KRAJEVNA SKUPNOST 

Za razvoj Podmežakle 
Največji investiciji v KS Podmežakla bosta izgradnja kanalizacije in rekonstrukcija Ceste 1 . maja. 

J A N K O R A B I Č 

Nov štiriletni mandat je 
pred člane sveta krajevne 
skupnost i Podmežakla po-
stavil nove naloge, k i bodo 
od vsakega posameznika za-
htevale veliko energije pri 
delu. Predsednica sveta 
ostaja 17. prejšnjega mandata 
Ma r i n a Kalan, podpredsed-
n i k pa je Aleksander Jer-
neje. Največji investiciji v 
pr ihodnj ih letih bosta iz-
gradnja kanalizacije i n re-
konstrukcija Ceste 1. maja. 
Prelagata se že kar nekaj 
časa, krajani pa že težko ča-
kajo, predvsem pločnike ob 
cesti za varnejšo hojo otrok 
in odraslih. Med večjimi no-
vostmi treba omeniti grad-
njo eno- in dvonivojskih ga-
raž ter pokritih i n nepokri-
tih parkirišč v b l i ž in i Spo-
minskega parka. Čeprav ob-

čina za to ne bo dala denar-
ja, je med tamkajšnjimi kra-
jani kar precej zanimanja za 
gradnjo. Z a zdaj imajo 15 
kandidatov. Občina Jesenice 
je pridobila idejno zasnovo 
možne postavitve garaž, čla-
ni sveta pa sedaj pričakujejo 
odgovor, kako bo z nadalj-
njimi postopki. Z garažami 
in parkirišči bi predvsem re-
šili črne gradnje in divja od-
lagališča smeti v okolici. 
Skrb za lepo in čisto okolje 
bo stalna naloga tudi za ce-
lotno krajevno skupnost. 
Nadalje imajo v načrtu do-
končno ureditev rekreacij-
skega prostora in otroškega 
igrišča Pod krajem. O b stav-
bi krajevne skupnost i bodo 
zgradil i balinišče. Tako 
bodo omogoč i l i rekreacijo 
za vse prebivalec, predvsem 
pa za starejše. Pridružili se 
jim bodo tudi člani Društva 

Člane sveta so krajani obvestili o divjanju 
voznikov na Cesti 1. maja ter na Ledarski cesti 
in Cesti heroja Verdnika. Policistom so 
posredovali zahtevo, da ustrezno ukrepajo. 

invalidov Jesenice, ki so si v 
stavbi krajevne skupnost i 
uredih prostore. 
Vrsto let se vlečejo problemi 
v zvezi z namestitvijo proti-
hrupne zaščite na avtocesti 
Hmšica-Vrba vzdolž celotne 
trase v krajevni skupnosti. 
Veliko je bilo že različnih po-
sredovanj pri odgovornih, 
vendar se vse skupaj premika 
počasi. Najnovejše informa-
cije so se sedaj le bolj optimi-
stične. Končno naj bi biJ re-
šen neprijeten problem, ki 
moti krajane ob trasi avtoce-
ste. Letošnji program dela 
sveta krajevne skupnosti za-
jema še vsakoletni krajevni 

praznik v avgustu na Zako-
pih na Mežakli. Vedno se ga 
udeleži več sto krajanov in 
gostov. Tud i letos ne bodo 
pozabili na novoletno obdari-
tev starejšili ljudi. 
Č lani sveta krajevne skup-
nosti so si na začetku man-
data enomi, da bodo proble-
me, ki žulijo krajane, reševa-
li enotno za dobrobit vseh, 
predvsem pa za boljše i n 
prijetnejše bivanje v celotni 
krajevni skupnosti. Dobro-
došle so vse pripombe, pred-
vsem pa pobude, predlogi in 
ideje, ki jih v pisni obliki pri-
čakujejo v pisarni krajevne 
skupnosti. 

Kratka novica 

Sankaško druženje članov svetov KS 

Ena od oblik dejavnosti Članov svetov v devetih krajevnih 
skupnosti v občini Jesenice je medsebojno sodelovanje, iz-
menjava izkušenj in pogledov na vsakdanje življenje. Naj-
boljša priložnost za to so druženja, ki so ob kopici vsakdan-
jih obveznosti še kako dobrodošla. Na lep odziv vedno 
naletijo sankaške tekme v Savsk ih jamah. Letos so bili 
prireditelj člani sveta krajevne skupnosti Podmežakla. Kljub 
silnim težavam s snegom jim je uspelo dostojno izpeljati 
spust po progi v zadovoljstvo več kot 60 udeležencev, pa še 
brez poškodb za povrh. Sledile so še različne družabne igre. 
Na srečanju Pr Čop v Planini pod Golico je predsednica KS 
Podmežakla Marina Kalan najboljšim ekipam podelila 
pokale in medalje. Tokrat so najbolj po progi drveli člani 
sveta KS Planina pod Golico, za njimi so nekaj zaostali člani 
sveta KS PodmeJakla in KS Hrušica. To druženje je bilo 
tokrat pomembno predvsem zato, da so se med seboj bolje 
spoznali novoizvoljeni člari svetov krajevnih skupnosti. Se 
posebej je vse navdušil nastop nove glasbene skupine, ki se 
na tovrstnih srečanjih vse bolj uveljavlja, j. R. 

Acroni: današnjih rekordov 
ne bi bilo brez nove jeklarne 
Dvajset let nove jeklarne na Jesenicah: marca 1987 je prišla iz nove jeklarne prva šarža 

Veliko je razlogov, zakaj 
je družbi Acroni po 
letu 1992, ko je nasta-

la Iz dela nekdanje jeseniške 
železarne, uspelo in se je 
prebila med najboljše nišne 
proizvajalce kakovostnih iz-
delkov iz jekla na svojem po-
dročju v Evropi. 
Brez nenehnih investicij, zla-
sti v zadnjih letih, brez vod-
stva, ki zna poiskati in ures-
ničiti priložnosti, brez priza-
devnih zaposlenih, zagoto-
vo ne bi šlo. 

A prav tako današnji uspehi 
ne bi bili možni brez izjem-
nega koraka pred dvajsetimi 
leti - koraka, ki je povzročil, 
da so Jesenice takrat dobile 
eno najmodernejših jeklarn 
na svetu. 

13. marca 1987 ob 17.17 je 
priSla Iz nove jeklarne prva 
šarža. Od takrat do danes so 
v jeklarni izdelali skoraj 5 mi-
lijonov ton jekla, natančno 4 
milijone 800 tisoč ton, to je 
količina, iz katere bi lahko 
postavili kar 686 Eiffiovih 
stolpov! 

Izgradnja nove jeklarne v 
osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja ni bila samoumevna. 
Na globalnem trgu je priha-
jalo do velikih premikov, je-
klarne so zapirali ne samo v 
Evropi, ampak v celem sve-

tu. Kljub temu je takratnemu 
vodstvu železarne uspelo 
prepričati odločevalce, da so 
rekli da in dali zeleno luč 
projektu, ki je omogočil na-
daljnji razvoj železarstva in 
jeklarstva na Jesenicah. 
Zakaj je bila to takšna pre-
lomnica? 
Oprema v novi jeseniški je-
klarni, Imenovani Jeklarna 2, 
je kot prva na svetu oprede-
lila novo tehnološko pot iz-
delave nerjavnih jekel. Po-
stavljena je bila nova talilna 
peč, prva na svetu v taki teh-
nično tehnološki izvedbi za 
Izdelavo nerjavnih jekel. Do-
bavitelj opreme je bilo nem-
ško podjetje Mane s sman 
Demag (danes S M S - De-
mag), za katerega je bila to 
tudi novost. 

Kaj pa danes, dvajset let po-
zneje? Acroni je postal tretji 
največji proizvajalec debele 
nerjavne pločevine v Evropi. 
Lansko leto je bilo najuspeš-
nejše poslovno leto v celotni 
zgodovini Acronija. Proizve-
dli so skoraj 362 t isoč ton 
odlitega jekla, prodali za 296 
tisoč ton končnih izdelkov v 
skupni vrednosti 363 milijo-
nov evrov in ustvarili več kot 
12,5 milijona evrov dobička. 
Produktivnost je večja za 
100 odstotkov in dodana 
vrednost na zaposlenega je 

bila v lanskem letu že 43.500 
evrov! Tudi prvi trije letošnji 
meseci kažejo na nove re-
korde! 

Acroniju se je uspelo prebiti 
v avtomobilsko industrijo, 
kjer se uspešno uveljavljajo 
kot eden redkih proizvajal-
cev jekel za izdelavo nosilne 

folije za navitje katalizator-
jev za dizelske motorje. 
Osvojena posebna tehnolo-
gija izdelave teh jekel jim v 
prime'javl s konkurenco 
daje velike prednosti na po-
dročju doseganja boljših iz-
koristkov in nižjih proizvod-
nih stroškov ter s tem krepi 
njihovo tržno pozicijo. 

• ProUvodnJvJoltUm* vtonahAito 
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jeklarna danes 

V sodelovanju s francoskim 
podjetjem so razvili posto-
pek izdelave nikljeve zlitine 
z visokim deležem niklja, ki 
se uporablja za transport in 
skladiščenje tekočih naftnih 
plinov. 
Na jedrnem programu ne-
rjavne debele pločevine so v 
primerjav z letom 2005 po-
večali prodajo nerjavnih je-
kel za 13.000 ton, oziroma 

za 23 odstotkov in s tem po-
stali še korak bližje uresni-
čitvi jasne vizije postati dru-
gi proizvajalec teh jekel v Ev-
ropi. 
Med prvimi pa so tudi 
uspešno razvili nov segment 
jekel, t.i. dup eksna jekla, jih 
začeli proizvajati in tržiti. S 
tem so dokazali, da zmorejo 
držati razvojni korak z naj-
hujšo konkurenco. 

2. 8 . 1 9 8 4 
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KULTURA 

Dan odprtih vrat v Kasarni 

Ob občinskem prazniku so v torek, 20. marca, v prostorih Ka-
sarne na Stari Savi pripravili dan odprtih vrat. Oba uporabnika 
prostorov, Glasbena šola Jesenice in Gornjesavski muzej Jese-
nice, sta popoldan namenila prikazu svoje dejavnosti. GS je za 
uvod med 13. in 14. uro pripravila glasbene delavnice za vse, ki 
niso imeli možnosti za glasbeno ali plesno izobraževanje. De-
žurni pedagogi so bili na razpolago v OrfTovi, baletn, tolkalski, 
trobilski in pevski delavnici. Po 14. uri pa je ravnateljica Glas-
bene šole Jesenice Martina Valan: vodila obiskovalce po pros-
torih šole. V muzeju pa so se odločili, da med 14. in 15. uro pri-
pravijo kuhanje delavske kave (po receptu naših babic) v veli-
kem loncu na originalnem štedilniku iz delavskega stanovanja, 
zraven pa so postregli kruh. Obiskovalci so popili kavo in si 
pod vodstvom kustosov ogledali delavsko stanovanju v Kasar-
ni. Na koncu so učenci glasbene šole In študenti glasbe pripra-
vili še koncert, potem pa je bilo še družabno srečanje. J. P. 

Zlate Eva, Martina in Tamara 

Kar seješ, to žanješ! 
Kar 135-krat so bili člani Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora skupaj v preteklem letu, 
od tega 35-krat na nastopih. 

Kot je sporočila Martina Valant, ravnateljica Glasbene šole Je-
senice, so njihovi učenci dosegli nov uspeh, tokrat na 36. tek-
movanju mladih glasbenikov Slovenije. Potekalo je v Ljubljani 
od 12. do 18. marca. Na njem je tekmovalo pet učen< jeseniške 
glasbene šole, priigrale pa so kar tri zlate in dve bronasti 
plaketi. Eva Mulej na kljunasti flavti je prejela zlato plaketo in 
2. nagrado (mcntorica Mateja Bajt, korcpctitor Primož Kcr$-
tanj), Martina Strasser na klarinetu prav tako zlato plaketo in 
2. nagrado (mentorica Monika Svetina, korepetitorka Tanja 
Cvelbar), Tamara Kreft pa je zlato plaketo prejela na kljunasti 
flavti (mentorica Mateja Bajt, korepetitor Primož Kerštanj). 
Nina Klinar je na klarinetu osvojila bronasto plaketo (mentori-
ca Monika Svetina, korepetitorka Tanja Cvelbar), Zorica 
Ceorglev pa b'onasto plaketo ra flavti (mentorica Barbara 
Knap, korepetitor Primož Kerštanj). V disciplini kljunasta flav-
ta je korepetitor Primož Kerštanj prejel posebno nagrado za 
zgledno umetniško sodelovanje. U. P. 

Kaj vse zmore računalnik 

Noco) ob 18. uri bodo v razstavnem salonu Dolik Jesenice s 
krajšim glasbenim programom v izvedbi lokalnega kvinteta 
KD dr. France Prešeren Žirovnica odprli razstavo likovnih del, 
oblikovanih po računalniškem programu avtorja Bogdana So-
bana iz Vrtojbe pri Gorici. Njegova likovna dela so malce ne-
navadna, so namreč rezultat avtonomnega procesa, ki se do-
gaja na računalniku na osnovi avtorjevih lastnih programov. 
Tak ustvarjalni pristop je znan pod imenom "generative art" in 
si tudi drugod po svetu počasi utira pot v svet umetnosti. Me-
toda sama pa odpira vrsto vprašanj: o ustvarjalnih zmožnostih 
stroja - računalnika, kako vrednotiti tako nastala dela do vpra-
šanja avtorstva takih stvaritev. Likovna dela Bogdana Sobana 
so v likovnem smislu predvsem barvne abstrakcije, ki pa vča-
sih spominjajo tudi na podobe i? realnega sveta. Razstava bo 
na ogled do vključno 2. maja, salon pa je odprt vsak dan, ra-
zen sobote popoldan, nedelj in praznikov, od 9. do 12. ure in 
od i6. do 19. ure. JoV 

Š T E F I M U I I A R 

Zgodnja pomlad je čas, ko se 
na vseh področjih trudimo, da 
bi bilo leto plodno in še boljše 
od preteklega. V Pihabiem or-
kestru Jesenice-Kranjska Gora 
so lani precej ostro zaorali in re-
zultati dobrega načrtovanja in 
trdega dela so tu: podali se bodo 
na tekmovanje, in to kar dva-
krat v letošnjem leta To je bil 
najvišji dlj, Id so ga sprejeli na 
marčni volilni konferenci, ki je 
prinesla nekaj malenkostnih 
zamenjav, vodstvo pa je za zdaj 
ostalo isto. Predsednik Peter 
Muhar se v svojem poročilu že 
po tradiciji ni mogel izogniti 
številkam, ki potrjujejo, da v or-
kestru mislijo in delajo zares: 
kar 135-kiat so bili skupaj v pre-
teklem letu, od tega opravili 35 
nastopov in odigrali na dveh 
pogrebih, od katerih je bil eden 
slovo od njihovega dolgoletne-
ga in zelo priljubljenega sc^od-
benika Ivana Smoleja - Sbri^. 
Da so skoraj nepogrešljivi na 
praznovanjih krajevnih skup-
nosti, se ve, prav tako ne more-
jo brez njih upokojenci in pla-
ninci pa šporbiiki, pospremili 
so slovesnost ob stoletnici Bo-
liinjske proge, gostovali v Av-
striji ob Šo-letnid godbe v Pod-
kloštru, koncertirali so ob dne-
vu upora proti okupatoru in ob 
15-letnid samostojne Slovenije, 
izredno ponosni pa so na tradi-
cionalne spomladanske in no-
voletne koncerte, ki so bili po 
oceni umetniškega vodje, diri-
genta in izjemnega glasbenika 

Donina JeraSe zelo, zdo uspeš-
ni Izbor glasbe in njena inter-
pretacija sta dosegli zavidljivo 
raven, tako da upravičeno lahko 
rečemo, da so dobro pripravlje-
ni za merjenje moči z drugimi 
slovenskimi in orkestri iz tuji-
ne. Posebej je treba poudariti, 
da je uspeh izključno plod do-
mačega dela, kar dokazujejo od-
lični solistični nastopi tako na 
spomladanskem kot na novo-
letnih koncertih. 
Mladi glasbeniki iz jeseniške 
glasbene šole so vedno dobro-
došli tako kot solisti na koncer-
tih kot v vrstah orkestra, zlasti bi 
si jih želeli na instrumentih, kot 
so rog, oboa, fagot in v prvi \Tsti 
tolkala. Sodelovanje z ^asbeno 
šolo je predsednik pohvalil, prav 
tako ravnateljica te šole Martina 
Valant ki je kot gostja konferen-
ce zagotovila, da bodo kadrov-
skim problemom jeseniškega 
orkestra posvetili še večjo pozor-
nost, in sicer kar zadeva vzgojo 
novih moči in študij partitur za 
solističr.e nastope na spomla-
danskem koncertu. Tako je or-
kester sprejel v svoje vrste pet 
mladih godbenikov, ki šo 
uspešno prestali trimesečno po-
skusno dobo. To so: Nanja Bie-
lili, Jošt Čeme, Vid Jeiaša, Nina 
Klinar in Primož Trontdj. 
Sicer pa ima orkester srečno 
roko. Komunikacija, glasbena 
in besedna, je odlična z obema 
občinskima upravama in tako 
kot vsako leto orkester dolguje 
jeseniški občini 20 koncertov, 
kranjskogorski pa osem, da 
upraviči vsakolema strogo na-

mensko dodeljena sredstva. 
Tudi gospodarili so dobro, se je 
pohvalil predsednik. Bogatejši 
so za nekaj instrumentov, sta-
rejše so dali obnoviti, dobili so 
nove klobuke, za poletje načrtu-
jejo lahkotr.ejše majice. Gosta 

ra, če so zvezde prave. Kaj pa na-
črti? Teh je veliko. Prvi izziv bo 
že spomladanski koncert 21. 
aprila, ki bo posebna poslastica 
zimzelene ^asbe z različnih 
koncev sveta. Konec aprila bo 
srečanje gorenjskih godb v Gor-

D i r i g e n t D o m e n J e r a š a s e n i m o g e l i z o g n i t i 

š t e v i l k a m : n o v e m b r a b o s e d e m let, k a r je 

p r e v z e l d i r i g e n t s k o palico. V t e m č a s u s o z 

o r k e s t r o m n a š t u d i r a l i 1 5 0 s k l a d b , o d t e g a 9 0 

n o v i h , k a r z n e s e p r i b l i ž n o o s e m u r m u z i c i r a n j a . 

Z a d o v o l j e n j e z n a p r e d k o m v o r k e s t r u , m l a d i n a 

i m a polet in š e v i š j a p r i č a k o v a n j a d i r i g e n t a s o 

z a t o u p r a v i č e n a . N e g u j e tudi s k r i t o ž e l j o p o b a s 

k l a r i n e t u , ki bi o r k e s t r u p o g l o b i l n j e g o v o z n a č i l -

n o ž a m e t n o b a r v o , v e n d a r s e z a v e d a , d a je to 

v e l i k a n a l o ž b a in n e b o u r e s n i č l j i v a č e z n o č . 

M o g o č e pa s e n a j d e k a k š e n n a v d u š e n e c z a 

g l a s b o , ki b i h o t e l i n z m o g e l o r k e s t r u p r i s k o č i t i 

n a p o m o č kot s p o n z o r . 

na občnem zbom, Andrej Čer-
ne, predstavnik javnega sklada 
ljubiteljskih dejavnosti, in častni 
dan orkestn ter podžupan Jese-
nic Boris Bregant sta pohvalila 
delo orkestra in mu ponudila 
VSO podporo. Posebej podžupan 
vidi orkester na Stari Savi v okvi-
ru projekta Poletje na Stari Savi 
Poveciati je treba, da ni samo 
častni Član orkestra, ampak da 
je vpet v njegovo delo na različ-
nih področjUi, za kar so mu v 
orkestru hvaležni. In ne boste 
verjeli, celo na činele kdaj zaig-

jah, 26. maja se bo odvijalo tra-
didonalno srečanje godb treh 
dežel iz Italije, Avstrije in Slove-
nije. V poletnem času bo godba 
vrnila gostoljubje godbenikom 
iz Komna, 16. julija bo potekalo 
v Ormožu tekmovanje za pokal 
Vinka Štrudja, jeseni pa godbe-
nike čaka mednarodno tekmo-
vanje v Novem mestu. Po tradi-
dji pričakujejo \abilo iz Izole, če 
dodamo še 28 koncertov v obeh 
občinah, potem je mera več kot 
pokia in so dobljena sredstva 
več kot zaslužena. 

Pele so Slovencem v zamejstvu 
ženski pevski zbor Milko Škoberne je nastopil v Svetem Križu pri Opčinah, 

M A R J E T A A V S E N I K 

Na povabilo salezijanskega 
duhovnika Sandija Osojnika 
je v soboto, 24. marca, v Kul-
turnem domu Antona Mar-
tina Slomška v Svetem Kri-
žu pri Opčinah gostoval je-
seniški ženski pevski zbor 
MiLco Škobeme. S izborom 
slovenskih ljudskih in umet-
nih pesmi je nastopil ob 
praznovanju materinskega 
dneva. Pevke so zapele na-
slednje pesmi: Solza sklada-
telja Josipa Šterbenca, Pod 
oknom skladatelja Jurija 
Fleišmana na besedilo Fran-
ceta Prešerna, Pojdem na 
ravno polje, besedilo je napi-
sal Tone Pavček, glasbo pa 
skladatelj Radovan Gobec, 
ljudsko Poj te drobne ptice v 
priredbi Silvestra Orla. go-
renjsko ljudsko pesem Da bi 
jaz znala, k'teri je moj v pri-
redbi Emila Adamiča, štajer-
sko ljudsko Rožmarin, ki jo 
je priredil Ciril Pregelj. Za-
dnja pesem, ki jo je zbor za-
pel, pa je bila slovenska ljud-
ska pesem iz okolice Bleda z 

naslovom Potrkan ples v pri-
redbi Matije Tomca. 
Ženski pevski zbor Milko 
Škobeme si je v 39 letih ne-
pretrganega delovanja ved-
no prizadeval in si tudi še 
danes prizadeva ohranjati 
kvalitetno zborovsko petje 

ter s tem razveseljevati ob-
činstvo tako doma kot v za-
mejstvu in tujini. Predstavil 
se je na mnogih tekmova-
njih in nastopih po Sloveniji 
in tujini. V njem se je v de-
vetintridesetih letih zame-
njalo veliko pevk, zamenjali 

so se tudi številni dirigenti. 
Od lanske jeseni zbor vodi 
dirigent Marko Mulej, ki je 
prinesel nov zagon in novo 
voljo do prepevanja, pridru-
žile so se tudi nove pevke • 
danes jih v zboru prepeva 
sedemnajst. 



ŠPORT 

Spodbudni nastopi mladih tenisačev 

V času od 3. do 5. marca je št rinajstletna tenisačica Kaja 
Mrgole nastopila na odprtem dvoranskem prvenstvu v 
Ljubljani v kategoriji do 16 let. Kaja se je uvrstila na 17. do 
32. mesto, kar je pri tej starosti zelo spodbudna napoved za 
njene bodoče uspehe. V Ljubljani je v dneh od lO. do n . 
marca potekalo odprto prvensti/o za igralce od S do 11 let. 
Tom Cvetkovič je v kategoriji 11 let dosegel zelo lep uspeh, 
saj je zasedel 3. do 4. mesto. V kategoriji mini tenis je na-
stopila tudi Tina Cvetkovič, na B turnirju do 14 let pa je edi-
ni jeseniške barve zastopal Samo Smolej. j. J. 

Strelski veterani najboljši v državi 

Pri Strelskem društvu Triglav Javornik Koroška Bela so že 
kar lepo število let ponosni na veterane in veteranke, ki od-
lično obvladujejo strelske veščine. Na letošnjem državnem 
prvenstvu v streljanju z zračno puško na Ptuju je v katego-
riji nad 6 0 let moška ekipa v postavi Pavel Jezeršek, Franci 
Bizjak in Janez Bohinc (na sliki) osvojila naslov državnega 
prvaka. Tudi veteranke niso dosti zaostajale za najboljšimi. 
Ekipa v postavi Stanka Bizjak, Majda Kralj in Pavla Sedej je 
zasedla drugo mesto. j. R. 

r 
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•prevozi Z eivtodvigatan 
•nakladanje 
zgrabežem 
in odvoz ruševin 
prevoz gramoza 
prevoz peska za malto 
izkopi na težko dostopnih 
mestih z mini nakladačem 

Mladi akrobati z Jesenic 
Ob velikih uspehih na tekmovanjih si mladi akrobati želijo, da bi dobili 
svojo ponjavo, na kateri bi lahko trenirali in tekmovali. 

U R Š A P E T E R N E I . 

Na Jesenicah deluje mlada 
akrobatska skupina, ki je v 
letošnjem šolskem letu izpod 
okrilja Osnovne šole Tone Ču-
far prestopila k športnemu 
društvu TVD Partizan Jesenice. 
Mladi akrobati pod vodstvom 
tier.erja, dolgoletnega telovadca 
Ii>nru Mesariča se iiHcIeihijejo 
tekmovanj v skokih na mali 
prožni ponjavi. V tej panogi so 

prejeli že marsikatero odUî e in 
pokal. V letošnji sezoni so zlasti 
ponosni na rezultate s tek-
movanja v Kopru, na katerem je 
Tadeja Kofol v državnem prven-
stvu osvojila 2. mesto, v finalu 
za Pokal Slovenije pa je zma-
gala s prednostjo 1,70 točke. 
Ekipa starejših deklic je bila šes-
ta. Bine Teran je bil 14. in Pri-
mož Ambrožič 33. kljub letos 
zelo hudi konkurmcL Pri mlaj-
ših deklicah je bila Lejla Aidžič 

7. Tudi ddbanka Nataša Ste-
vanovič je bila 7. Kolajno je 
zgrešila za 2 4 todce. Druge d-
dbanke so se uvrstile med 40. 
in 58. mestom med 7 2 tek-
movalkami. 
Ob tem pa se v skupini srečuje-
jo s precejšnjimi finančnimi 
težavami. Lani jim je Acroni 
Jesenice pomagal z nakupom 
enotnih dresov, OŠ Tone Cu-
far pa jim zagotavlja treninge v 
svojih prostorih in na ponjavi 

Kljub temu si mladi akrobati 
želijo, da bi lahko kupili svojo 
ponjavo, na kateri bi lahko 
trenirali in tekmovali. Težava 
je tudi s prevozi, kajti odvisni 
so od najema kombija ali mini 
avtobusa za celotno skupino. 
V večini pa se morajo zanašati 
predvsem na starše, ki poskr-
bijo, da so ob pravem času na 
pravem mestu. Hvaležni pa so 
tudi trenerju Leonu Mesariču, 
ki skrbi za treninge, organi-
zadjo in prijave na tekmova-
nja ter jih kali v dobre šport-
nike. Nanj so zelo ponosni, še 
posebej pa so veseli njegove 
vrnitve po težki srčni operadji. 
O pomočniku trenerja pa 
lahko le sanjajo... 

J p O SAT 
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TELEVIZIJA • RADIO 
• INTERNET • TELEFONIJA 

Že 15 let se trudimo, da ustrežerro Vašim željam. V tem času smo postavili 
sodoben optični sistem prenosa podatkov, obnovili in posodobili hišne instalacije, 

jim dodali povezave na optične dovode. 

Rezultati se vidijo na Vaših televizijskih sprejemnikih, računalnikih in telefonskih aparatih: 

~ 59 analognih televizijskih programov 

. 39 analognih radijskih programov 

' 4 digitalni TV programi v visoki ločljivosti~i 

1 14 digitalnih televizijskih programoV-i 

35 digitalnih radijskih programov-i 

- 4 digitalni TV programi v visoki ločljivosti-i 40 digitalnih radijskih programov 

v paketu XtraMusic v CD kvaliteti-i 

« povezave v internet od 259 do 10240 kbit/sek poštni predali s ico Mbit prostora 
= IP telefonija čiščenje SPAM-a v poštnih sporočilih 
' trije ekskluzivni programi (samo v kabelskem sistemu): slovenski športni program ŠPORT 
KLUB; filmski program HBO*i in glasbeni program Colica*i «1 sprejem m<,go<e2ovs-cdigruinimsprejemnikom 

- hitri, brezplačni servis na domu za odpravljanje težav pri 
kabelski televiziji, Internetu in IP telefoniji 

NAJNOVEJŠA PONUDBA STORITEV V PAKETU 

paket TRIGLAV - mesečna TV vzdrževalnina, internet 1024/256 kb,/sek, IP telefon *2, 
mesečna naročnina - samo 3 5 , 5 0 EUR ( 8 . 5 0 7 , 2 2 SIT) 

paket DVOJČEK 1 - mesečna TV vzdrževalnina in internet 1024/256 kb/sek 
s amo 2 3 , 0 0 EUR ( 5 . 5 1 1 , 7 2 SIT) 

paket DVOJČEK 2 - mesečna TV vzdrževalnina in IP telefon ' 2 mesečna naročnina 
s amo 1 6 , 0 0 EUR ( 3 . 8 3 4 , 2 4 SIT) 

Prijave in Informacije 
na naslovu: 

TELESAT, d. o. o., Jesenice 
Cesta talcev 20, 4 2 7 0 Jesenice 
Tel.: 0 4 / 5 8 6 5 250, fax: 0 4 / 5 8 6 5 2 5 2 
E-naslov: info@telesat.si 
www.telesat.si 

mailto:info@telesat.si
http://www.telesat.si


RAZPIS 

Občina Jesenice objavlja, na podlagi 4. člena Pravilnika o dodelje-
vanju proračunskih sredstev za podjetniške in razvojne projekte 
mladih na območju občine Jesenice (Ur. list RS, 5tev. 5/04), 

RAZPIS 
ZA PRIJAVO PODJETNIŠKIH IN RAZVOJNIH 

PROJEKTOV MLADIH 
NA OBMOČJU OBČINE JESENICE ZA LETO 2007 

(2. razpis) 

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe podjetniških in razvoj-
nih projektov mladih na območju občine Jesenice s cljem: 

povečati iniciativnost mladih in spodbujati razvojno usmerjene 
projekte, 
motivirati mlade za samozaposlo^anje, kar bi imelo dolgoročno 
multiplikativen učinek pri zmanjSevanju brezposelnosti, 
povečati zaposljivost mladih v lokalnem okolju, 
aktivno vključevati mlade v podjetniške in razvojne projekte, 
spodbuditi inovativni pristop mladih na področju razi/oja in 
vzpostaviti med mladimi na območju občine Jesenice bolj inova-
tivno okolje. 

II. NAMENI, ZA KATERE SE DODELJUJEJO SREDSTVA 

Nepovratna sredstva se dodelijo upravičencem za naslednje 
namene: 
projekte, ki omogočajo odpiranje novih delovnih mest za ciljne 
skupine mladih, 
inovativne pod^etniSke in razvojne projekte za mlade, 
za promocijo mladih inovatorjev in podjetnikov ter izboljšanje 
konkurenčne sposobnosti, 
za strokovna izobraževanja mladih na podro^u podjetništva in razvoja, 
infbnnacijsko podporo podjetništvu mladih podjetnikov, 
raziskovalnih podjetniških projektov za mlade, 
strokovne podjetniške in razvojne študije za mlade, 
za projekte prepoznavanja, preverjanja in uresničevanja podjetniških 
idej mladih, 
projekte spodbujanja povezovanja mladih podjetnikov v regiji, med 
regijami in prek meje, 
izdelavo Študij izvedljivosti in projektnih dokumentacij mladih 
podjetnikov, 
projekte na področju sodelovanja izobraževalnih institucij in pod-
jetništva mladih, 
projekte, ki spodbujajo raziskovanje in razvoj v podjetništvu mladih, 
projekte povezovanj mladih s podjetji pri raziskovanju in v razvoju, 
podjetniških prireditev za mlade in 

udeležbo n<i tekrriuvanjih rriladili ^ področja pudjclniSlva. 

III. SKUPNA VIŠINA SREDSTEV 
Sredstva so namenjena za dodeljevanje nepovratnih sredstev in 
se zagotavljajo v proračunu občine Jesenice v višini, ki je določe-
na z Odlokom o proračunu Občine Jcscnicc za leto 2007. 

Okvirna višina nepovratnih sredstev za drugi razpis, ki bo za leto 
2007 na razpolago za izvajanje podjetniških in razvojnih projek-
tov mladih na območju občine Jesenice, znaša 2.285 evrov. 

IV. UPRAVIČENCI 

Upravičenci za dodelitev finančnih sredstev z obravnavanega ob-
moJja so: 
gospodarske družbe, M se po 52. členu zakona o gospodarskih 
družbah štejejo za majhno družbo ali 
fizične osebe, ki imsjo status samostojnega podjetnika ali 
obrtnika ali 
fizične in pravne osebe, ki so v postopku pridobivanja pred-
pisanih dovoljenj, razen za ustanovne vloge ali Če ne gre za pri-
dobivanj« ui>lanuvnt;g<i kapitala aii 
fizične osebe in 
javni zavodi ter društva. 
Prijavitelj mora imeti sedež oz. stalno prebivališče v občini Je-
senice. Za prijave mladoletnih fizičnih oseb odgovarjajo polnolet-
ni mentorji ali organizacije, ki so nosilke projekta. 
Izjemoma se lahko prijavijo na razpis tudi zvajalci, ki imajo sedež 
ali stalno prebivališče izven občine, če se projekt, program, 
prireditev ali aktivnost izvaja na območju občine Jesenice in 
vključuje večino udeležencev iz občine Jesenice. 

V. POGOJI ZA DODEUTEV SREDSTEV 

Delež dodeljenih sredstev iz tega razpisa znaša do sto odstotkov 
stroškov izvedbe projekta. Na podlagi ocenjevanja projektov se 
bo izoblikovala prednostna lista. Sred<;tva bodo dodeljevala 
projektom po sistemu najvišje dosežene končne ocene projekta. 
Sredstva se bodo dodeljevala najbolje ocenjenim projektom do 
vsote, ki je v letu 2007 predvidena za ta razpis. 

VI. KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV 

1. ADMINISTRATIVNA PRAVILNOST VLOGE 

Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi kontrolnega sezna-
ma, ki je priložen obrazcu A Prijavni obrazec. 

2. USTREZNOST PRIJAVITELJA, PARTNERJEV IN PROJEKTOV 
ZA SODELOVANJE NA RAZPISU 

Ustreznost prijavitelja; partnerjev in-5^mega projekta se bo pre-
gledovala na podlag) merit, ki so določena pod IV. točko razpisa -
Upravičenci. 

Pred ocenjevanjem projektov se bo tudi preverilo, ali je prijava v 
skladu z nameni in cilji razpisa, kar je opisano v točki 1. in II. tega 
razpisa. V primeru, da ne bo zadoščeno tem pogojem, se projekt 
nc bo dal v occnjcvanjc in sc bo vloga zavrnila. 

3. USTREZNA KVALITETA IN FINANČNA OCENA 
PREDLOGA PROJEKTOV 

Kvaliteta posameznih predlogov projektov, vklju&io s predlaga-
nim finančnim načrtom, se bo ocenjevala na podlagi vsebinskih 
meril, ki so določena v posebni ocenjevalni tabeli, ki je navedena 
v Navodilih prijaviteljem za sodelovanje na razpisu. 

VII. OBLIKA, ROK IN NAČIN ODDAJE PRIJAV 

Prijavitelji morajo predložiti svojo vlogo na predpisanem obrazcu 
A Prijavni obrazec in morajo dosledno upoštevati format in 
navodila. Vsako vlogo mora ponudnik oddati v enem podpisanem 
originalu. 

Rok in naslov za oddajo prijav je 8. maj 2007 do 15. ure na naslov 
Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo, Cesta železarjev 6, 
4 2 7 0 Jesenice. Vloge lahko oddate tudi osebno na Občini Je-
senice, na Oddelku za gospodarstvo ali v sprejemni pisarni do 
dne 8. maja 2007 do 15. ure. 

Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vid-
na oznaka: Ne odpiraj - vloga na razpis • PROJEKTI MLADIH in na 
zadnji strani polni naslov pošiljatelja. 

Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne 00 obravnavala 
in bodo vrnjene prosilcem. Vloge, ki ne bodo pravilno označene, 
bodo v postopku odpiranja izločene kot nepravilno opremljene. 

VIM. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE 
Natančni podatki o tem razpisu so podani v Navodilih prijavite-
ljem za sodelovanje na razpisu, ki jih lahko dobite na spletni 
strani www.jesenice.s( ali osebno v sprejemni pisarni Občine Je-
senice v času uradnih ur. Prijavitelji lahko svoja vprašanja glede razpisa 
pošljejo po elektronski pošti na naslov: aleksandra.orel(g)jesenice.si. 

IX. OBRAVNAVA VLOG 

Odpiranje vlog ni javno in bo v sredo 9. maja 2007 
Predvideni datum objave rezultatov ocenjevanja je maj 2007. 

Št.: 302-20/2CX)6 

Ž U P A N : 
Tomaž Tom Mencinger 

Na podlagi io. člena Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud 
investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo ob-
novljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Je-
senice (Ur. list RS, št. 70/05) in sklepa 4. redne seje Odbora za 
stanovanjske zadeve in komunalno infrastrukturo ter energetiko 
z dne 21. marca 2007 Občina Jesenice objavlja 

JAVNI RAZPIS 
za dodelitev finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učin-
kovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospo-
dinjstvih na območju Občine Jesenice. 

1. Naziv in sedež podeljevalca finančnih spodbud 
Občina Jesenice. Oddelek za okolje in prostor. Cesta 
železarjev 6 ,4270 Jesenice, tel.: 04 5869-221, faks: 04 5869-213 

2. Predmet javnega razpisa 
Občina Jesenice razpisuje dodelitev finančnih spodbud investi-
cijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovlji-
vih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice. 
Finančne spodbude so namenjene upravičencem, ki so izvedli 
naslednje investicijske ukrepe: 
• toplotno izolacijo podstrešja (neizkoriščeno podstrešje) oziro-

ma toplotno izolacijo strehe (izkoriščeno podstrešje), 
• toplotno Izolacijo in obnovo fasade, 
- toplotno izoiacijo stropa ali poda kleti, 
- zamenjavo fasadnega stavbnega pohištva - okna in balkonska 

vrata, 
• prehod na daljinsko ogrevanje (priklop na vročevodno in plino-

vodno omrežje), 
• vgradnjo toplotnih Črpalk za ogrevanje sanitarne vode, 
- vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode, 
• vgradnjo specialnih kurilnih naprav na polena za centralno 

ogrevanje ns lesno biomaso. 

3. Splošni pogoji 
Do finančne spodbude je upravičena fizična oseba, ki je: 
- lastnik oziroma solastnik objekta in je investitor izvedbe inve-

sticijskega ukrepa; 
- najemnik objekta, ki ima z lastnikom objekta sklenjeno dolgo-

ročno najemno pogodbo o sovlaganjih v objekt oziroma pisno 
soglasje lastnika objekta k izvedbi investicijskega ukrepa dolo-
čenega v 2. točki tega razpisa. 

Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so lastniki ali solastni-
ki oziroma najemniki objektov, niso upravičenci za dodelitev fi-
nančne spodbude, čeprav so udeleženci v investiciji. 
Vlogo lahko vloži fizična oseba, navedena v predhodnem od-
stavku (upravičenci) oziroma njeni zakoniti zastopniku Nadalje 
vlogo lahko vbži tudi oseba, ki ima pisno pooblastilo upravičen-
ca ali upravnik objekta, katerega pooblastijo etažni lastniki. 
Za objekt se Šteje stavba ali del stavbe, na katerem je bil izveden 
investicijski ukrep. Stavba je objekt z enim ali več prostori, v ka-

tere lahko človek vstopi in so namenjeni prebivanju. Del stavbe 
predstavlja stanovanje v večstanovanjski stavbi. 
Počitniške stavbe oziroma vikendi ter vsi pomožni objekti in 
drugi objekti, zgrajeni brez gradbenega dovoljenja, niso pred-
met pridobitve finančne spodbude. 
Na razpisu lahko sodelujejo upravičenci, ki so izvedli enega ali 
več investicijskih ukrepov na objektih, ki so zgrajeni na območ-
ju Občine Jesenice. 
Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za investicijske ukre-
pe izvedene v obdobju od 1. januarja 2006 do 31. decembra 
2006, kar se dokazuje z računom za izvedbo investicijskega 
ukrepa (datum opravljene storitve). Nepovratna sredstva se 
bodo dodeljevala do porabe namenskih sredstev po zaporedju 
predložitve popolnih vlog. Postopek bo voden v skladu z Odlo-
kom o dodeljevanju finančnih spodbud investicijskim ukrepom 
za jčinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v 
gospodinjstvih na območju Občine Jesenice (Ur. list RS. št. 
7o;o5). 
Pogoj za dodelitev nepovratnih sredstev |e popolna vloga. Šteje 
se, da je vloga popolna, če je obrazec vloge pravilno izpolnjen 
ter so predložena vsa zahtevana dokazila. Če bo vloga nepopol-
na, bo pristojni organ od upravičenca zahteval dopolnitev vloge 
v določenem roku. Če upravičenec vloge ne bo popolnoma do-
polnil v roku oziroma bo vloga neustrezno dopolnjena, bo organ 
vlogo s sklepom zavrgel. Dopolnitev vloge je možna le enkrat. 
Če upravičenec pomanjkljivosti odpravi v roku, se šteje, da je 
vloga popolna od dneva prejema dopolnitve vloge. 
Vgrajeni materiali in/ali izvedeni investicijski ukrepi morajo do-
segati zahtevane tehnične kriterije, ki so podrobneje določeni v 
Navodilu za izpolnitev vloge in določitev tehničnih kriterijev, ka-
ter je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. 
Investicijski ukrep vgradnje specialnih kjrilnih naprav na pole-
na za centralno ogrevanje na lesno biomaso mora biti izveden v 
naseljih: Hrušica, Javorniški Rovt, PlavŠki Rovt, Prihodi, Planina 
pod Golico, Potoki, Koroška Bela, Lipce, Blejska Dobrava, <oč-
na oziroma v delih naselij, kjer ni možnosti priklopa na daljin-
sko ogrevanje (vročevodno ali plinovodno omrežje). 
Vložena dokumentacija, ki je priloga vloge, se upravičencu ali 
vlagateljem ne vrača. 

Postopek vodi in o njem odloča na prvi stopnji pristojni organ 
občinske uprave, ki odloča o dodelitvi finančne spodbude z od-
ločbo, zoper katero je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča Žu-
pan. Odločitev župana je dokončna in pravnomočna. 

4. Merila oziroma kriteriji 
Merila oziroma kriteriji za dodelitev finančnih spodbud, 
za posamezne Investicijske ukrepe so sledeči: 
za toplotno izolacijo podstrešja oziroma strehe: 
• 4 € / m 2 toplotne izolacije 
toplotno izolacijo in obnovo fasade: 
• 4 € / m 2 toplotne izolacije 

• dodatna sredstva za objekte nad 8 stanovanji, in sicer 
60 €/sta nova nje 

toplotno izolacijo stropa ali pcda kleti: 
• 2.5 € / m 2 toplotne izolacije 
za zamenjavo fasadnega stavbnega pohištva • okna in balkonska 
vrata: 
• 2 0 € / m 2 oken, balkonskih vrat, vendar največ 360 €/objekt 
za prehod na daljinsko ogrevanje (priklop na vročevodno in 
plinovodno omrežje): 
• 125 C/priključek 
za vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode: 
»210 €/toplotno črpalko 
za vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode: 
• 125 € / m 2 vgrajenih sprejemnikov sončne energije, vendar 

največ 1.000 € za celotni sistem 
za vgradnjo specialnih kurilnih naprav na polena za centralno 
ogrevanje na lesno biomaso: 
• 4 0 odstotkov cene kurilne naprave in ustreznega hranilnika 

toplote, vendar največ i . ioo € za celoten sistem. 

5. Viš ina razpoložljivih finančnih sredstev 
Za finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev so na pod-
programu 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energi-
je, proračunski postavki 9010 Energetska sanacija Proračuna 
občine Jesenice za leto 2007 namenjena sredstva v višini 
83.458,00 € . 

6. Rok za predložitev vloge 
Rok za predložitev vloge je 4. maj 2007. 
Izpolnjen obrazec vloge in zahtevana dokazila se oddajo na Obči-
ni Jesenice v Sprejemno informativni pisarni - osebno ali priporo-
čeno po pošti na naslov Občina Jesenice, Oddelek za okolje in 
prostor, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice v Času od 30. marca 
?oo7 do vključno 4. maja 2007. 
Nepravočasno oddane vloge se ne bodo upoštevale ter bodo s 
sklepom zavržene. 

7. Kraj in čas, kjer zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo 
Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo v Sprejemno 
informativni pisarni, Cesta železarjev 6, 4 2 7 0 Jesenice v Času 
uradnih ur, proti plačilu stroškov kopiranja, kar znaša 0,55 € ali 
na spletnih straneh Občine Jesenice http://vww.jesenice.si, v ru-
briki Razpisi. 

8. Dodatne informacije 
Vse dodatne informacije so na razpolago na Občini Jesenice, Od-
delek za okolje in prostor, pri Katarini Koblar, univ. dipl. inž. 
g e o d . , « 04 5869-221. 

Številka: 360-2/2007 
ŽUPAN 

T o m a ž Tom Mencinger 

http://vww.jesenice.si


MLADI 

Petje je znamenje 
veselega srca 
Trije šolski pevski zbori, v katerih prepeva kar tretjina učencev, in učiteljski pevski zbor Mavrica 
so krepko ogreli srca in dlani obiskovalcev. 

Živalski živ žav spored 

I Sreda, 28. marec, je bila v znamenju petja in plesa na Osnovni 
šoli Toneta Čufarja. Po idejni zasnovi voditeljice številnih 

I pevskih zborov Mojce Čebulj so v programu nastopili mladin-
ski pevski zbor, otroški zbori Zvezdice, Slavčki in Murenčki (vsi 
iz OŠ Tone Čufar, vodi jih Mojca Čebulj, klavirska spremljava 
Primož Kerštanj), plesna skupina Osnovne šole Toneta Čufar-
ja in pevski zbor iz Osnovne šole Koroška Bela z zborovodkin-
jo Lidijo Woif. Delovni naslov pevskega druženja je bil Živalski 
živ žav spored, saj je bila večina pesmi posvečena živalim. Po-
hvaliti moramo tudi nastopajoče plesalce, ki so po svoje 
prispevali k vzdušju v dvcani, posebno s piesom ob zvokih 
Radetsky marša.). P. 

I N E S T O M I Č , ( N O V I N A R -

S K I K R O Ž E K , M E K T O R I C A 

M A J A O T O V I Č ) 

Ne samo sončni žarki ali ra-
diator ali kamin - tudi pe-
sem nas lahk) ogreje. In kako 
toplo je bilo na Osnovni šoli 
Koroška Bela 27. marca popol-
dne! Trije šolski pevski zbori, v 
katerih prepeva kar tretjina 
učencev, in učiteljski pevski 

zbor Mavrica so bepko ogreli 
srca in dlani obiskovalcev. Pet-
indvajset malčkov v zboru 
Biba buba baja je pod vod-
stvom zborovodkinje Jane 
Lavtižar zapelo in zaplesalo 
kar šest pesmi. Pa sploh niso 
imeli treme, čeprav so komaj 
prestopili šolski prag. Ob kla-
virski spremljavi Mojce Čebulj 
in pod vodstvom ufiteljice 
glasbe lidie Wolf sta prepeva-

la Otroški in Mladinski pevski 
zbor Osnovne šole Koroška 
Bela. V prvem 36, v drugem 
pa 50 pevk in pevcev je poslu-
šalce popeljalo v svet ljud-
skih, ponarodelih in umetnih 
pesmi. Potem pa še učiteljski 
pevski zbor Mavrica - pevke v 
mavričnih bluzah in žamet-
nih glasov so pod vodstvom 
Mojce Čebulj med drugim 
zapele in z nasmejanimi ob-

razi tudi dokazale, da srečen 
je, kdor glasbo rad ima. Deve-
tošolki Ana Palovšruk in Ja-
nja Svetina sta ob brenkanju 
na kitaro zapeli Sivo pot in 
Every time. Maja in Meta 
Horvat pa sta zaigrali na violi-
no in klavir. Za konec pa so se 
na oder "zdrenjali" prav vsi 
pevci. Zadonela je pesem 
Dona nobis pacem (Podari 
nam mir). Enkratno! 

Skupni nastop pevskih zborov / FOTO: JANEZ PIPAN Meta in Maja Horvat sta mlajši glasbenici, Igrata violino in klavir. 

Waldorfska šola ni za otroke 
bogatih staršev 
Starši povsod po svetu deloma f inancirajo de lovanje vvaldorfške šole, toda upošteva se soc ia lno načelo. 

K . S . ( Z A M I S E L , 

D R U Š T V O L I U B I T E L I E V 

WALDORFSKE 
P E D A G O G I K E ) 

V času, ko morajo otroci v 
Šolo, se starši znajdejo pred 
pomembno življenjsko od-
ločitvijo, saj odločitev o šoli 
opravijo v imenu svojih otrok. 
Dejavniki, ki so pri izbiri šole 
za starše odločilni, so: ali da 
neka šola otroku dovolj zna-
nja in njegove sposobnosti 
razvije v tolikšni meri, da bo 
lahko uspešno živel. Po-
membno pa je tudi, da šola 
otroku predstavlja okolje, v 
katerem se bo dobro počutil 
in v katerega se bo z veseljem 
vračal. Starši iz Ljubljane in 
okolice imajo od leta 1 9 9 2 
možnost svoje otroke vpisati 
v waldorfsko šolo. To mož-
nost so starši iz Maribora in 
okolice dobili leta 2005, star-
šem iz Gorenjske pa se ta 
možnost prvič ponuja v pri-
hajajočem šolskem letu. Prav 
tem, pa tudi drugim, pa se za-
gotovo poraja veliko vprašanj. 
Spodaj poskušamo odgovori-
ti le na nekatera. 

Starši deloma Fmancirajo 
delovanje waldorfskih šoL 

So potemtakem to šole za 
otroke bogatih staršev? Wal-
dorfske šole lahko obiskuje-
jo otroci iz vseh socialnih 
plasti, toda starši povsod po 
svetu deloma flnancirajo 
delovanje vvaldorfške šole. 
Iz sredstev, ki jih prispevajo 
starši, se krijejo nadstan-
dardne storitve (v prvem 
razredu se že učijo 2 tujih 
jezikov ...) in material za 
delo pri pouku, poleg tega 
pa otroci dobijo v šoli tudi 
skoraj vse šolske potrebšči-
ne. Merila za višino prispev-
ka določa finančna skupina, 
ki jo predstavljajo v glav-
nem starši. Tu se upošteva 
socialno načelo, kar prepre-
čuje, da se kakšen otrok ne 
bi mogel vpisati v šolo zara-
di prevelikih denarnih za-
htev. 

Kakšna je vloga religije v 
vvaldorfskih SoIah? 
Starše različnih verskih pre-

pričanj skrbi, da se bo nji-
hov otrok ob srečanju z 
"drugačnimi nauki od svoje-
ga" odtujil. Vendar se na 
vvaldorfski šoli ne poučuje 
nobena religija. V času od 
prvega do osmega razreda 
se otroci srečajo z velikimi 

mitologijami in religijami 
različnBi ljudstev. Te vsebi-
ne so del rednega pouka in 
se kažejo predvsem v izboru 
zgodb, ki jih učitelj pripove-
duje v posameznem starost-
nem obdobju. Tako se v pr-
vem in drugem razredu 
otroci srečajo predvsem s 
pravljicami, v tretjem z bas-
nimi in legendami in v četr-
tem z zgodbami Stare zave-
ze. Zgodbe iz nordijske kul-
ture predstavljajo osrednjo 
tematiko v petem razredu, v 
šestem pa se otroci srečajo z 
epi iz Perzije in Indije ter 
egipčanskimi in grškimi 
miti. Rimljanom in razvoju 
islamske vere je namenjen 
sedmi razred, osmi in deve-
ti pa vprašanjem, ki so pre-
vevala dobo odkritij in da-
našnji čas. Osebna vera, po-
vezana s posameznikovo ve-
roizpovedjo, je intimna od-
ločitev posamezne družine. 
Vendar se krščanstvu, ker je 
značilno za naše okolje in za 
večji del Evrope namenja 
več pozornosti, ki pa se kaže 
predvsem v praznovanju 
piaznikov. Ti prazniki so 
povezani z naravo, z letnimi 
časi: mihaelovo, martinovo, 
božič ... V njih spoznava du-

hovno (ne versko) ozadje pra-
znovanj. 

Ali da vvaldorfska šola otro-
kom dovolj znanja? 
Včasih se pojavi bojazen, da 
se bodo otroci iz vvaldorfskih 
šol težko prilagodili današ-
njemu življenju. Izkušnje in 
raziskovanje potrjujejo na-
sprotno. Na splošno ti otroci 
nima;o predsodkov in kažejo 
veliko zanimanja za svet in 
ljudi okoli sebe. Znajo zazna-
ti probleme drugih in vidijo 
n j W / e potrebe, zato so bolj 
pripravljeni pomagati in pre-
vzemati odgovornost. Razis-
kave kažejo, da nekdanje 
učence vvaldorfsldli šol sreča-
mo v vseh poklicih, največ na 
izobraževalnem in socialnem 
področju, v zdravstvu, umet-
nosti, jezikoslovju, novinar-
stvu. gledališču, pravu... 
Za konec naj povemo, da se 
je v zadnjem času pokazalo 
tudi zanimanje in potreba po 
vvaldorfskem vrtcu na Go-
renjskem. 

Starše pa gotovo zanima 
tudi možnost prevoza v wal-
dorfsko šolo - glede tega lah-
ko povemo, da poteka priza-
devanje tudi na tem podro-
čju. 

a 'V. 

Predstave bodočih vzgojiteljic 

Dijakinje tretjega letnika Srednje šole Jesenice - program 
vzgojitelj predšolskih otrok pod mentorskim vodstvom pro-
fesorice Marte Baje so se sredi marca z igricama Greta gre 
v vrtec in Koncert na povabilo M EPI (Društva za mednarod-
no priznanje mladim) predstavile tudi v Kliničnem centru 
Ljubljana. "V Kliničnem centru Ljubljana smo polepšali po-
poldan malim in velikim bolnikom in nekaterim otrokom 
vrtcev iz ljubljanske občine," je povedala Marta Baje. Kot je 
dodala, je bila vodja MEPI za Slovenijo Ana Kocijančič že 
lani navdušena nad igrico Sapramiška, s katero so popestri-
li program Predstavitev programa MEPI v organizaciji Mla-
dinskega centra Jesenice. Dijakinje pa so januarja letos z 
obema igricama razveselile tudi vse otroke vrtcev radovlji-
ške občine v dvorani pri Jožovcu v Begunjah, otroke vrtcev 
na Jesenicah in v Bohinjski Bistrici, starostnike v Domu dr. 
Janka Benedika v Radovljici in Domu upokojencev dr. Fran-
ceta Berglja na Jesenicah, pa tudi otroke v CUDV Matevža 
Langusa - varstveno delovni oddelek Radovljica. M. B. 

Koncert nekdanjih učencev 

V torek, 20. marca, je bil v veliki dvorani Glasbene šole Je-
senice nadaljevalni koncert iz cikla nastopov nekdanjih 
učencev šole, ki sedaj uspešno nadaljujejo svojo strokovno 
izobraževanje na srednji glasbeni šoli in na glasbeni akademi-
ji. Tokrat so se predstavili Jernej Oberžan, Bh Helikon (troben-
ta) ob klavirski spremljavi Nede Perko, najbolj znana har-
monikarica Neža Torkar, pianistka Anida Gluhič, kitaristka 
Sandra Štern ob klavirski spremljavi Andreje Markun, kla-
rinetistka Neža Černe in trio Jan Adamek (avtor skladbe), 
trobenta, Grega Hrovat, klavir. Rok Čebulj, bas kitara. J. P. 
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VZGOJNOVARSTVENA ORGANIZACIJA 
J E S E N I C E 

C. Cirila Tavčarja 2 1 , 4 2 7 0 Jesenice 
Telefon: 04 5 8 3 6 7 4 0 

Fax: 04 5 8 0 0 1 8 

VABIMO STARŠE PREDŠOLSKIH OTROK 
K VPISU OTROK ZA ŠOLSKO LETO 2007/08 

Vpisujemo na upravi vrtca na C. Cirila Tavčarja 21, 
od 2. do 12. aprila 2007 

vsak dan med 8. in 14. uro, ob torkih do 16. ure 

Za novo šolsko leto od 1. septembra 2007 razpisujemo 
naslednje prograrrte: 

DNEVNI PROGRAM za otroke od 1 do 3 let, 
ki traja od 6 do 9 ur 

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

POLDNEVNI PROGRAM za otroke od 3. leta dalje, 
ki traja 6 ur 

Z VESEUEM VAS PRIČAKUJEMO! 

Zaposlitveni center za invalide 
v Šentplavžu je trenutno zaposlenih pet invalidov. Radi bi sodelovali s še več podjetji. 

U R Š A P E T E R N E L 

Decembra lani )e na Plavžu 
na Jesenicah svoja vrata od-
pri zaposlitveni center z 
imenom Šentplavl V njem je 
trenutno zaposlenih pet invali-
dov, Id so na fa način dobili za-
poslitev, dobivajo plačo, so upra-
vičenj do povračila stroškov za 
prevoz, m ^ c o in regres. Ker je 
večina od njih prej prejemala 
zgolj sodalno pomoč, je to za-
nje velik preskok in pomeni ve-
liko izboljšanje njihovega polo-

žaja. Tovrstni zaposlitveni cen-
tri so novost pri nas, je povedala 
v. d. direktorice Sentplavža 
Maja Amež Kialjič. Nov zakon 
o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov je na-
mreč določil, da so delodajal-
ci z več kot dvajset zaposleni-
mi dolžni zaposlovati invalide 
v okvini določene kvote, sicer 
morajo plačevati državi 7 0 
odstotkov minimalne plače 
za vsakega invalida, kd bi ga v 
okviru kvote morali zaposliti. 
Lahko pa delodajalci sklenejo 

pogodbo z zaposlitvenim 
centrom in tam zaposlenim 
invalidom priskrbijo delo ozi-
roma v centru kupijo določe-
ne izdelke. Šentplavž ima tre-
nutno pogodbo z dvema pod-
jetjema, za eno etiketirajo in 
paldrajo izdelke, za drugo pa 
sestavljajo izdelke iz plastike. 
Obenem pa zaposleni v cen-
tru izdelujejo izdelke iz gline, 
ki jih lahko podjetja naročijo 
za poslovna darila in s tem iz-
polnijo stroške kvote. Po be-
sedah Maje Amež Kraljič bi v 

prihodnje radi sodelovali s še 
več podjetji, v centru pa bi 
lahko zaposlUi do petnajst in-
validov. Gre za zaščitena de-
lovna mesta, zaposleni pa za-
radi invalidnosti dosegajo 30 
do 7 0 odstotkov pričakovariih 
delovnih rezultatov. Da bi šir-
šo javnost bolje sp7nanili s 
svojo dejavnostjo, v torek, 10. 
aprila, pripravljajo dan odpr-
tih vrat, in sicer med 9. in 15. 
uro. Sicer pa na Jesenicah de-
luje še en podoben zaposlit-
veni center, in sicer Jelša. 

Maja Arnež Kraljič in mentorica Majda Pisek Zaposleni pri delu 

Drugačna nova rekreacija - ples življenja 

S A N E L A T R A K O - N E U V 

WWW.SUNRISE-SPOHT.COM 

V tem delu redne rubrike se 
bom bolj posvetila pred-
vsem novi, vse bolj priljub-
ljeni rekreaciji za ženske, re-
kreaciji, ki predstavlja poži-
vitev življenja. 

Raqs sharqi, rakkase, belly 
dance, danse du ventre - naj-
brž vam našteti izrazi ne po-
vedo veliko. Če dodamo, da 
vsi označujejo isti ples in 
razkrijemo slovenski pre-
vod, bo gotovo lažje. Orien-
talski oziroma trebušni ples 
je v različnih oblikah razšir-
jen po celotnem arabskem 
svetu in širše, tudi v Slove-
niji je vse bolj priljubljen, 
saj je gibanje naravno in 
harmonično, poleg tega pri-
naša boljše telesno in du-
ševno počutje. Orientalski 
ples pa uteleša tudi spolno 
slo. Nič čudnega, očitno )e 
zelo strasten in erotičen. 
Orientalski oziroma trebuš-
ni ples je bil nekoč vroča 
strast le arabskih haremov, 
sedaj se je mogoče vse nje-

tu plešejo ta ples predvsem 
na svatbah, pa naj bo to Ma-
roko, Tunizija, Jemen ali Pa-
lestina. Vsak vesel dogodek 
spremlja ples. Res je, tre-
bušni ples je ženski ples. To 
je ples življenja. Ženske 
imaino specifične lastnosti, 
izkušnje, in če si jih med se-
boj odkrito podelimo, lažje 
preživimo. Prepričana sem, 
da se je orientalski ples 
ohranil ravno zaradi svoje 
ženskosti, čutnosti in graci-
oznosti. 

Zaradi dobrodejnih fizičnih 
in duhovnih učinkov ga prc-
številne sodobne ženske od-
krivajo na novo. Pri vadbi ne 
obstajajo omejitve glede sta-
rosti, postave, teže, kar velja 
za nekatere druge plesne 
discipline. Seveda, ni nujno 
da )e plesalka suha kot ma-
nekenka. Pri trebušnem ple-
su je celo zaželeno, če ima 
malce trebuha. Sicer pa se 
tečajev v naši Zgomjesavski 
dolirii udeležujejo ženske in 

Orientalski oziroma trebušni ples je v različnih 
oblikah razširjen po celotnem arabskem svetu in 
širše, tudi v Sloveniji je vse bolj priljubljen, 
saj je gibanje naravno in harmonično, poleg 
tega prinaša boljše telesno in duševno počutje. 
Orientalski ples pa uteleša tudi spolno slo. 

gove skrivnosti naučiti tudi 
pri nas. 
Orientalski ples se izvaja za 
sprostitev in je namenjen 
predvsem drugačni in novi 
rekreaciji. Orientalski ples 
izraža ženskost, sprošče-
nost, čutnost, mehkobo in 
odločnost. V arabskem sve-

dve leti ali več. Ženske se 
preprosro spremenijo, ker 
naredijo nekaj zase. Tečajni-
ce pridejo na vadbo za zaba-
vo, rekreacijo, utrjevanje mi-
šic in so zadovoljne zaradi 
sproščanja telesa in duha, 
kar se zgodi na vsaki uri. 
Od vsake posameznice pa je 
odvisno v kolikem času se 
plesa nauči. Predvsem od 
njenega znanja, gibčnosti, 
poznavanja orientalske glas-
be in različnih ritmov, rav-
notežja telesa, koordinacije 
različnih gibov in navsezad-
nje temperamenta. Če ima 
Ženska veliko kondicije, po-
tem na tej ravni nima težav 

in je hitrejša pri osvajanju 
tehnike. Tista, ka ima mehke 
boke in medenico, spodnji 
del zelo lepo pleše, pri čemer 
ni tudi nujno da ima spro-
ščen trup, kar je potrebno za 
pravilno gibanje rok. Skratka, 
vsaka ženska se lahko udeleži 
tečaja in sčasoma naufi plesa. 
Tehnika trebušnega plesa iz-
liaja iz vzravnane drže, pri če-
mer le redko pride do po-
škodb. Pri plesu je treba po-
slušati svoje lastno telo in se 
pri preobremenitvi ustaviti, 
ne delati gibov na silo, in šele 
kasneje nadaljevati. 
Mitični in opojni arabski svet, 
ki slava erotizem ženskih 

dekleta vseh starosti, tudi ti-
ste pri petdesetih, in različ-
ne izobrazbe, od študentk 
do direktoric. Marsikatera si 
kar ne upa plesati, sprva ji je 
mogoče nerodno, a na teča-
ju se vse sprostijo. Zanimi-
vo, nekatere so začele po 
upokojitvi in zdaj plešejo 

teles, buri domišljijo z igro 
tančic in gibanjem v prosto-
ru v dvodelni opravi z raz-
kritim popkom. Vse tečajni-
ce si ob vadbi zavežejo 
okrog pasu ruto, ki cinglja. 
To je pomembno, saj plesal-
ki označi boke. Cingljanje 
izostruje občutek za ritem. 
Tradicionalne obleke so raz-
lične, saj je vzhodnjaških 
plesov veliko. Tečajnice so 
ponavadi na tečajih obleče-
ne po svoji presoji. Primer-
na obleka je bodisi trenirka, 
pajkice ali dolgo krilo. Bistve-
no je, da se pri vadbi udobno 
počutijo, saj se le učijo. Opa-
ziti pa je tudi, da ženske z ve-
seljem nosijo tudi različne 
kostume, kupljene v Turčiji, 
Egiptu, Maroku. 
Ženske svoje veščine večkrat 
pokažejo na intimnih nasto-
pih v dvoje, saj je gibanje tega 
plesa zelo specifično, zapelji-
vo in privlačno za moške. 
Partnerji na začetku zelo tež-
ko sprejmejo novo obliko 

vadbe za ženske, vendar se 
po nastopih kmalu nava-

dijo in jim celo postane 
všeč, ko jim partnerke 
pokažejo svoje veščine, 

zapeljivost, igrivost in 
veselje do življe-

nja. 

mailto:malioglasi@9-gl3s.si
http://WWW.SUNRISE-SPOHT.COM


ZANIMIVOSTI 

Tako sem se znebil 
sladkorja! 
Svojo izkušnjo, kako je premagal sladkorno bolezen, je jeseniškim diabetikom predstavil Eddy Korsche. 

U R Š A P E T E R N E L 

" S e m glasbenik, glasbeni 
;^alu2iiik, producent in 
ustvarjalec idej za nove pro-
jekte. Pri 60. letu starosti so 
pri rutinskem laboratorij-
skem pregledu ugotovili, da 
imam močno povišano vred-
nost krvnega sladkorja, 434. 
V trenutku sem bil psihično 
na tleh! Kaj!? Kar naenkrat 
sem postal sladkorni bolnik? 
GROZNO! Kaj vse se mi je v 
tistem trenutku vrtelo po gla-
vi o posledicah te strašne bo-
lezni! Od izgube vida do am-
putacije noge itd. Nočem, da 
se mi kaj od tega pripeti! Od-
ločil sem se stopili v boj s to 
boleznijo po lastni zamisli, 
kakor mi je narekoval zdrav 
človeški razum. V enem letu 
mi je uspelo znižati krvni 
sladkor (izvid HbAic) z vred-

nosti prek devet odstotkov (od 
novembra 2 0 0 0 do začetka 
decembra 2001) na vrednost 
5,5 odstotka - predpi sana 
ciljna vrednost izvida 
H b A i c je sedem odstotkov 
ali manj. Od decembra 2 0 0 1 
sem " B R E Z SLADKORJA". 
Sedaj že pet let živim brez 
zdravil. Ob zadnji laborato-
rijski kontroli vrednosti krv-
nega sladkorja, opravljeni 
2 0 . septembra 2 0 0 6 , je iz-
vid HbAic pokazal vrednost 
5,5 odstotka. Tako mi je v 
petih letih z namensko se-
stavljenimi obroki hrane to 
vrednost uspelo tudi obdrža-
ti in sem se - na osnovi te 
preizkušnje - odloČil vse to 
zapisati v brošuri in s tem 
pokazati, da se lahko "sam" 
znebiš sladkorja! Seveda si 
je to treba želeti in si posta-
viti določena pravila glede 

V brošuri avtor navaja nekatera dejstva, ki 
pomagajo pri reševanju sladkorne bolezni. 
Priporoča vsaj eno uro aktivnega športa vsak dan. 
In še namigi za prehrano: za zajtrk morda ne-
masten sir, dietna šunka (vse do 5 dag), veliko 
čaja in mineralne vode, jabolčni kis; med 
zajtrkom in kosilom malica sadje, jogurt; za kosi-
lo različni zelenjavni obroki, juhe, testenine, jedi 
iz riža, zelenjava na žaru ali kuhana, krompir, 
ribe, knhana govedina. Občasno priporoča 
kozarček rujnega, pudinge, jabolčno kašo ... J. P. 

načina življenja. Življenje je 
nato treba tem pravilom pri-
lagoditi. saj je le tako mogoče 
• Ln to brez velikih težav - zno-
va doseči normalno vred-
nost krvnega sladkorja." S 
temi besedami je svojo 
zgodbo opisal Eddy Korsc-
he. ki se je odločil, da bo 
skušal pomagati še komu. 
Zato je napisal brošuro z na-
slovom Tako sem se znebil 
sladkorja!, v kateri je natanč-
no opisal svoj način prehra-
njevanja. Knjiga je name-
njena predvsem diabeti-
kom, ki bolehajo za diabetes 
mellitus tip 2. Avtor jim v 
njej skuša vliti pogum, da se 
tudi sami podajo v boj s to 

zahrbtno boleznijo. "Pred-
vsem je zelo pomembno 
vztrajati in ne obupati, kar je 
razvidno tudi iz moje zgod-
be v tej brošuri. Sedaj sem 
spet vesel in zadovoljen ter 
lahko znova z velikim uspe-
hom nadaljujem svojo umet-
niško pot." Rrošuro, ki je izšla 
pri založbi BOOMUS PU-
BUSHING KORSCHE OEG, 
so predstavili na nedavnem 
občnem zboru Društva dia-
betikov Jesenice na Jeseni-
cah. Občnega zbora sta se 
udeležila tako avtor, ki se je 
odločil tudi za izdajo v slo-
venščini, kot zastopnik za 
Slovenijo in prevajalec v slo-
venščino Stanko Krajnc. 

Domoznansko gradivo o Jesenicah 
Občinska knjižnica Jesenice že nekaj let zbira domoznansko literaturo, z lanskim letom je 
z zaposlitvijo strokovne delavke zbirka dobila skrbnico. 

N A T A Š A K O K O Š I N E K 

( S K R B N I C A D O M O Z N A N -

S K E Z B I R K E , O B Č I N S K A 

K N J I Ž N I C A J E S E N I C E ) 

v Občinski knjižnici Jeseni-
ce smo bili veseli članka Mo-
nografija ne more nastajati 
mimo znane publikacije - li-
terature, saj avtor prispevka 
Jože Vari omenja tudi po-
manjkanje sistematičnega 
zbiranja domoznanske lite-
rature. Veseli nas, da je opo-
zoril na prob.em, ki nas tare 
že dalj časa. Domoznanstvo 
ali proučevanje in raziskova-
nje določenega geografske-
ga območja in zanimanje za 
vse v zvezi z njim in ljudmi 
je dejavnost, ki obsega širo-
ko področje dela. Tako so 
domoznansko literaturo v 
preteklosti zbirale različne 
institucije, poleg Občinske 
knjižnice Jesenice še Gor-
iijesavski muzej Jesenice, 
šolske knjižnice, strokovna 
knjižnica Acronija in druge. 

Del tega gradiva se je zbiral 
tudi v Osrednji knjižnici 
Kranj, ki je bila pristojna za 
domoznansko zbirko Go-
renjske, in Gorenjskem mu-
zeju v Kranju. ?.al ta dejav-
nost ni bila usklajena do te 
mere, da bi katera od insti-
tucij imela pregled nad vse-
mi tovrstnimi zbirkami. 
Strokovna knjižnica Žele-
zarne Jesenice je v preteklo-
sti zbirala domoznansko 
gradivo, ki se je hranilo v 
muzejski knjižnici. V letu 
1 9 9 1 sta muzejska strokov-
na delavca Zdenka Torkar 
Tahir in Tone Konobelj iz-
delala bibliografijo z naslo-
vom Kraji jeseniške občine 
in Jeseničani v literaturi, ki 
jo je spremljala tudi razsta-
va. Bibliografija je v muzeju 
in knjižnici na voljo v tiska-
ni obliki. Muzej je poleg 
tega ob pomoči Občinske 
knjižnice Jesenice uredil 
muzejsko knjižnico ter pri-
čel vnašati gradivo v raču-

nalniški program. To delo je 
uspešno opravljal tedanji 
muzejski vodič, ki je prido-
bil tudi ustrezne kvalifikaci-
je (strokovni izpit za knjiž-
ničarja). Žal se je s spre-
membo statusa jaraih del 
njegova zaposlitev iztekla in 
s tem je zastalo tudi delo v 
muzejski knjižnici. 
Občinska knjižnica Jesenice 
že nekaj let zbira domoznan-
sko literaturo, večinoma iz-
dane knjige - zbirka danes 
šteje 8 6 6 naslovov oziroma 
1 9 4 6 enot domoznanskega 
gradiva. V letu 1 9 9 9 je bibli-
otekarka Nataša Zima izdela-
la bibliografijo jeseniških av-
torjev in Jesenic ter bibliogra-
fijo domoznanske zbirke, ki 
sta v knjižnici na voljo v ti-
skani obliki. Pregled gradiva 
je z uporabo programa Co-
biss-Opac omogočen vsem 
uporabnikom Interneta. Z 
lanskim letom je z zaposlitvi-
jo strokovne delavke zbirka 
dobila skrbnico. Pripravlja-

mo načrt zburanja in obdela-
ve domoznanskega gradiva. 
Prizadevamo si, da bi v ta na-
črt vključili tudi druge insti-
tucije, ki tovrstno gradivo 
zbirajo oziroma u.stvarjajo. 
Največja ovira pri našem 
delu je prostorska stiska, ki 
nam ne dopušča večjega do-
polnjevanja zbirke, saj je ta 
stisnjena v priročni knjižnici 
med drugim gradivom. Naš 
namen je, da bi sedaj poleg 
zbiranja gradiva pridobili 
tudi pregled nad zbirkami v 
drugih institucijah in bi se 
informacije o gradivu zbirale 
na enem mestu. Zato ob tej 
priložnosti pozivamo vse 
ustvarjalce in tiste, ki hranijo 
domoznansko gradivo, da 
nam posredujejo informacije 
o njem. V novi knjižnici pa 
bo tudi domoznansko g r a i -
vo dobilo svoj prostor in šele 
takrat bo zbirka lahko zajela 
znamo več gradiva, ki bo do-
stopno uporabnikom na 
enem mestu. 

Občni zbor Društva diabetikov Jesenice 

V veliki dvorani Doma upokojencev dr. Franceta Sergija je v 
petek, i6. marca, potekal redni letni občni zbor članov tega 
društva. Na zboru so izvolili organe občnega zbora, 
poslušali poročila predsednika, športne rekreacije, finančno 
poročilo o zaključnem računu in poročilo nadzornega odb-
ora. Pozdravni govor pa je Imel tudi predsednik Zveze 
društev diabetikov Slovenije, ki deluje že petdeset let. Ob tej 
priložnosti so spoznali tudi Eddyja Korscheta iz Avstrije, ki 
je opisal svoj način premagovanja sladkorne bolezni in o 
tem izdal brošuro Kako sem se znebil sladkorja, ki je v 
slovenščini izšla v prevodu Stanka Kranjca (ki je tudi njegov 
zastopnik za Slovenijo). Večer so zaključili z družabnim 
srečanjem, za glasbo pa je poskrbel Janez Bergant. J. P. 

Kolesarski izleti po občini Jesenice 

Na kolo za zdravo telo je sicer fraza, toda pri TIC-u so to 
dosledno upoštevali in pripravili posebno karto kolesarskih 
izletov. Zloženka je v slovenskem in italijanskem jeziku, 
predlaga pa štiri izlete s kolesom: okoli Španovega vrha, čas 
vožnje približno uro in 45 min. Druga "V'ažja" tura vodi 
prek Pristave do Planine pod Golico in je bolj zahtevna, tra-
ja pa 2 u'i 1 0 minut. Savska tura poteka od Blejske Dobrave 
do Vlntgarja in je predvidena do 50-minutna vožnja. Dveur-
na, četrta trasa pa vodi po Jesenicah in traja do dve url. Vse 
poti so lepo opisane in označene, objavljene pa so tudi 
druge informacije, ki bi jih kolesarji na izletu lahko potrebo-
vali. J. P. 

Pohod na Obranco 

Tudi letos ob praznovanju praznika občine Jesenice je Obči-
na Jesenice skupaj s Planinskim društvom Javornik ter ob 
pomoči članov Gorske reševalne službe Jesenice organizira-
la pohod na Obranco. Pohoda se je udeležilo več kot 60 po-
hodnikov. Udeleženci so pogrešali zaposlene iz občinske 
uprave in udeležbo še večjega števila Jeseničanov. I. D. 

Udeleženci 9. pohoda na Obranco 

Drugi najuspešnejši foto klub v državi 

Lansko leto je zaznamovala pestra dejavnost Fotokluba Je-
senice. Kot je povedal predsednik Franc Črv, je bil eden naj-
večjih uspehov prejem častne diplome Fotografske zveze 
Slovenije kot drugI najuspešnejši foto klub v državi. Sicer pa 
so lani med drugim pripravili klubsko razstavo fotografij 
članov kluba, s klubsko kolekcijo so sodelovali na prvem 
svetovnem mednarodnem natečaju v Parizu, s fotografijami 
in diapozitivi pa na območnem srečanju fotoskupin v Kra-
nju. Na domačih in medrarodnih razstavah so se zelo us-
pešno predstavljali tudi posamezni člani kluba ter prejeli 
vrsto priznanj. Člana Fotokluba Janez Kramar in Franc Črv 
sta od Fotografske zveze Slovenije prejela tudi najvišji fo 
tografski naslov mojster fotografije FZS za zavidljive uspehe 
na področju izrazne fotog'afije. U. P. 

Skupina najbolj dejavnih članov Fotokluba Jesenice 



Jeseniške novice, petek, 6 . aprila 2 0 0 7 

ZANIMIVOSTI 

Darja Švajger, profesorica solopetja in ena najbolj cenjenih 
slovenskih pevk zabavne glasbe 

/ i . . M 

Šansoni in zimzelene melodije 
Lojze Krajnčan je zasnoval koncert, na katerem se prepletajo zimzelene melodije in sodobni š a n s o n i 

slovenskih ustvarjalcev. 

A N K A B U L O V E C 

Po podelitvi priznanj za 
najboljše športne dosežke v 
letu 2 0 0 6 , ki je potekala 17. 
marca v dvorani Kina Žele-
zar, so najbol jš im gorenj-
skim športnikom v čast pri-
redili konrert Šansonov in 
zimzelenih melodij. Umet-
niški vodja, dirigent in skla-

datelj Lojze Kranjčan je 
zasnoval koncert, na kate-
rem se prepletajo zimzele-
ne melodije in sodobni šan-
soni slovenskih ustvarjal-
cev. 
Nepozabni napevi so v iz-
vedbi treh dam in pravega 
gentlemana zadovoljili tudi 
bolj zahtevne poslušalce. 
Darja Švajger, Lara P. Jan-

kovič, Romana Kranjčan in 
lure Ivanušič so vsak s svo-
jim pristopom, karakterjem 
ter z iz jemnim občutkom 
za interpretacijo, tako kot 
na nastopih v številnih slo-
venskih krajih tudi na jese-
niškem odru pripomogli k 
več kot izvrstni glasbeni 
predstavi. Nostalgični na-
pevi in avtorske skladbe. 

začinjene z žlahtnim hu-
morjem so obiskovalce pri-
reditve navdušile. 
Odlično pevsko zasedbo so 
spremljal i še priznani vr-
hunski instrumentalisti Ja-
nez Dovč s harmoniko. 
Jaka Pucihar pri klavirju, 
Aleš Avbelj z bas kitaro in 
Kristijan Kranjčan pri bob-
nih. 

|ure Ivanušič uspešno združuje igralski in pevski talent Lara P. Jankovič je igralka in strastna šansonjerka. Vsi nastopajoči skupaj na odru 
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Pisma 

Vsak po svoje - odgovor 
na pisma bralcev 

Posredujemo odgovor na 
vaše razmišljanje z naslovom 
Vsak po svoje, ki je bil objavljen 
1» Jeseniških novicah dne 2}. fe-
bruarja 2007. 

Ve^i del ddinskega dela obči-
ne Jesenice se unja s Prostorski-
mi ureditvenimi pogoji za me-
sto Jesenice (Ur. list RS, št. 
iji/2004 in i-jjzoo^), ki dolo-
čajo, da se mora arhitekturno 
oblikovanje poslov (gradnje in 
ureditve) zgledovati po obliko-
vanih kvalitetah območja urqa-
nja ali ureditve enote, predvsem 
^ede: sestave in razmerja 
osnovnih stavbnih mas, raz-
merja fosad, teksture streh. Do-
zidave k objektom se morajo 
skladati s celotno stavbno maso. 
Način gradnje ni predpisan. Pri 
vzdrževalnih delih, adaptaci-

jah, dozidavah in nadzidavah 
objektov značilne mestne arhi-
tekture se je treba prilagajati 
prepoznavnim kvalitetnim raz-
meijem stavbne mase, razmer-

jem med okni in fasado in raz-
poreditvi odprtin, gradbenim li-
nijam in višinam objektov. Bal-
koni se lahko zasteklijo, vendar 
pod pogojem, da je oblikovanje 
zapiranja na objektih enotno. 
Zasteklitve balkonov so dovolje-
ne pod pogojem, da se izdela ce-
lostna ureditev balkonov za ob-

jekt in posamezna zasteklitev 
izvaja v skladu z ureditvijo. 

Prostorski ureditveni pogoji 
ne prepovedujejo menjave oken 
niti zasteklitve balkonov, ven-
dar pa morajo hiti posegi izve-
deni tako, da se mora arhitek-
turno oblikovanje zgledovati 
po oblikovnih kvalitetah ob-
mo^a urejanja (ali vsaj ene 
večstanovanjske stavbe) oziro-
ma bolj poljudno: če so obstoje-
ča okna v večstanovanjskem 
objektu lesena z belim ople-
skom, naj bodo tudi nova okna 
v beli barvi, pa (etudi so iz pla-
stičnih materialov. Ce pa se 
prebivalci večstanovanjskega 
objekta odločajo za zasteklitev 
oziroma zaprtji balkonov, pa 
naj bi bila ta zasteklitev eno-
tna za celoten objekt. 

Zakon o graditvi objektov 
(Ur. list RS, št. 110/2002 s 
spremembami) določa, da se 
redna vzdrževalna dda in in-
vesticijska vzdrževalna dela 
(kar menjava oken nedvomno 

je) na zunanjSCini objekta, ki 
mqi na javno površino, lahko 
izvedejo, vendar je treba pred 
začetkom takšnih del pridobiti 
lokacijsko informacijo, iz kate-
re izhaja, da takšna dela niso v 
nasprotju z izvedbenim pros-
torskim aktom. Če torej povza-
memo: menjavo oken je motno 
izvesti, vendar je pred tem tre-
ba pridobiti lokacijsko infor-
macijo, ker vedna večstano-
vanjskih objektov stoji na zem-
ljiščih, ki m<jijo na javne povr-
šine (ceste, poti, parkirišča, trgi 
...). Menjava oken ne sme biti 
v nasprotju z izvedbenim pros-
torskim aktom. 

V primeru nedovoljenih ozi-
roma neskladnih posegov v 
prostor lahko gradbeni inšpek-
tor na podlagi prijave ali po 
uradni dolžnosti ukrepa v skla-
du z Zakonom o graditvi ob-
jektov. 

Na Občini Jesenice bomo pri 
pripravi novih strateških pros-
torskih aktov v okviru pristoj-
nosti lokalne skuprtosti posveti-
li še več pozornosti zunanji po-
dobi vseh objektov. Upravniki 
večstanovanjskih stavb ter pre-
bivalci v večstanovanjskih stav-
bah pa bodo morali pristopiti k 
obnovi večstanovanjskih objek-
tov (predvsem zunanjosti 
stavb) organizirano, sistema-
tično in celovito, in predvsem 
na osnovi dogovora vseh lastni-
kov večstanovanjskih objektov. 

V A I E N T I N A G O R I Š E K , 

O D D E L E K Z A OKOLJE 

IN PROSTOR 

O B Č I N E ( E S E N I C E 

Spoštovana gospa 
Majda Rebernik! 

Vaš prispevek z naslovom 
Vsak po svoje, ki je bil objavljen 
p Jeseniških novicah 23. febru-
aija 2007, me je spodbudil, da 
svoje razmišljanje o obravna-
vani temi posredujem tudi jaz. 
Kot ste opazili vi, pa tudi dru-
gi, smo lahko v zadnjih letih 
priča vrsti posegov v prostor, ki 
z arhitekturnega in urbanistič-
nega vidika predstavljajo dolo-
čene "novosti" v ncšem prosto-
ru. Saj veste, "da imajo vsake 
oči svojega malaija," in da Je 
razpravljati o okusih brezpred-
metno. Pa vendarle tako kot vi, 
ne moremo (p)ostati ravnoditš-
ni do vsega, kar se dogaja v na-
šem mestu, naši občini, ali če 
hočete - naši državi. Tako kot si 
prizadevamo za dober zdrav-
stveni in šolski sistem, čisto oko-
lje in neokrnjeno naravo, si 
moramo prizadevati tudi za 
<4Strezru> podobo naših naselij. 
Prvi, ki mu ne bi bilo smelo biti 
vseeno podoba naših krajev, je 
država, za njo občine in na 
koncu državljani. To ne pome-
ni, da je država najbolj odgo-
voma za nastali položaj in dr-
žavljani najmanj. Ne, vsi smo 
enako odgovorni! Predpisi, ki 
urejajo posege v prostor ter 
vzdrževanje objektov, so sprge-
ti. Glede na vaša opažanja, pa 
se očitno ne izvajajo v celoti. 
Velikokrat zato, ker jih ne po-
znamo, velikokrat pa tudi s fi-
lozofijo: "Kaj mi pa morgo"! 
Pa smo spet pri odgovornosti: 
državljani ne spoštujmo predpi-
sov, država ne ukrepa. Karpo-
^jte armado policisivv, ki skr-
bijo za varnost v cestnem pro-
metu! Pa zaradi tega ni opazi-
ti drastičnega zmanjšanja pro-
metnih nesreč. In mislim, da 
za to niso odgovorni policisti, 
vsaj ne predvsem oni. Zdaj pa 
si predstavljajte tako armado 
gradbenih inšpektorjev, ki bi 
skušala naše "divjanje" po ar-
hitekturi omejiti m še dovolje-
ne norme. Ali bi jim uspelo 
omejiti nedovoljene posege v 

prostor, ki so v končni izvedbi 
produkt zvrhane mere iznaj-
dljivosti in praktičnosti ter raz-
položljivih finančnih okvirov? 
Moje mnenje Je, da v celoti ni-
kakor ne. Vedno se najde nekaj 
odsUjtkov ljudi, ki Jim vsi pred-
pisi ali čisto osnovne Človeške 
norme ne pomagajo nič. Pre-
den končam pa še nekaj o oku-
sih: ko si ljudje kupujemo nove 
kou oblačil po zadnjih modnih 
zapovedih, ponavadi povpraša-
mo vsaj prodajalca/ko v trgovi-
ni, ali nam izbrani kos oblači-
la pristoji. In le po^kdam lju-
di, ki se sprehajajo po ulicah, 
lahko sklepam, da se znajo kar 
primemo oblačiti, kljub različ-
nim okusom in finančnim 
zmožnostim. Ker gre med dru-
gim tudi pri poseffh v prostor 
za zunanjo podobo kot pri ob-
lačenju, ta pa je stvar okusa, bi 
mordi o teh posegjih povprašati 
strokovnjake na tem podrolju. 
Posegi v prostor bi bili km ta na-
čin primemo izvedeni, kljub 
različnim okusom in finanč-
nim zmožnostim, vsekakor pa 
v skladu z "modnimi zapoved-
mi' - predpisi s tega podro^a. 
Na koncu lahko samo še en-
krat povzamem, morda že pre-
večkrat slišano Jrazo: Če ne 
bomo vsi skupaj naredili kora-
kov v pravo smer, ne bomo sto-
rili ničesar, kajti predpisi niso 
sami sebi namen, ampak jih 
moramo spoštovati in izvajati. 

A N D R A Ž T O L A R 

Kako bodo društva 
štiri mesece preživela 
brez denarja 

Čeprav je bil proračun obči-
ne Jesenice za leto 2007 sprejet 
že sredi decembra 2006 z na-
tanlno opredelitvijo denarja, 
namenjenega za ljubiteljsko 
kulturo, bodo društva morala 
štin mesece preživeti brez de-
narja. Vzrok Je nedvomno v 
zapoznelem po hitrem postop-
ku na J. seji Občinskega sveta 
25. januarja 2007 sprqetem 
novem Pravilniku o dodeljeva-
nju sredstev občinskega prora-
čuna za programe in projekte s 
podro^a družbenih dejavnosti, 
čepravJe bilo za to m voljo sko-
raj preteklo leto. 

Tako zamujanje zaradi zbi-
rokratiziranih postopkov Je po-
stalo že tradicija, društvo so na-
mreč tudi za preteklo leto 2006 
prve denarje iz občinskega pro-
računa prgela šele konec mar-
ca. Za ta čas, pa na primer, dve 
društvi v občini z ruijvišjimi 
obratovalnimi - materialnimi 
stroški, zlasti za toplovodno 
ogrevanje, potrebujeta od štiri-
sto io petsto tisoč tolarjev oz. 
okrogfo od 1.670 do 2.090 ev-
rov. RazmiSjanJe o tem prepuš-
čam svetnikom Občinskega sve-
ta, ki so sogfasru) sprgdi ome-
njeni pravilnik. Čeprav sem 
podpisani, trenutno šc vedno 
kot predsednik ZKD občine in 
rtajvei^ega kulturnega društva v 
občini, nekaj svetnikov Občin-
skega sveta še pred sejo pisno 
opozoril na nekatere nesprgem-

Ijive in napačno interpretirane 
zakonske opredelitve v pravilni-
ku, lahko le ugotavljam, in ni-
sem sam, da Jih nihče ni niti 
prebral, kakor tudi ne obravna-
vanega pravilnika. Če pa so ga 
slučajno prebrali, zakaj ni, na 
primer, nihče vprašal, zakaj lo-
čen Pravilnik za vrednotenje 
letnega programa športa, ki ga 

Je Občinski svet sprejel že de-
cembra lani inJe tudi družbena 
dejavnost, zakaj v pravilnik ni 
vključen program "naciorudne-
ga interesa", ki ga izvaja Ob-
močna izpostava JSKD RS Je-
senice, za kar so sredstva zajeta 
v isti postavki, v kateri so ljubi-
teljska kulturna društva, in Je 
bil doslej obravnavan v tem ok-
viru, zakaj Je iz pravilnika iz-
ključen Pihalni orkester Je-
senice-KranJska Gora, ki je tudi 
družbena dejavnost in ima v 
proračunu občine celo samo-
stojno postavko. Skratka, zakaj 
različna merila? 

Po mnenju in navedbah 
predlagatelja teh dokumentov 
Je v pravilniku vse opredeijeno 
"v okviru pozitivne zakonodaje 
in predpisov." Žal pa ni niko-
gar na občinski upravi, ki bi to, 
tudi zaradi številnih pripomb 
na te dokumente zadnja leta, 
preveril in se soočil z ustrezno 
zakonodajo in predpisi, čeprav 
je 1» občinski upravi nekaj oseb 
plačanih za to. Posledica take-
ga ravr,anja pa Je. da seje na 
osnovi takih pravilnikov in raz-
pisnih pogojev razporejanje de-
narja ljubiteljskim kulturnim 
društvom in samostojnim kul-
turnim skupinam iz široke de-
mokratične zasnove, zadnja 
štiri leta zožilo na šestčlansko 
"strokovno komisijo", pod 'tak-
tirko" pristojne službe občine. 
Ob vsem tem pa seje tudi zelo 
razbohotila birokracija. Dovolj 

je pogledati samo razpisne ob-
razce, dalje, da društva morajo 
kar dvakrat pristojni službi do-
stavljati letru) poročilo o izvaja-
nju programa in letrujfinančno 
poročile (prvega do 15. decem-
bra 2006, čeprav jih pogodba 
zavezuje do zS.Jebruarja 2007 
in drug^a do 16. marca 2007 
skupaj s prijavo programov za 
leto 20oy). Pogodba jih zave-
zuje za polletno poročilo (brez 
datuma) in za letno poročilo 
skupaj s finančnim do 28. fe-
bruarja 2007. 

Sicer pa pravijo, "da je po 
toči zvoniti prepozno", vendar 
pa Je tudi res, če zvoniš "pred 
točo" tega ne svetniki ne pri-
stojni na občinski upravi ne sli-
šijo (o tem so obsežni dokazi). 
To pa žal po drugi strani kaže 
tudi nato, da je kulturni inte-
res med svetniki neznaten. Po-
trebnega bo še veliko truda, da 
bo prevladalo spozttanjc, "daje 
kultura dinamičtut družberm 
sila, ki se vključuje v ^ere 
družbenega življenja, zaradi 
česar je bistvena sestavirta 
družber^ga razvoja" - navaja 
Nacionalni svet RS za kulturo. 
In sem s pomembnim deležem 
sodi tudi ljubiteljska kultura. 

J O Ž A V A R L 

Najdenčki iščejo dom 

Oddamo samojeda, starega 6 mesecev, 
031 /240-916 (po 15. uri). 

Oddamo psičko, staro leto in pol. Je cepljena in čipirana, 
041/386-638. 

Oddamo <rno mucko, staro 7 mesecev. Vajena je 
življenja zunaj, najbrž pa bi se navadila tudi na bivanje 
v stanovanju, 051/605-258. 

Blagoslovili prenovljeno župnišče 

V nedeljo, 25. marca, so na Jesenicah pripravili slovesnost 
ob blagoslovitvi obnovitvenih del v župnišču in spominske 
plošče pokojnemu župniku Zdravku Hajnriharju, ki je dal 
zgraditi župnišče v težkih časih. Sveto mašo je vodil ljub-
ljanski pomožni škof Anton Jamnik ob somaševanju. Kot je 
povedal župnik Andrej Ojstrež, so bili med drugim prisotni 
tudi ostareli iz doma dr. Franceta Berglja, ki jih je pokojni 
župnik Zdravko Hajnrihar pogosto obiskoval, ter veliko mla-
dine. V župnišču so delno preuredili notranjost ter poskrbe 
li za boljšo toplotno izolacijo. U. P., foto: Janez Pipan 
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Ocvirki in pohvale 
Pisma 

Problem parkirnega prostora v okolici Kosove graščine je 
velik, zlasti ob pomembnih dogajanjih so parkirana vozila 
povsod. Zaradi tega imajo gasilci v sosednji zgradbi velike 
probleme pri intervencijah ob tem kupu pločevine. 

Ž i r o v n i c a 

ijuUljjna' 
I C f T G o f a a 

Sodobni smerokazi na križišču pri železniški postaji kažejo, 
da z ustanovitvijo pokrajin Ljubljana ne bo več pomembna ... 
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• mansarde 

• predelne stene 
• spuščeni stropi 
• stenske obloge 

Montaža s K N A U F 
s i s temi 

Odgovor na članek 
NOČNO OGREVAN)E 

S|IOJTOW»NI H . J.! 

Z velikim veseljem in razu-
mevanjem sem prebral vaše 
ogorčeno pismo glede nočnega 
ogrevanja na Jesenicah. V veči-
ni se z vami strinjam in me 
sploh NE preseneča, da ni bito 
nikakršnega odziva, kar jasno 
pokaže, da večine uporabni-
kov daljinskega ogrevanja pre-
prosto ne zanima, kakšne so 
njihove mesečne obveznosti. 
Počasi pa tudi spoznavam, da 
nas je kljub temu nekaj obča-
nov, ki nam ni vseeno (predvo-
lilnih obljub nekaterih občin-
skih "svetnikov" tukaj ne bom 
rmšteval, niti komentiral), kaj 
se d<^aja s stroški ogrevanja. 

Želel sem vam pojasniti ne-
katere stvari, pa so mi v ured-
ništvu povedali, da želite, osta-
ti aitonimni, zato mi dovolite, 
da prek pisma bralcev spet za-
pišem nekaj vrstic o obračunu 
stroškov energije po dejanski 
porabi. Vsem bralcem, ki to 
radevo poznajo, se opraviču-

jem! 
Kot veste se strošek za toplo-

to v večini več stanovanjskih 
stavb pri nas na Jesenicah deli 
med posamezne uporabnike 
po ključu ogrevane površine 
(kv. meter). Ker pa tak način 
delitve stroškov ne spodbuja k 
varčevanju energije, je Vlada 
RS na osru)vi 94. Člena Ener-
getskega zakona v Uradnem 
listu. RS, številka 52/2006, ob-

javila Pravilnik o rutčinu delit-
ve in obračunu stroškov za to-
ploto v stanovanjskih in dru-
gih stavbah z več odjemalci. 

Pravilnik je podpora in pripo-
moček tistim skupinam porab-
nikov toplote, ki želijo sami 
vplivati na njeno porabo in jo 
temu primemo tudi plačevati. 
Po Pravilniku se lahko preide 
na ugotavljanje porabniških 
deležev toplote, če se za to od-
loči večirui etažnih lastnikov 
(več kol polovica lastnikov sta-
novanj). Lastniki podpišejo 
Sporazum o načinu delitve in 
obračunu stroškov. Sporazum 
lahko uporabniki po obračun-
skem obdobju dopolnijo ali 
spremenijo. 

Odjemna mesta morajo biti 
opremljena z delilniki tistega 
tipa, za katerega se je odločila 
večina lastnikov. Izbrani delil-
niki pa morajo biti nargeni v 
skladu z določenim standar-
dom in morajo biti primerni 
za določen ogrevalni sistem. 
Tistim lastnikom, ki sporazu-
ma ne podpišgo ali ga podpi-
šejo pa se ga ne držijo, se stro-
ški za ogrevanje računajo po 
ključu ogrevane površine in 
povečajo za faktor 1,6. 

Porabniške deleže mora 
spremljati upravnik in o tem 
voditi evidenco. Upravnik 
mora za vsako odjcmno enoto 
po obračunskem obdobju pri-
praviti pisno poročilo o stro-
ških za toploto. Minimalne 
podatke, ki jih mora vsebovati 
poročilo, predpisuje Pravilnik. 
Upravnik ali lastniki, če stav-
ba nima zanesljivega upravni-
ka, lahko obveznosti glede raz-
deljevanja in obračunavanja 
stroškov prenesejo na drugega 
za to usposobljenega izvajalca. 

Prednosti merjenja porabe 
energije f stanovanjih so se v 
praksi izkazale za tako pre-
prost in učinkovit ukrep 
zmanjševanja porabe energije. 

Ocvirki in pohvale 

Podoba Pikove dame • objekt, ki čaka ugoden veter, da ga 
poruši ali mu vsaj odpihne streho. 

da so ga v svoje zakone kot ob-
veznega za stara in nova sta-
novanja uvedle tako razvite 
države Evropske unije kot nove 
članice. Slovenija žal z ome-
njenimi ukrepi nerazumljivo 
zaostaja. 

Stroški vgradnje delilnikov 
za povprečno stanovanje s šti-
rimi ali petimi radiatorji se 
gibljejo med ij in jo tisoč to-
latji oz. znašajo okrog 125 ev-
rov. Investicija se ob upošteva-
nju približno 20-odstotnega 
prihranka pri energiji povrne v 
enem do dveh letih. Sektor io 
aktivnosti učinkovite rabe in 
obnovljivih virov energije pa je 
v tem mesecu že pripravil 
JAVNI RAZPIS za finančne 
spodbude za investicije v pove-
čanje eriergetske učinkovitosti 
obstoječih večstanovanjskih 
stavb JR-ST 2007 (nepovrat-
na sredstva pri sistemu razde-
ljevanja in obračunavanja 
stroškov za toploto...). 

Predlagam vam še, da se iz-
vedba delilnikov uvrsti v letni 
načrt invesricijsk^a vzdrževa-
nja in da se za njegovo izved-
bo uporabijo sredstva iz re-
zervnega sklada. Samo od vas 
(in vaših sosedov) je odvisno, 
kako boste dosegli prihranke 
pri enerpji in zmanjšali stro-
ške ogrevanja. Obstaja zelo 
preprost ukrep: Omogočite 
vsakemu posamezniku, da je 
direktno odgovoren za svoje 
stroške! 

Na koncu pozivam vse, ki 
jih karkoli zanima, da me po-
kličgo, in pogovorili se bomo, 
kako ta stvar deluje v praksi. 
Vse preostale pa vabim na 
brezplačno predstavitev, ki bo 
odgovorila na vsa vprašanja 
^lede varčevanja z energijo in 
kako obračunati delitev in ob-

račun stroškov ogrevanja glede 
na dejansko porabo. 

DANILO DVORŠAK 

Odmev na članek 
Delo na kmetiji 
in priprava hrane na 
star način 

Beremo: "...vendar pa v Pla-
nini pod Golico ni niti ene go-
stilne, v kateri bi se turisti lah-
ko odžejali ali okrepčali..." 
Res, nismo gostilna, smo pa 
Stara, preizkušena turistična 
kmetija. V Planini pod Golico, 
da ne bo pomote. Pri nas ne 
kuhamo rovtarskih, pač pa 
prave gorenjske ajdove krape. 
Cost/e se pri nas tudi odžejajo, 
odpočijejo, prespijo... Med tele-

fonskim razgovorom je avtori-
ca prispevka ugotovila, da nje-
nim i^avam veijetru) oporeka-
va zato, ker v članku ni omeni-
la našega turističnega dela. 
Zakaj pa bi ga morala? Le do-
pustiti ne smeva, da nekdo, ki 
svojih izjav pred izidom časo-
pisa ne preveri, z ruišim delom 
pomete v enem stavku. Spomi-
njava se korektnega odnosa do 
novinarske informacije pokoj-
ne Darinke Sedej, prijaznega 
novinaija Janka Rabiča, novi-
narjev Dela, Ljubljanskega 
dnevnika, pa televizijcev in ra-
dijcev in še mnogih, s katerimi 
sva sodelovala. Najino zado-
voljstvo in kompliment so gosti, 
ki se vračajo. Za nekaj ur, za 
nekaj dni, za ves mesec. Vas 
prosiva le to, da neinformira-
nost svoje novinarke javno po-
pravite. Hvala za razumeva-
nje in spoštljiv pozdrav! 

V E R A IN M A R J A N G R G U R I Č 

Kratke novice 

Pohvala za pasja stranišča 

Po zgledu nekaterih drugih krajev so se tudi na jesenicah 
pojavila pasja stranišča, v katerih lastniki štirinožnih pri-
jateljev lahko dobijo vrečke za pasje kakce in v katera vrečke 
z "vsebino" tudi odvržejo. Ker se vsako pomlad, ko skopni 
sneg, pokaže na desetine pasjih kakcev, so Dasja stranišča 
zelo dobrodošla. Ob tem pa upamo, da jih bo uporabljalo 
čim več lastnikov psov. In pritrjujemo sloganu, ki so si ga 
izmislili učenci iz sosednje Mojstrane: Kuža, naj za tabo bo 
le luža! U. P., foto: janež Pipan 

Ljubiteljski slikopleskarji, ki na fasadi novih ali obnovljenih 
fasad stavb radi ponudijo na ogled svoja dela, bi vendarle 
morali i? svojega dela izločiti prometne znake. 

mailto:info@integrol-ovto.si
http://www.integral-avto.si


RECEPTI, KRIŽANBCA 

Velikonočne dobrote 
S spletne strani mojirecepti.com povzemamo nekaj receptov za velikonočne dobrote. 

Šunka v testu 

1 kg šunke, 600 gramov moke, 
20 g kuasa, sol, voda 

Iz moke, kvasa, soli in vode 
naredimo gladko testo, ki ga 
vzhajamo približno 1 uro. 
Testo razvaljamo in vanj za-
vijemo kos šunke. Pečemo 
na zmerni temperaturi pri-
bližno 50 minut. 

Smetanov hren 

2 dl kisle smetane, 50 g hrena, 
sol 

Smetano streseir.o v posodo 
in jo premešamo. Dodamo 
sol. Hren naribamo in doda-
mo k kisli smetani. Ohladi-
mo in postrežemo. 

Jajčni hren 

2 jajci, 4 žlice hrena, 0,5 dl 
kisa 

jajca trdo skuhamo, olupi-
mo in naribamo. Hren nari-
bamo in ga zmešamo z jajd. 
Dodamo kis, malo vode in 
vse skupaj dobro premeša-
mo. 

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke 

Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi: SERVIS 
IN POPRAVILO AVTOKLIME. Sponzor križanke AVTOELEK-
TRIKA ALEKSANDER JERNEJC, s. p., Cesta i. maja 124, 
4 2 7 0 Jesenice, tel.: 04/583 14 62, CSM: 041/66 82 90, podar-
ja naslednje nagrade: 1. nagrada: popust pri storitvi v višini 
30 evrov: Jani Pogačar, Poljšica 2b, 4 2 7 4 Zgornje Gorje; 2. 
nagrada: popust pri storitvi v višini 2 0 evrov: Uroš Rozman. 
Titova 71, 4270 Jesenice; 3. nagrada: popust pri storitvi v vi-
šini io evrov: Bojan Klinar, Cesta maršala Tita 62, 4 2 7 0 Je-
senice. Za nagrade se oglasite v Avtoelektriki Aleksander 
Jerneje, s. p., na Jesenicah. Čestitamo! 

Primorska pinca 

40 g kvasa, 100 g sladkorja, 
500 gramov moke. 4 d mleka, 
8 rumenjakov, limonina lupi-
na. koriander, janež, 1 žlica 
ruma, 1 žlica kisle smetane, 
100 g margarine 

V posodi zmešamo kvas, 
dodamo 1 žlico sladkorja, 
malo moke in približno 0,5 
dl mlačnega mleka. Vse do-
bro premešamo in pustimo 
vzhajati približno 30 mi-
nut. Moko presejemo in ji 
dodamo vzhajano zmes. 
Sedem rumenjakov in slad-
kor penasto zmešamo, do-
damo malo limonine lupi-
nice, malo koriandra, malo 

janeža, rum, kislo smetano 
in zmehčano margarino. 
Prilijemo šc preostalo mle-
ko in dobro premešamo. 
Vse skupaj dodamo k moki 
s kvasom. Dobro pregnete-
mo, da nastane gladko te-
sto. Testo nato pokrijemo 
in pustimo vzhajati. Vzha-
jano testo razdelimo na tri 
dele in vsak del oblikujemo 
v hlebček. Hlebčke polaga-
mo na pekač, obložen s 
papirjem za peko. Nato 
hlebčke pokrijemo in pusti-
mo vzhajati Še približno 
30 minut. Premažemo jih 
z rumenjakom in od sredi-
ne navzven naredimo tri 
zareze. Pečemo 45 min na 
180 •C. 

Odziv Hrušičanov nad pričakovanji 

Družini Laharnar iz Hrušice 122 so 22. februarja letos ognje-
ni zublji uničili stanovanje in povzročili za osem tisoč evrov 
(okroglo 1 . 9 1 7 . 0 0 0 SIT) škode. V reševanje te družinske 
nesreče se je takoj odzvala Krajevna skupnost HruSica in s 
poslano položnico povabila krajane, ca s prispevki v okviru 
svojih možnosti, pomagajo popraviti škodo, ki ko je povzro-
čil požar. Tudi tokrat so se, kakor že večkrat doslej, sredstva 
stekala na posebni postavki transakcijskega računa Območ-
ne organizacije Rdečega križa Jesenice. Do konca meseca 
marca se je nabralo že 3 .007 evrov pomoči. Lep dokaz, 
da sta humanost in solidarnost še vedno vrednoti. JoV 

OKNA, VRATA IN Zl 

Ustvarjati vrednost 
Kakovost in vrednost odločata o smiselnosti 
ter rezultatu investicije. 
Pri nakupu izdelkov FINSTRAL dobite trdno 
podlago, ustvaijate vrednost, vse to nudi 
uporabniku nnogo prednosti, zlasti pa udobje. 

PA&CO d. o. o. 
Ulica Heroja Verdnika 22,4270 JESENICE 
tel.: 04/5861-680. e-poiU: pa-<o@55.net 

Okna. vrata in zimski vrtovi 

• n n s T R A i 

Sponzor križanke je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4 2 7 0 Jesenice. 

Nagrade: 1. nagrada: Monografija Jesenic, 2. nagrada: Monografija Jesenic, 
3. nagrada: Monografija Jesenic. 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz Črk z oštevilčenih polj in vpisano v 
kupon I2 križanke) pošljite na dopisnicah do ponedeljka, i6. aprila 2007, na Gorenjski glas, 
Zoisova 1, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vržitev naš poštni nabiralnik. 

SLOVARČEK ' v Turčiji JI2ERA: pritok Labe na Češkem JAURES: francoski politik in zgodovinar (Jean) 
AKCESISTKA: začetnica v službi ARIANE: tip evropske vesoljske rakete OLT: reka v Romuniji 

GORENJSKI GLAS 

KRIŽANKA 

SENIŠKE NOVICE 7/2007 

P. P. 124, 4001 KRANJ 

mailto:o@55.net
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Prva glasova Gorenjske 
prihajata z Jesenic 
Na Prvem glasu Gorenjske 2 0 0 7 sta slavili pevki z Jesenic - Amina Majetič in Anja Konič. 

U R Š A P E T E R N E L 

Da na Jesenicah živi cela vr-
sta odličnih pevk in pevcev, 
dokazuje tudi prireditev Prvi 
glas Gorenjske 2007. Obe 
prvi mesti - tako po izboru 
žirije kot po izboru publike • 
sta namreč zasedli pevki z 
Jesenic. Amina Majetič je 
zmagala po izboru strokov-
ne žirije, Anja Konič pa je 
osvojila srca občinstva v dvo-
rani. Radio Triglav Jesenice, 
ki Prvi glas Gorenjske prire-
ja že 36 let, se je letos odlo 
čil za kar nekaj sprememb. 
Prireditev je tokrat prvič po-
tekala v Linhartovi dvorani v 
Radovljici, dvanajst pevk in ' 
pevcev je pelo ob spremljavi 
zvočnih posnetkov, novost 
pa so bili tudi predstavitveni 
filmčki vseh nastopajočih na 
velikem platnu. Ne nazad-
nje pa je bila po nekaj letih 
"nova" tudi voditeljica prire-

ditve Branka Smole. Stro-
kovno žirijo so letos sestav-
ljali Simona Vodopivec 
Franke, Monika Bohinec in 
Slavko Avsenik mlajši, ki je 
povedal, da so ocenjevali 
predvsem prepričljivost na-
stopajočih. "Najpomemb-
nejše je, ali pevec zna pre-
pričati publiko in jim dati 
nekaj od srca," je poudaril. 
Gosta prireditve sta bila lan-
s b zmagovalca Darko Peter-
man in Dejan Zupan, ki oba 
prihajata iz Gorij, poseben 
glasbeni gost pa jc bil Andrej 
Sifrer, ki je ogrel občinstvo v 
dvorani s humomimi domis-
licami, nato pa še z nasto-
pom v živo. Obiskovalci pri-
reditve so si lahko predpre-
miemo ogledali tudi njegov 
najnovejši videospot Kdaj si 
zadnjič kakšno stvar naredil 
prvič, ki je menda po mne-
nju nekaterih pregrob in bi 
ga bilo treba prepovedati. 

Anja Konič z Jesenic je zapela pesem Ribič ribič me je ujel in 
navdušila občinstvo v Linhartovi dvorani, ki ji je namenilo 
največ glasov. Anja je dijakinja prvega letnika jeseniške 
gimnazije, kjer poje tudi v pevskem zboru. V prihodnosti se 
vidi kot uspešna pop pevka. 

Amina Majetič je s pesmijo Ni ona prepričala strokovno 
žirijo. Amina, ki je znano pevsko ime na Jesenicah, trenutno 
živi v Celovcu, kjer obiskuje dvojezično gimnazijo. Šolo 
petja se uči v Trbovljah, igra tudi klavir in veliko nastopa 
doma in tudi v tujini. Želi si uspeti kot pop pevka, poleg tega 
pa bi rada pridobila tudi višjo izobrazbo. Branka Smole in Andrej Šifrer 

H u r a ! Živimo ceneje 
Ponudba velja od 4. 4. do 18. 4. 2007 

UUBUANA CRNUCE Pot k Sejmišču 32 CRNOMEU Ulica 21. oktobra 15b 

UUBUANAORAVUE Celovška C. 249 ŽAUC Savlnjsk] cesta 19 

CERKNIU Cesta 4. maja 25 ŠEMPETER Savinjska ulica 2 

NOVO MESTO Slavka Gruma S4a 

METUKA Cesta XV. Brigade 29 

GORNJA RADGGNA Panonska 23 

BREŽICE Cesta svobode 31 

JESENICE Ulica Mar šala Tita S3 

MURSKA SOBOTA lendavska 29 b 

POSTOJNA Tržaška C. 82 (Kaiarje) 

CEUEPodjavorškova2 

RAOOVUlCA Gorenjska cesta 33 

Otroško kolo 
• kovinski okvir velikosti 16 
• kovinske vilice 
• prednje in zadnje zavore 

V-brake resin 
• obroč iz aluminija 16 x 1,25 ' 

pomožna kolesa •, v 
prednji in zadnji blatnik 
Fotografija Je simbolna. 

^ Garancija 1 leto! 
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GLASBA 
Glasbeniki za otroke 

Župnijska Karitas Dovje, ATM TV Kranjska Gora, Mali 
kamenčki v občini Kranjska Gora, občina Kranjska Gora, 
KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana in številni drugi so-
organizatorji vas v nedeljo, 15. aprila, vabijo ob 17. uri v 
večnamensko iportno dvorano Vitranc v Kranjski Gori, 
na veliki dobrodelni koncert v živo Glasbeniki za otroke. 
Program bosta povezovala Alenka Resman in Marsel 
Gomboc, ki smo ga videli tako na gledališkem odru, kot 
slišali skozi radijski sprejemnik. Glede na to bi človek re-
kel, da bo prireditev polna zanimivega veznega teksta. 
Nastopili pa bodo Eva Černe, Turbo Angels, Tomaž Do-

micelj, 4 Play, Viktorija, Damjana GolavSek, Supernova, 
Veter, Katrca, Ansambel Zreška Pomlad, Unikat, Triglav-
ski muzikanti, otroci in še kdo. Za smeh bo skrbel Toni 
Mežan. A. B. 

P r e b e | ^ 

f 
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GG mali oglasi 
04/20142 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si 
www.gorenjskiglas.si 

1.MAJ 
70 POPUSTA ZA NAROČNIKE GORENJSKEGA GLASA! 

POREČ 
Hotel Fortuna 3* 
NaoIoCIdjSv.Nildila. 
OOISEJEVO DARILO: brezplačna vožnja 2 
ladjico do/z otoSa. otroSka animacij 

"ic, btezplaCna uporaba ležalnil 

2.5.-6.5.: 
4 polpenTioni: 77^|iiisfsn) 

Pi KORCULA 
Hotel Borik2/3* 
v Lumbaidi. 50 m od motja. 
Doilatiiiiiaii:20t«.)uan 
ORGANIZIRAN/IVT0BUSNIPREV0227.4.-2.S.: 
odhod iz Ljubljano, ogled mesla Split, prevoz s 
uaiektom, tiansiet do hotela. Ob povrallcu 
voinja preko pobtoka Pelješac do 
starodavnega mesta Ston (ogled), voinja do 
Dubrovnika (ogled), sledi povratek. 
Cna »tglisioega pimzi: 69,90 e (lini SIT) 

t a VlmjilljrifMl 
CnnpinliRiniali. 

iiilo@odisei.rEi 

Plač i lo na 12 obrokov l 
»ii|'ii'iiiiM»ihiiiili 
080 10 56 

TURISTIČNA AGENCI JA ODISE J www.odisej.si 

NOSTALGIČNO Z JOAN 
Prejšnji petek je veliko dvorano Hale Tivoli skorajda napolnila ena izmed najbolj znanih ikon 
ameriške folk glasbe, Joan Baez. 

m 

Koncert se je začel s 
kar precejšno za-
mudo, kar pa so po 
prihodu Joan Baez 
na oder obiskovalci 

hitro pozabili. S čajem v roki 
in šalom okrog vratu je takoj 
dala slutiti, da na tokratnem 
koncertu ne bo mogoče sliša-
ti njenega čistega soprana. 
Sicer izredna in duhovita 
pevka s prisrčnim smislom 
za humor, si je med skladba-
mi vzela kar precej časa za 
pripovedovanje zgodb in šal. 
Večine to ni motilo, naspro-
tno, bili so navdušeni, mar-
sikdo pa je opazil, da je ime-
la resne težave z glasom in 
nekaterih skladb ni mogla 
dobro zapeti. Težave so ji 
povzročali tudi akordi in be-

sedila, ki jih je občasno po-
mešala, vendar pa ji to lahko 
pri 6 6 letili pač oprostimo. 

Še najbolj je zmotilo to, da 
je v tako veliki dvorani nasto-

pila zgolj s spremljavo dveh 
kitaristov, kar bi sodilo v bolj 
intimnejši, manjši prostor. 
Žal je bilo ozvočenje tako 
potiho, da se je slišal prav 

vsak šepet in škljocanje s fo-
toaparati ter mobilnimi tele-
foni, kar je motilo tudi njo. 
Kljub vsemu pa je Joan Baez 
vendarle legendama, spošto-
vanja vredna pevka, ki se 
lahko pohvali z nastopom na 
V/oodstocku, glasbeno aktiv-
na pa je že skorajda pol sto-
letja. Na tokratnem koncertu 
je navdušila s kar nekaj 
uspešnicami in priredbami, 
kot so Diamonds and rust, 
Gracias a la vida, Suzarme, 
Joe Hill, Sweet sir Galahad 
idr. Na koncu je skupaj z 
dvorano zapela Se Imagine 
in Amazing Grace. po kon-
certu pa je prijazno delila 
podpise in poklepetala z 
oboževalci. Predvsem no-
stalgičen koncert s še danes 
aktualno sporočilnostjo 
skladb in lepim spominom 
na sedemdeseta. 

Z ROKO V ROKI 

V Festivalni dvora-
ni na Bledu so 
prejšnji petek ob 
18. uri pripravili 
dobrodelni kon-

cert pod naslovom "Prete-
klost si podaja roko s seda-
njostjo". Kar 17 nekdanjih 
učencev OŠ Bled sedaj več ali 
manj uspešnih glasbenikov 
je nastopilo na tem koncertu 
ob sodelovanju Lutkovnega 
krožka OŠ Bled, učenci FS 
OŠ Ribno in OŠ Bohinjska 
Bela. Folklorna skupina Rib-

Manca Špik je tokrat zapela s svojo mamo. / rcto: |aiw2 i>̂g»n 

Marko Zemljič / FOI«; I«"« 

no, solisti David Dekič, An-
drej Jalen, Nuša Soklič, Jani 
Šenk, Gašper Primožič, Žiga 
Mušič, Marko Zemljič, Suza-
na Ropret, Manca Špik, Mar-

tin Bevc-Špik, Dragan Var-
dič, Danijel Utješanovič, 
plesna skupina Tačke, Lore-
lay, Bless the deaf, Superno-
va, in Lady's First. 

Krik in Naleen za Ročk Otočec 

Tudi letos so v kamniškem lokalu Krasni nori bar pripravi-
li lokalni predizbor za Ročk Otočec, kjer se bo julija pred-
stavilo trinajst najprodornejših mladih ročk skupin. Prediz-
bor je potekal dva večera, svoje glasovnice pa je oddalo 

Skupina Krik /foto:«hiviku|>ine (Nms sunkov.«) 

tristo obiskovalcev, ki so ocenjevali pet mladih ročk sku-
pin iz Kamnika in okolice. Predstavili so se trije kamniški 
bendi The Edge, Zooland in Krik, Naleen iz Ljubljane in 
moravško-mengeška naveza Nove konzerve. Strokovno 
komisijo so sestavljali uveljavljeni glasbeniki Vanja Alič, 
Žiga Kožar, Jaka Burger, Bogo Corše in lokalna organiza-
torka predizbora ter predstavnica založbe Nina Stankovič. 
Glede zmagovalca sta si bili komisija in publika enotni, 
zato je gladka zmaga pripadla skupini Krik iz Kamnika, ki 
jo sestavljajo trije bratje, Anže, Matic in Primož Smolnikar. 
Pravica na nacionalnem predizboru, ki bo v ljubljanskem 
Orto baru, je pripadla tudi zasedbi Naleen. J. P. 

V Cvetličarno prihaja hrvaški Psihomodo Pop 

Po več kot razprodanem in uspešnem koncertu skupine 
Crvene jabuke v Cvetličarni v Ljubljani, ki je nastopila v ok-
viru posebnega cikla koncertov "Limited Edition", bomo v 
četrtek, 12. aprila, ob zi. uri lahko prisluhnili rockovski za-
sedbi Psihomodo Pop (na raslovnici), na čelu s karizma-
tičnim pevcem Davorjem Gobcem. Koncert, za katerega 
bo na voljo le omejeno število vstopnic, bo pospremil še 
afterpart/. A. B. 
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KULTURA 
KRANJSKI ZKO OSTAJA 
"Zvezo kulturnih organizacij Kranj še kako potrebujemo," so prepričani vodje posameznih društev, 
včlanjenih v zvezo, junija volitve novega vodstva na "mandatarski način". 

Tako so namreč 
odločili na torko-
vi delovni konfe-
renci Zveze kul-
turnih organiza-

cij Kranj, ki je bila v Šmartin-
skem domu v Stražišču. S 
pooblastili je bilo od skupno 
64 društev vdanjenih v zve-
zo, prisotnih le 28 članov, 
večina z območja kranjske 
občine. Če je bilo še pred 
srečanjem slutiti različna 
mnenja o pomenu in smislu 
obstoja ZKO, so si bili priso-
tni po več kot dve uri dolgi 
razpravi enotni, da je nadalj-
nji obstoj te organizacije še 
kako nujen, društva pa njen 
osnovni namen vidijo v vlogi 
medsebojne p>ovezovalke. 
Povedati je potrebno, da je 
bil leta 1996 z zakonom 
ustanovljen Sklad za ljubi-
teljsko kulturo, leta 2000 pa 
Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti. Skladova območ-
na izpostava v Kranju je za-
čela delovati leta 1999, vanjo 
so bili prezaposleni delavci 
dotedanjega ZKO, Sklad pa 
je prevzel tudi Center kultur-
nih dejavnosti in Sobotae 
matineje. Odtlej je ZKO de-
loval kot samostojna in pros-
tovoljna organizacija, name-
njena povezovanju med druš-
tvi, do leta 2004 še zadolže-
na za posredovanje finanč-
nih dotacij društvom, kar je 
od takrat naprej zadolžitev 
Javnega sklada. Tako je ZKO 
v preteklem letu od kranjske 
občine na Javnem razpisu za 
sofinanciranje javnih kultur-
nih programov v MOK pre-
jela za delovanje zveze 
594.297, za izobraževanje 
pa 797.940,00 tolarjev (kar 
je } odstotke letnega prora-
čunskega zneska, namenje-
nega javnim iodtumim pro-
gramom), skupaj torej sla-
bih 1.400.000 tolarjev. 

Kot je povedala v uvodu od 
leta 2002 predsednica ZKO 
Mija Mravlja, je bilo do iz-

pred štirih let tudi sodelova-
nje z Javnim skladom zgled-
no, kar za zadnja leta, odkar 
ga vodi Vladimir Brlek, ne 
morejo trditi. Zniževanje 
ravni območnih srečanj na 
različnih področjih ljubitelj-
ske kulture, menjanje lokadj 
prireditev, pokroviteljsko ob-
našanje vodstva sklada do 
kulturnih ustvarjalcev, po-
manjkanje pogovora med 
predstavniki društev in skla-
dom ... in podobno, je bilo 
očitano, po selitvi Javnega 
sklada s Sejmišča na Glavni 
trg pa naj bi ZKO tudi izgu-
bil pioslore. Na račun vodje 
sklada je bilo s strani nekate-
rih društev izrečeno še nekaj 
očitkov, nasprotno pa pred-
stavniki spet drugih društev 
tako s skladom kot z njego-
vim vodjem dobro sodeluje 
jo. Aldo Komar z Javnega 
sklada se je na očitke odzval, 
da z denarjem, s katerim 
razpolagajo, in prostori, ki so 
v občini na voljo, poskušajo 
delovati kar najbolje, kot je 
mogoče. "Dejstvo je, da med 
posameznimi društvi in 
skladom so kratki stiki, kljub 
temu pa bi na tem mestu 
dala prednost predvsem 
ZKO-ju in njegovi prihodno-
sti," je tok razprave pre-
usmerila Marija Šenk iz KO 
FS Iskraemeco. 

"Kljub temu da sem neza-
dovoljen z delovanjem ZKO 
takega, kot trenutno je, sem 
prepričan, da ga nujno po-
trebujemo, osnovni tok delo-
vanja pa mora biti usmerjen 
v povezovanje ined društvi 
samimi in drugimi organi-
zacijami, seveda tudi Javnim 
skladom," je dejal Rasto Te-
pina iz KUD Dr. Fig, ki je v 
nadaljevanju predlagal, da bi 
na prihajajoči volilni konfe-
renci, sedanjemu vodstvu se 
letos namreč izteče pedetni 
mandat, volili novo vodstvo 
na "mandatarski način". To 
pomeni, da naj bi se kandi-
dati za predsednika predsta-
vili z ekipo izbranih sodelav-
cev in izdelanim konceptom 

KUD Predoslje je v zadnjih letih zagotovo eno dejavnejših 
v občini, kar še posebej velja za dramsko sekcijo 
(Iz letošnje predstave Vse zastonj, vse zastonj). 

delovanja ZKO za prihodnje 
obdobje. Sebastjan Sajovic iz 
KUD Predoslje je pri tem iz-
postavil tudi problem sode-
lovanja društev iz drugih ob-
čin na področju nekdanje 
kranjske občine v skupni 
zvezi. Ti v glavnem delujejo 
v svojem okolju s svojimi ob-
činami, ki pa hkrati tudi ne 
prispevajo v sofinanciranje 
ZKO. "Sem za to, da bi se 
tudi v prihodnje zdrjževali v 
eni zvezi, seveda pa bi bilo 
potrebno doreči pravila, ki 
naj bodo za vse enaka," je 
povedal in dodal, da ZKO 
nujno potrebuje brezplačen 
prostor vsaj za pisarno, saj bi 
s plačevanjem komercialnih 
najemnin zveza v nekaj letih 
"požrla sama sebe", jože Nu-
nar iz Pihalnega orkestra 
MOK je za večje sestanke že 
ponudil prostor, v katerem 
vadijo kranjski godbeniki. 
Potrebno bo poskrbeti tudi 
za inventar, ki je še v lasti 

zveze in ga bo potrebno 
umakniti iz stavbe na Sej-
mišču, jasno pa je, da bo do-
ločene spremembe v prihod-
nje doživel tudi njen statut 

Končni sklep delovne kon-
ference je po dveumi debati 
na kulturnikom primemem 
visokem nivoju izzvenel v 
zadovoljstvo vseh. Kandidati 
za mandatarja za predsedni-
ka ZKO naj bi svoje prijave s 
koncepti oddali do 10. maja, 
dober mesec kasneje pa je 
predvidena volilna konferen-
ca ZKO Kranj. Snovalci lju-
biteljske kulture so tako še 
enkrat dokazali, da kljub 
konkurenci, ki jo predstavlja 
televizija in druge med mla-
dimi bolj razširjene dejavno-
sti, pri svojem delu ne na-
meravajo odnehati. Da bodo 
le dobre želje in ideje v čim 
krajšem času tudi meso po-
stale, se je večnim dvomljiv-
cem ob zaključku nehote 
utrnila misel. 

ŠKOFJA LOKA 

Izjemen koncertni dogodek 

Na velikonočni ponedeljek, 9. aprila, ob 19. url, se v 
Uršulirski cerkvi v Škofji Loki obeta izvrsten koncertni 
večer. Vrh programa bosta izvedbi kantate Stabot ma-
ter, najprej Vivaldijeve za alt, godala In basso continuo 
in potem še C. B. Pergolesija za sopran, alt, godala in 
basso continuo. Sicer pa so na programu še pesmi in 
skladbe: slovenski ljudski pesmi Morija je rožice brala 
In Dolč Mdjježui, kantata Pianto della madonna (C. F. 
Sances), Ach wie nichtig, ach wie jluchtig (C. Boehm), 
£s steh Cott auf (Heinrich SchCitz), Meine Seele hort im 
sehen (C. F. Handel), Herr ven ich nur dich habe (Die-
Irich Buxtehude), ob zakljuCku pa borno slISali še od-
lomke iz del Ivana Cankarja Podobe iz sanj in Za križem. 
V programu sodelujejo Jana Jocif (alt), Saška Kolarič 
(mezzosopran), Vera Mlejnik, Marta Močnik Pire in 
Francka Šenk (sopran), Ljoba Jenče, Klemen Bračko (i. 
violina), jasna Rus (2. violina), Jernej Bernik (viola), 
Špela Loti Knoll (oboa), basso continuo: Janez Jocif 
(spinet), Jaka Trilar (violončelo), Klemen Karlin (or-
gle). Marija Lebar in Marko Črtalič bosta povezovala 
program, za sceno je poskrbel Simon Mlakar, za foto-
grafijo pa Tomaž Lunder. Koncert so omogočili Obči-
na Škofja Loka. 0 1 JSKD Škofja Loka in Uršulinski sa-
mostan. I. K. 

BLED 

Koncert An je Bukovec 

V nedeljo, 8. aprila, ob 20. uri bo v Festivalni dvorani 
na Bledu priznana violinistka Anja Bukovec nastopila 
na prvem koncertu v okviru turneje Gernlni, ki jo pri-
pravlja ob njenem glasbenem albumu proencu. S pia-
nistom Denysom Masllukom bosta izvajala dela Stra-
vini^kega, Cershwina, Piazolle, Rahmanlnova in Erne-
sta Blocha. I. K. 
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Posebej opremljeni za Slovenijo 
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Modeli Si s prihrankom do 2.400 EUR' 
Kan-ajiil vas bomo z bogato dodatno oprrmo. l?J)rano po okusu ilovenskih 
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in dugo bogito opremo Modeli ti Si 

Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj 
Delavsko cesto 4 , 4000 KRANJ 
tel.: 04 27 00 200, faks: 04 27 00 222 
www.avtohtsavrtac.si 

G G I I Z L E T I J 

K PRIMOŽU 
TRUBARJU ČEZ 
B A R J E , N A T U R J A K 
IN DO RAŠCE 

Program: Odhod iz Kranja ob 7. 
uri. Vožnja do vasice Želimje, v 
bližini obisk Baldinških slapov, 
Turjaka in Rašce. Pod strokovnim 
vodstvom ogled domačije Pri-
moža Trubarja. V Velikih Laščah 
postanek v gostišču pri Kuklju. 
Popoldan povratek proti domu z 
ogledom Županove jame. 
Cena: 35 EUR / 8.387 SIT 

ITALIJA: 
BELOPEŠKA 
JEZERA, TRBIŽ IN 
SVETE VIŠARJE 

Program: Odhod iz Kranja ob 7. uri. 
Prvi postanek na Belopeških jezerih. 
Iz Trbiža vzpon (peš ali z gondolo) 
na Svete Višarje. Na romarski poti 
se odpre prelep pogled na karnijske 
Alpe in okolico. Ob povratku 
postanek v Trbižu na tržnici. Prihod 
domov v večernih urah. 
Cena: 19 EUR/4.553 SIT 
Doplačilo za gondolo: cca 10 EUR 
/ 2.396 SIT 

N A J A V U A M O PRVOMAJSKI 
IZLET NA BOROMEJSKE 
OTOKE ( 1 . - 2 . maj) 

^aročniki Gorenjskega glasa io% popustM 

Prijave: Gorenjski glas po tel.: 04/201 42 41 
ali Agencija Linda po tel.: 04/235 84 20 
ali 041/248 773. 

Gorenjski Glas 

http://www.avtohtsavrtac.si
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TV SPORED 

PETEK 30.3. 

13.05 Hujianje 13J0 Zsobriuta 14.20 RPA 
14.45 Reievanje živali 1535 Svalslii m 16.25 
S t u M medicine 16.5(1 Zdravniltovi zapiski 
17.40 Mladi siiavnild I S J B Pootniild p o s ^ 
18J0 Picii««! 19.00 Vozila btez nadzora 19iO 
Rojstvo 20.15 Kdo pa misK, da si" 21 J U Preva-
ranti 22.00 Podivjani ljudje 22J0 Proti vrtiu 
23.40 Mediomld detektivi 00.05 R^stvo 0030 
Kdo pa misE, da si?! 01 JO Prevaranti 

13.10Za^jena, 77. del 14.05 Usodna pezen, 
46.-47. del 1535 Za ljubezen do Gtofie, 41. del 
16.45 Za ljubezen do ( ^ 4 2 . dd 17>I0 Poroka 
z milijonarjem, 111. del 1835 Maria Rosa U t 
ieno, 89. del 1930JudeJera iena. 96. del 20 JO 
Kaieskiivnoiivijenje,69.d(l21.10Usodnaljulie-
2«t, 47. dd 22.05 Za Ijubaen do Gkm, U. M 
23.00 S(eeavP)ezni,l02.del23JSMa»evanje 
|ubezni,119.del00302ivjenjezAnito,l3.del 

SOBOTA 31.3. 

0830Obalna straža OSiSVihamezgodbe 09 JO 
Zloanvikilywoodu10.100kozaoko11.00Zk>-
6nvHo<l)rwoodu11300ki)zaoko12.40Zkidnv 
Hollywoodu13300koza<iko14JOZk>anvHol-
lywoodu 15.10 Oko za ok« 16.00 Zlodn v Holly-
woodu 1630 Oko za oko 1740 Zkian v Hollywo-
odu 1830Oko za oko 19 J 5 Poidsti iz las Vega-
sa 20.15 Zadnja pitk)2no<t 21.05 Same v New 
rodcu 22.00 Polidsti iz Miam^OlJOKanibaG 

06.00 Sveti, 15. del 0630Za ljubezen do Gloiie, 
38.-4Z. del 11.00 Zvezdniški pogovor 11.50 
Usodna ̂ bezen.43. - 47. del 16.00 Drama 18J)0 
2iveti,16.del19J)OVkuliiiiiizAngek>minUario, 
I. del 20.00 Svetovni popotnit21.00 Pepelka, Z 
del22.002rvSenjezAnlto,ll.del23J)0 ljubezen 
naprodaj, l.del 00X10 Nezrestoba,l.del 

NEDEUA 25.3. 
• Re>ihy1V 

06.00 Kdo pa mis8,da si?!07/IOZapiski izTajpe-
ja08.05Diika0835Pre2i»e609J0Zk)anvH0l-
lywoodg 10.10 Oko a oko 11M Zk>an v Holy-
modu 1130 Oko za oko tMO Zkian v Holywo-
odu 1330 Okoza oko 14JOZk)anvHollywoodu 
15.10 Oko za oko 16.00 ZkKin v Hollywoodu 
1630 Oko za oko 17.40 Zkian v Hollywoodu 
1830 Oko za oko 19J5 PoSdsti iz Rena 20.15 
Kanibali 21.05 Ženske, obs t^ na smrt 2230 
Zakon iiiedOl JO Potcist 

06.002iveti,16.del0630ludeževažena,9Z-%. 
del 11.00 ZvczdniS« pogovor 1130 Sreda v lju-
bezni, 98. -102. del 16J)0Diama18.00 Živeti, 15. 
del 19.00 V kuhinji z A n ^ in Mario, 2. del 
20.00 Svetovni popotnik 21.00 Pepelka, 3. dd 
22.00 ZivCjenje z Anito, 11 del 23.00 gubezen 
naprodaj, I del aOM NeuKtoba, 2. del 

PONEDEUEK 26.3. 
• RNlity1V 

12.15 Zapiski iz Tajpeja 12.40 Mejna poTidja 
13.05 Hujianje 1330 Zaobljuba 14J0 RPA 
14.45 Reievanle »vali 1535 M k i vit 16J5 
Rojstvo 1630 Študenti msdidne 17.15 Zdravni-
kovi zapiski 18.05 P o M i posnetki 1830 Preži-
veli 19.00 ZamoKane zdravniške zgodbe 1930 
Rojstvo 20.15 Kdo pa misE, da sl7< 21.05 Preva-
ranti 22.00 Same v New Yodtu 2230 Proti viliu 
23.40 Meddnski detektni OOM Rojstvo 0030 
Kdopamise,dasi?! 

12J0 Svetovni popotnik 13.10 Zaljubljena, 78. 
dell4.05 Usodna ljubezen, 47.del15X)0 Usodna 

rjutezen, 48. del 1535 Za rjubeztn do Gkxie, 42. 
del 1&45 Za iubezen do Gkine, 4!. del 1 7 ^ Po-
roka z mHijonarjem, 112. del 1835 Maria Rosa 
i » ženo, 90. del 1930 Judežera žena, 97. del 
20 JO NaSe skrivno Jiv^enje, 70. del 21.10 Usod-
na IjtAezen. 48. del 22J» Za ljubezen do Gkxie, 
43.del23.00Ste6v5ubezni,103del2335Mâ  
<ev9i*|ibezni,120.del 

TOREK 27.3. 
• RealitjrlV 

1130 Rojstvo 12.15 Zapiski iz Tajpeja 12.40 
Mejna polidja13.0SHujSanje13J0 Zaobljuba 
14J0 Napaka? 14.45 Reševarje živali 1535 
Žvalski vrt 16J5 Rojstvo 1630 Študenti me-
didne 17.15 Zdravnikovi zapisd 18.05 Pofit-
niJId posnetki 1830 Napaka? 19.00 Zamolia-
ne zdravniške zgodbe 1930 Rojstvo 20.15 
Kdo pa misliS, da si?! 21.05 Prevaranti 22.00 
Sane v Nevv Vorku 22.50 Proti ntiu 23.40 Me-
didiKki detektivi 00.0S Rojstvo 

12J0 Svetovni popotnic 13.10Zaljubljena, 79. 
del14J>5 Usodna rjiteefl, 48. d«ll5.00 Usodna 
ljubezen, 49. del 1535 Za 5ubez>n do Oorie, 43. 
del 16;45 Za ljubezen do Glorie, 44. del 17>«) Po-
rota z mUrjonaijem, 113. del 1835 Maria Rosa 
ik> žemi, 91. dd 1930 Judcžf« žena, 98. dd 
20 JO Naše skrivno ž i v ^ , 71. M 21.10 Usod-
na ljubezen, 49. del 22.05 Za ljubezen do Gkine, 
44.del23.00Sre<avpezni,104.del2335Mai-
eetaiijeljubemi.121.del 

SREDA 28.3. 
• llulllyTV 

12.15 Zapiski iz Tajpeja 12.40 Mejna polidja 
13.05 HujJanje 1330 Zaobpe 14J0 Napaka? 
1445 Rcievariie živali 1535 firalski nt 16J5 
Ro{Stvo 1630 Wlenti medidne 17.15 Zdiavni-
koii zapiski 18.05 PoOnHd posnedd 1830 Na-
pala?19.00 ZamoKane zdravniške Z9odbe1930 
Rojstvo 20.15 Kdo pa mis8, da ii?! 21 J « Preva-
rarti 22J)0 Same v Nevv Yo(i(u 2230 Proti vilui 
2340 Medidnski detektivi 00.05 Rojstvo 0030 
Kdopamis8,dasi7< 

12J0 Svetovni popotnik 13.10 Zaljubljena, 
80 del 14.05 Usodna ljubezen 49. del 15.00 
Usodna ljubezen, 50. dd 1S3S Za ljubezen do 
Glorie, 44. del 1645 Za ljubezen do Glorie, 45. 
del 17.40 Poroka z milijonarjem, 114. del 
1835 Maria Rosa i«c ženo, 92. del 1930 Ju-
deieva žena, 99. del 20 J O Na!e skrivno življe-
nje, 72. del 21.10 Usodna Ijibezen, 50. del 
22.05 Za ljubezen do Glorie, 45. del 23.00 Sre-
eav ljubezni, 105. del 2335 Maščevanje lju-
bezni, 122. del 

ČETRTEK 29.3. 
• R«litylV 

12.15 Zapiski iz Tajpeja 1240 Mejna polidja 
13.05 Hujšanje 1330 ZaoUjulia 14J0 Napa-
ka' 1445 Reševanje živali 1535 »valski vn 
1«J5 Ropivo 1630 študenti mtditine 17.15 
Zdravnikovi zapiski 18.05 PootniSki posnetki 
1830 Napaka? 19.00 Zamolane zdravniške 
zgjdbe 1930 Rojstvo 20.15 VRusijo po Ijube-
zei21.05 Prevaranti 22.00 SainevNewYotku 
22.50 Proti vrhu 23.40 Medicinski detektivi 
00.05 Rojstvo0030 V Rusijo po ljubezen 

12 JO laurita in lorenzo, 1. dH 13.10 Zaljub-
ljena, 81. del 14.05 Usodna ljubezen, 50.-51. 
del 1535 Za ljubezen do Gloiie, 45. -46. del 
17.40 Poroka z milijonarjem, 115. del 1835 
Maria Rosa išie ženo, 93. dd 1930 Judeževa 
žena, 100. del 20 J O Naše skri\no življenje, 73. 
del 21.10 Usodna ljubezen. 51. dd 22.05 Za 
Ijibezen do Glorie, 46. del 23.00 Sreja v lju-
bezni, 106. del 2335 Maščevanje ljubezni, 
ladd 

Če "prileti" vabilce za v Ma-
xim, znano ljubljansko restav-
racijo, me spomin vedno odne-
se v čas osamosvojitvene vojne. 
Večerjal in pomenkoval sem 
se s "pomembnim" gospo-
dom, za katerega se je kasneje 
izkazalo, kako mu je bilo malo 
mar za Slovenijo. Tokratnega 
vabila pa sem se razveselil z 
razlogom, le pretirano \'šečno 
sem si rekel, škoda, ker ne gre 
za Maxtm's de Pariš. Zgoraj, v 
glavi, je pomembnost nakazo-
val itdidiu gib Kraljevine Ma-
roko, spodaj pa je francoski 
R.S.V.P. (respondez si'l vous 
plait) naprošal našo doseglji-

seboj zapustil Bfflov stolp, ta-
krat sporen simbol razstave, 
danes pa osrednja pariška iko-
na. Tudi AtomJum v Bruslju iz 
leta 1958 ima podobno zgod-
bo. 

Ob pomoS vedno čedne 
Mojce Mavec, ki je tudi tokrat 
odlično povezala dogodek, je 
zbrane nagovoril častni konzul 
Janez Škrabec ter razkril na-
men tokratnega druženja. 
"Boljšo temo bi v tem koncu 
sveta težko našli. Na tej obali, v 
Casabland, se nista srečala 
samo Humplirey Bogart in In-
grid Bergman," je bil slikovit 
ob zelo pomenljivem nago/o-

Cospe Bertoncelj, Fink, Purg, Rijavec in Ivo Vajgl 

Mojca Mavec, Janez Škrabec in Omar Znibar 

vost in terjal potrditev. "Please 
respond," temu rečejo Ameri-
čani. Na sprejem je povabil 
medijsko vedno zanimivi Ja-
nez Škrabec, tokrat kot častni 
konzul Maroka, Slovencem 
priljubljene dežele iz Tisoč in 
ene noči. Severnoafriška kra-
ljevina je popolno nasprotje Ev-
ropi, od katere jo lofi čez Gi-
bmllaiski preliv le nekaj deset 

ru. In zbudil čustva vsem, ki 
nam je nepozabni film Casa-
blanca blizu. "Izbor mesta 
Tenger za gostitelja Expa 2012 
bi bU velik korak naprej in 
spodbudno znamenje ne le za 
Maroko, temveč za celotno af-
riško celino in islamsko kultu-
ro," je menil Janez Škrabec in 
ob navzočnosti njegove eksce-
lence Omarja Znibarja, vele-

tnega dopusta preživimo v Ma-
roku," sta sklenila uradni del 
sprejema, Mojca pa nas je pod-
učila, da v čarobnem Marake-
šu zimujcjonaSc štorklje. Dru-
žabni del večera je pospremila 
maroška glasba ob njihovi 
okusni kulinarični ponudbi. 
Seveda pa je bilo zanimivo opa-
zovati prepletanje povabljenih. 
Takonca Therpse in veleposla-
nik Kraljevine Nizozemske, nj. 
eksc John C. M. Gioffen sta 
nazdravila razpoloženi družbi 
znanega odvetnika, vedno šar-
mantnega Petia Čeferina in 
njegovi spremljevalki, simpa-
tični Riji Čič, dolgoletni "prvi" 
stevardesi Adrie Airways, ki 
vedno ve povedati, kdo vse pre-
bira naš časopis pod oblaki. 
Čudovito je bila videti tudi pra-
vnica Nevenka Črešnar Perger, 
včasih ministrska svetnica, 
zdaj svetovalka v mednarodni 
Activi Group. Med klepetom 
sem zmotil dva zanimiva in 
podjetna možakarja. Marka 
Smoleja, častnega konzula Sej-
šelov, in Boža Dimnika, čast-

ti celo Brigite Bardot Da gredo 
na tovrstnih druženjih skupaj 
tudi drugače politično misleči, 
sta dokazovala predsedniški 
kandidat Lojze Peterle in še 
vedno predsednikov svetovalec 
Ivo Vajgl, ki bi lahko bil dele-
žen podobne zgodbe, kot jo do-
življa te dneve Jelko Kadn. Z 
nasmehom se je postavil v 
krog svetovno prepoznavnih in 
uspešnih žena. Mateja Berton-
cdj iz Godešiča, vešča novinar-
ka Financ, je dopolmb ženski 
poslovni trio. Tatjana Fink, 
ambasadorka učeče se družbe 
in najvplivnejša ženska našega 
gospodarstva, si je dala nazdra-
viti ob Danki Purg, l^endami 
direktorici poslovne šole lECD 
z Bleda, in Cvetini Rijavec, 
novi direktorici Ljubljanskih 
mlekarn, kjer je zamenjala 
Kranjčana Matjaža Vehovca. 
Podobno se je pred leti njej 
zgodilo v ajdovskem Fructalu, 
kjer jo je zamenjal iz Kranja 
prihajajoči Du.šan Mikuš. 
Kako gre s "temi" menjavami, 
natanko ve tudi Zoian Janko-

Zakonca Croffen, Peter Čeferin, RIja Clč in Nevenka Perger Marko Smole, Božo Dimnik Sonja in Elvira 

kilometrov. V Al Mamlaku al-
Maghrebiji, kot Maroku, 56. 
državi po velikosti, pravijo 
Arabd v svojem uradnem jezi-
ku, se ob bogati etnografski 
zgodovini in spletanju bradidj 
vzhoda in zahoda, stapljanju 
severa z jugom, srečujejo mus-
limanski, krščanski in judovski 
svet Pod zdajšnjim kraljem 
Mohamedom VI. se deželi 
obetajo reforme in proces mo-
dernizacije. Vse to pa je botro-
valo, da se je Maroko odločil s 
kandidaturo potegovati se za 
mednarodno razstavo, imeno-
vane EXPO, v letu 2012. Kore-
nine razstave segajo v London 
in v leto 1851, kjer se je zgodila 
prva svetovna razstava. Tagoto-
vo pa je še vedno najbolj pri-
znan Expo iz leta 1889, id je za 

poslanika Kraljevine Maroko 
na Diuiaju, povabil k odkriti 
podpori kandidaturi, za katero 
se potegjjeta še Polj-ska in Juž-
na Koreja. "Ce nam skupaj 
aspe, bomo imeli čez pet le še 
en velik razlog več, da del pole-

nega konzula Hrvaške, lista-
novnega člana Svetovnega slo-
venskega kongresa ter pred-
sednika Društva slovensko-
hrvaškega prijateljstva. Znand 
vedo povedati, da je Božo Dim-
nik, strasten ribič, učil muhari-

Zoran Jankovič, Branko Pavlin in Miro Senica 

vk. V vlogi prvega v prestolnid 
je protokolarno počastil dogaja-
nje in se sproščeno zaklepetal s 
predsednikom uprave Dnevni-
ka Brankom Paviinom in zna-
nim ter uspešnim odvetni-
kom Mirom Senico, ki je sko-
raj že bil častni konzul Mona-
ka, pa se mu je zgodila "poli-
tika". Sijajno razpoložena in 
urejena, kot vedno, je bila 
tudi Žirovka, gostiteljeva 
žena Sonja Poljanšek Skra-
bcc. Ob arhitektki Elviri Mar-
četa, družinski prijateljici in 
lastnid trgovine s prestižno 
znamko Frette, sta bili tako in 
drugače medijsko opazni. 
Kot večer v Maximu, ki zago-
tovo kori.<rti tudi naši mali in 
mladi državi. Zdržite današ-
nji post in imejte lep praznik. 



HUMOR 
B R A T V S E V I D I , B R A T V S E V E 

IZBOR NAS, ODLOČITEV VASA 
Ministrstvo za finance bo menda odobrilo bogato izbiro društev, organizacij, združenj ..., 

ki jim lahko namenite do 0,5 odstotka dohodnine. 

Po novem zakonu o dohod-
nini lahko do 0,5 odstotka do-
hodnine od dohodkov, ki se 
vštevajo v letno dav6io osno-
vo, namenimo tudi za finan-
ciranje splošno koristnih na-
menov, politi6iih strank in 
reprezentativnih sindikatov. 
Medtem ko državljani že iz-
polnjujejo svoje dohodninske 
napovedi, pa dokončen spi-
sek tistih, ki bi jim lahko na-
menili nekaj denarja, name-
sto da ga damo v državni pro-
račun, še vedno ni znan. Se-
veda pa Mali brat ne bi bil 
mojster svojega poklica, če ne 
bi izbrskal sicer še ne dokonč-
nega seznama društev, orga-
nizacij, združenj..., ki čakajo 
na naše donadje. 

Med njimi smo med dru-
gim zasledili: Društvo za po-
javljanje Lznenada, Zveza za 
barvanje cerkvenih klopi. 
Društvo imetnikov vode v ko-
lenu s poudarkom na narav-
nih vodnih rezervoarjih. 

Skupina krivcev ravnih ba-
nan, Sindikat politikov neza-
dovoljnih s polpeti in pire-
jem v parlamentarni kuhinji. 
Zavod za blažitev možgan-
skih motenj zaradi gledanja 
TV Slovenije, Društvo prija-
teljstva med Marjanom Po-
dobnikom in navijafi Hajdu-
ka, Sekcija kostni mozeg pri 
Muzeju novejše zgodovine 
Slovenije, Zveza ljubiteljic 
Marije pomočnice. Zveza lju-
biteljic Marije prednice. Zve-
za prijateljstva med Marijo 
pomočnico in Marijo predni-
co, Zbor za družino in samo-
hranilko Jožico, Skupnost ve-
selih liberalov. Zveza proda-
jalcev odbijačev. Vegetarijan-
ska zadruga Pujsa Pepa, Pre-
sno društvo Odojek, Društvo 
Skis odmeša. Prijateljska 
asociacija "Ko te jebe tebe". 
Socialni Diktati Slovenije, 
Moško združenje "Babe na-
prej", Združenje "Pikec, a 
boš kavo". Odbor za medved-

Posamezna društva so pobiralce vaših 0,5 odstotka že 
razporedila na mestne ulice. 

je usluge, Konzordj "Kok je 
iu:a?". Napredno gibanje 
kontinuiteta, Policajsko druš-
tvo "Skok s pendrekom". 
Društvo zibanje in razvoz. 
Akademska pevska skupina 
"Ptice Zaplanke", Organiza-
dja Združeni na tum'... 

Tokrat vam predstavljamo 
le nekaj najbolj zanimivih 

predlogov, kam lahko name-
nite delež vašega denarja. Se-
veda je tu še malo morje ga-
silskih društev, sindikatov, 
političnih strank, malih in ve-
likih humanitarnih organiza-
dj ..., o katerih več na kakš-
nem drugem seznamu. Od-
ločitev bo na koncu seveda 
vaša. Mali Biat 

G O R , D O L , N A O K O L ' 

Spusti ali zdrži? 

v gostinskem lokalu, ki se nahaja ob zaključku oziroma 
na začetku (odvisno, s katere strani gledamo) poti skozi blej-
ski Vintgar, smo bili v teh dneh priča enemu najvišjih 
dosežkov sodobne informadjske tehnologije, ki ga stroka 
imenuje "kopernikanski obrat 21. stoletja", po domače pa 
temu rečemo "zdrž' še mal". Na enem tamkajšnjih iglavcev 

smo namreč zasledili dve tabli, ki sporočata, da je v smeri 
na levo WC, hkrati pa tudi izvemo, da je preko tega področ-
ja prehod prepovedan. Kaj torej storiti, ga spustiti ali 
zdržati? 

Resnična zgodba enega od obiskovalcev Vintgarja gre 
takole: "Že od jutranje kave naprej me je nekaj šraufelo po 
trebuhu in ni vrag, pritisnilo me je ravno potem, ko sem 
prehodil Vintgar. Sami veste, da je v takih situadjah Človek 
z bliskovito naglico zmožen najti toaletne prostore. V drugi 
sekundi ugledam WC. uuuu fajn, v tretji pa napis nad njim, 
nakar ni bilo več fajn. Razmišljal sem, kot nekoč na 
Danskem neld Ham Let "iti ali ne iti".̂  Notranji pritisk na 
moj telesni output je postajal vse močnejši. V glavi strah 
pred neznanim in nelagodje pred prekršitvijo prepovedi, v 
želodcu naraščajoča gmota, pripravljena za izvoz. Naj 
vstopim v prepovedano področje in potrdim izvozne doku-
mente ali naj se obrnem nazaj in ... in pustim internim 
presežkom svojo pot>" 

Tako je razmišljal izvozno usmerjen obiskovalec Vintgar-
ja, ki je nekoliko nevešč sodobne informadjske tehnologije 
informiranja podlegel notranjemu nemiru. Mi pa se 
sprašujemo, kaj je bilo torej prej, kura ali jajce, napis WC 
ali napis prehod prepovedan? In še naprej priporočamo, 
da zdiSte do doma. 

- E T V E R E C B R E Z 

Jajko Vegi 
O šunkah: "Sem zaprisežen 
vegetarijanec. Mar se mi ne 
vidi? Dohtar pa mi je predpisal 
meso, češ da imam slabo 
kri. Sklenil sem, da se bom 
na žegnanju stiskal k šunki." 

Bled jajc 
Jajčna resnica: "No, a nisem 
lep. V salonu so me "pope-
denali" posebej za tale pho-
to set. Da bom najlepši, so 
mi rekli. V resnici sem pa 
Bled, en čist' navaden jajc'." 

t . 1 

Jejčk Čeh 
O stilu: "Za mojo opravo mi 
vsi pravijo češka roba. Kokr', 
da nisem dobro oblečen. Bi 
raje slišal, če bi mojemu 
lastniku rekli, oh kako lepe 
plave jajca ima tale." 

Veliko Jaje 
Nojevo jajce: "Kva j' to, t'ko 
me nekaj napenja, sem kar 
mal' napihnjen. Ker sem po 
poreklu Slovenec, bom kot 
največji pirh kandidiral za Gui-
nnessovo knjigo rekordov." 

naiočanje na telefon: 04 201 42 41, 
e-pošta: naiocrane®g l̂as.si 

PIIIR«>CNIKI 
ZA^smBom 
1. Pečemoza praznike 1. del 
2. Pečemo za praznike 2. del 
3. Praznična kuhinja 
4. Slavnostne jedi 
5. Dieta po praznikih 
6. Lahka kuhinja 

zdaisamo 

^ 3 J 8 e u b 
. I (906 sm 

Knjižice lahko kupite na Zoisovi 1 v Kranju, jih naročite po telefonu 
št.: 04/2014241 alt po e-pošti: narocnine@g-glas.si 

Gorenjski Glas Za vas beifiimo toi 

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

Gorenjski (jlas 

^ ^ M SOBOTA JE DAN 
^ ^ ZA NOGOMET! 

wwv/.nktiiql!iv.crim Športni centef Kranj, ob 16 30 

TRIGLAV GORENJSKA: 
RUDAR VELENJE 

BREZPLAČNO j 
s kuponom i 

GORENJSKEGA GLASA! 

• vsak naročnik GG gre s kuponom na tekmo zastonj 

•vsak naročnik GG je član ND Triglav 2000 

• članarino za vas poravna - vaš Gorenjski glas 

K U P O N - V S T O P N I C A 

NAPOVEDUJEM REZULTAT TEKME 

Triglav Gorenj ska : Rudar Velenja : 

Ima in priimek: 

Naslov: 

KUPON J E VSTOPNICA, ODDAJTE GA PRI VHODU NA TEKMO! 

mailto:narocnine@g-glas.si
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ZA KRATEK ČAS 
KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN 
7. aprila 2 0 0 7 
Sobota 
Darko, Herman, Hana 

Dan bo poln energije, kija bo treba dobro izkoristiti. Eni 
z raznimi opravili na vrtu ali v okolici hiše, drugi pa na 
kolo ali na bližnji hrib. 

8. aprila 2 0 0 7 
Nedelja, Velika noč 
Tevž, Albert 

Omamen vorj velikonočnega zajtrka bo spravil pokonci 
še take zaspance. Zamudniki bodo hiteli z opravki, do se 
bodo potem lahko posvetili prazniku. 

9. aprila 2 0 0 7 
Ponedeljek, Velikonočni pon. 
Monika, Tomaž, Ljubo 

Dan počitka, lenarjenja in dobre hrane. Druženje v 
krogu družine prinese razna veselja, lepih misli in dobrih 
načrtov za prihodnost. 

1 0 . aprila 2 0 0 7 3 
Torek 
Feliks, jelko, Alenka 

Najbolj pridnim se obeta uspešen delovni dan, tistim 
malo manj pridnim pa odlog obveznosti s pridihom 
kančka slabe vesti. 

1 1 . aprila 2 0 0 7 
Sreda 
Biserka, Stanko, Domen 

Prilagajanja ne bodo uspešna in le s težavo se lahko 
računa na kompromise. Pomembne zadeve je bolje pre-
ložiti na drug teden, če se k da. 

1 2 . aprila 2 0 0 7 
četrtek 
Lazar, julij, Zeno 

Naporni sestanki in razna drugo pregovarjanja znajo 
posrkati î so skrito zalogo energije. Šele v koncu dneva se 
vse skupaj sprosti. 

13 . aprila 2 0 0 7 
Petek 
Ida, Martin, Ervin 

Že v samem jutru se bo zaznalo, da je pred nami dober, 
srečen dan. Vse možnosti se bodo dobro izkoristile, in ne 
bi si mogli žeieti boljšega. 

TISOČ UGANK 
ZA ODRASLE 

Franc Ankerst vam zastav-
lja novo uganko. Odgovor 
nam pošljite do torka pri-
hodnji teden na SMS pod 
šifro uganka, pripišite reši-
tev + ime in priimek na 
številko 0 3 1 / ^ - 1 1 - 1 1 , ali 
po pošti na Gorenjski 
glas, Zoisova 1, 4 0 0 0 
Kranj, s pripisom "Tisoč 
ugank za odrasle". 

]e ženskega spola, 
ovalna, ploščata, 
je vKka In gola 

in spodaj košata. 

Izžrebali in nagradili 
bomo dva pravilna odgo-
vora (enega, ki ga bomo 
prejeli preko SMS, in dru-
gega, ki ga bomo prejeli 
po poiti). Nagrado boste 
prejeli po pošti. Pravilna 
rešitev zadnje objavljene 
uganke se glasi: prdec. Iz-
žrebali smo Danico Vari 
in Marijo Višek. 

TANJA ODGOVARJA IN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ 
"Nesrečna" 

Ko se ozrem okoli sebe, spo-
znam, da sem lahko čisto 
zadovoljna s svojim življe-
njem, a sprašujem sebe in 
vas, zakaj sem potem tako 
žalostna in nesrečna v svoji 
koži. Ne vidim nobenega 
smisla. Hvala za odgovor. 

Ste ravno v tistih letih, ko 
ne spadate v nobeno skupi-
no ljudi, se pravi, ne med 
mlajše in ne med starejše. V 
vaših letih imajo ženske še 
dokaj majhne otroke, oziro-
ma imajo šele željo po njih, 
vaša otroka pa sta že skoraj 
odrasla. Marsikdo bi vas 
okaral, le kaj je z vami naro-
be, da se sedai končno lah-
ko posvetite sebi, a vam to 
ni v posebno zadovoljstvo. 
Občutek, da vas nihče več 

ne potrebuje, vas utesnjuje 
in vedno bolj vodi na sam 
rob prepada. Žalosti vas, 
ker vas prijateljice ne razu-
mejo, a vedite, da vas niti 
ne morejo, saj imajo dru-
gačna merila in hrepenenja 
kot vi. Veste, kaj si želite in 
zato ne potrebujete tujega 
mnenja. Tudi vaš mož ima 
enako željo, le da je ne pove 
naglas. Otroci so naši samo 
za določen čas, potem ima-
jo svojo pot. Včasih je to 
dejstvo težko sprejeti. Želja 
po še enem otroku ne bo 
samo želja, saj kot vidim, se 
boste kmalu opogumili. Ne 
vidim nobenih, ne zdrav-
stvenih ali drugih razlogov 
za proti. Ne, da bi bil otrok 
smisel življenja, a spomnil 
vas bo, zakaj vse je vredno 
živeti. In žalost bo kar čez 
noč izginila. Srečno. 

"Modrina" 

Draga Tanja, zelo me zani-
ma in skrbi, kako bo v pri-
hodnosti z mojim zakonom. 
Sama niti ne vem več, kaj si 
v resnici želim. Kako bo z 
denarjem? NajlepSa ti hva-
la. 

O ljudeh, rojenih v zname-
nju Dvojčka, imajo kar do-
sti slabega za povedati. Da 
ima dvojček dva obraza, ne 
pomeni, da je lahko zelo 
dober in nasprotno zelo 
hudoben. Ampak, da se 
lahko skoraj v istem hipu 
joka in smeje. Zato nikar 
vsega ne verjemite. Vi kot 
dvojčica ste zelo čustvena 
oseba in veliko preveč ste 
iskreni in odprti. Zato se 
vam rado dogaja, da ste 
vedno znova razočarani. Ni 

res, da se ne znate prilaga-
jati, še preveč se. Temelji, 
ki ste jih gradili v zakonu, 
so bili vedno pošteni in trd-
ni, zato takoj nehajte iskati 
krivdo pri sebi. Za to, da 
nas ima nekdo rad, niso 
potrebne besede. Beseda 
se izreče in pozabi, a na-
čin, pristop ter samo obna-
šanje so pomembni. Gre 
za srčno kulturo, ki jo pri-
dobimo samo v šoli življe-
nja. In lepo vas prosim, ni-
kar ne zamenjajte usmilje-
nja z ljubeznijo. Seveda, 
obeta se vam veliko spre-
memb, a vse je odvisno 
samo od vas. Uspelo vam 
bo in resnično se boste po-
čutili kot zmagovalec. Za-
radi denarja vam ni treba 
skrbeti, saj se vam želja 
glede financ uresniči. Lep 
pozdrav. 

HOROSKOP 
TANJA in MARICA 

Oven (21.3. - 21.4.) 
v ljubezni boste uživali in izkoristili vsak trenutek za 
romantiko in zbliževanje odnosa. Zadovoljni boste 
kot že dolgo ne. Poslovno pa se vam bo zataknilo, 
saj boste v delovni projekt vložili res premalo truda 
in časa. 

Bik ( 2 2 4 . - 20.5.) 
Tudi za vas bo tokrat veljalo pravilo, da po dežju po-
sije sonce. Če ste zaljubljeni, ste ravno sedaj v naj-
boljšem obdobju, da se vam izpolni želja glede ljub-
ljene osebe. Hkrati pa ne smete pozaoiti obljube, ki 
ste jo nekomu dali. 

Dvojčka (21.5. - 21 .6.) 
Eden za drugim se vam bodo vrstili dogodki, ki so 
sicer pričakovani, pa tudi ne. Odprtih bo veliko vpra-
šanj in v želji po odgovorih se boste zagnali v delo. 
Ob koncu tedna bodo mnogi od vas pričakovali več 
pozornosti, kot je boste sposobni dat. 

Rak (22.6. - 22.7.) 
v ljubezni pričakujte pozitivne spremembe. Že kar 
nekaj časa ste bili čustveno v neravnovesju, saj nika-
kor niste vedeli, pri čem pravzaprav ste. Sedaj bodo 
odbčitve veliko lažje in vsak korak, ki bo narejen v to 
smer, bo lahkoten. 

Lev (23.7. - 23.8.) 
Hoteli boste prehiteti čas in prevzeli več različnih 
obveznosti. A to ne gre. Še pravi čas boste sami od-
krili, kje delate napake in še pravočasno se vam vse 
uspešno uredi. Trpeli bodo živčki, a to naj vam bo v 
poduk, da se časa ne da prehitevati. 

Devica (24.8. - 23.9.) 
Na zunaj boste kazali vesel in sproščen obraz, zno-
traj vas pa bo vrelo kot v najbolj močnem vulkanu. 
Strah vas bo, da vas nihče ne more razumeti, zato 
svojih čustev ne boste upali razkriti. Pogovor vas bo 
samo še bolj zmedel. 

Tehtnica (24.9. • 23 . 10 . ) 
Na delovnem mestu boste opazovani, saj nekdo ko-
maj čaka, da naredite napako. Ker ste zelo vestni in 
natančni, ta načrt ne more uspeti, a vseeno bodite 
previdni. Konec tedna se vam obeta daljši izlet in 
presenečenje. 

Škorpijon (24.10. - 22 . 1 1 . ) 
v tem tednu boste veliko sanjali, seveda pri belem 
dnevu in z odprtimi očmi, ter delali raznorazne na-
črte. Ste prikrit romantik in sanjač, zato vam podza-
vest toliko bolj deluje. Bodite pozorni na vaš šesti 
čut, saj se nikoli ne zmoti. 

Strelec (23. 1 1 . - 21 . 12 .) 
Strogi boste ne samo do drugih, ampak tudi do 
sebe. Vendar se vam to zna maščevati in posledice 
so lahko boleče. Ko si v načrtu postavljate visoko 
ograjo, morate tudi že vnaprej predvidevati, kako jo 
boste preskočili. 

Kozorog (22.12 . - 20. 1 . ) 
Brez večjih težav se boste prilagodili novostim na 
delovnem mestu. Izzivi vas bodo le še bolj motivira-
li in spravili na piano vse vaše delovne sposobnosti. 
Finančne skrbi, ki so pred vami, bodo le trenutne. 

Vodnar (21 . 1 . - 1 9 . 2 . ) 
Strah vas bo izgube v ljubezni, zato bodite kar se da 
pazljivi, da ne boste partnerja dušili s svojo pozor-
nostjo. Saj veste, tudi dobrega je lahko preveč, in na-
mesto še boljše lahko postane najslabše. Pri finan-
cah vam bo malce zaškripalo. 

Ribi (20.2. - 20.3.) 
ž e nekaj časa vas daje zaljubljenost in počasi se vas 
bo polotil strah, saj se boste zavedali, da začarani 
krog raste, in da vam določena oseba več pomeni. 
Ni samo ljubezen ljubiti, je tudi nasmeh, objem in 
zajpanje. 



NAGRADNA KRIŽANKA 
NOVA SPOMLADANSKA KOLEKCIJA ZA VSO DRUŽINO 

s.Oliver za Ženske-novo 
s.Oliverza moške in otroke 
oblačila za birmo in obhajila 
prehodne jakne 
oblačila za nosečnice v trgovina Biba na Planini 

VELIKA IZBIRA JEANSA BROS 
v akciji določeni modeli po super ceni - prepričajte se -
res se splača, npr: 
ž. hlače-keper BROS do 19,90 EUR (4.768,84 SIT) 

VELIKA VELIKONOČNA AKCUA do 15.4.2007 
20% popust za BALI: 
visokokakovostne otroške trenirke in jakne 
iztermovelurja 

Priznane blagovne znamke, pestra ponudba in prijazne 
prodajalke vas pričakujejo v trgovinah Biba v Mercator centru 
Primskovo in na Planini. 

Privoščite sebi in svojim otrokom najboljše. 

VESELE VELIKONOČNE PRAZNIKE VAM ŽELI KOLEKTIV PODJETJA BIBA 1989 D. 0 . 0 , 
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Izžrebane reievalce križanke čakajo naslednje nagrade: 

1. nakup v VREDNOSTI 4 0 EUR (9.585,60 SIT) 

2. nakup v VREDNSOTl 20 EUR (4.792.80 SIT) 

i. nakup v V R t D N O S I l 10 fcUR (2396,40 S l i ) 

Tri lepe nagrade prispeva GORENJSKI GLAS 

Reiitve križance (nagradno geslo, sestavljeno iz črk iz oštevilčenih polj in vpisano v 

kupon iz križanke poiljiie na dopisnicah do srede, 18. aprila 2007, na Gorenjski glas, 

Zoisova 1 , 4 0 0 1 Kranj. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiraln k Gorenjskega glasa 

pred poslovno stavbo na Zoisovi 1. 



DRUŽABNA KRONIKA 
IN VENDAR SE PREMIKA 
V Beogradu so pravkar zaprli 45. mednarodni avtomobilski salon, ki je bil po organizacijski plati 
najboljši v zadnjih letih, veliko zanimivega pa se je dogajalo tudi v zakulisju. 

Avtomobilski sa-
lon v Beogradu je 
nekoč veljal za 
eno osrednjih av-
tomobilskih raz-

stav v srednje- in vzhodnoev-
ropskem prostoru. V letih 
srbske izolacije je salonski 
blišč skoraj povsem zamrl, le-
tos, za 45. uprizoritev pa so se 
organizatorji potrudili in pri-
peljali v Beograd skoraj vse 
novosti z mednarodnega salo-
na v Ženevi. 

Med več kot 6 0 0 razstav-
ljavci so največ sejemskega 
prostora v vzdrževanih, ven-
dar že precej dotrajanih se-

jemskih halah, zasedli zastop-
niki avtomobilskih znamk. 
Številne predstavljene novosti 
riso presenečenje, saj so avto-
mobilski proizvajalci prepri-
čani, da bo prodaja novih av-
tomobilov na srbskem trgu v 
bližnji prihodnosti znova oži-
vela. Lani so namreč na srb-
skem trgu prodali nekaj več 
kot 30 tisoč avtomobilov, letos 
naj bi bila ta številka krepko 
večja, saj poznavalci računajo, 
da bo prodanih okoli 4 0 tisoč 
novih štirikolesnikov. Dobra 
organizacija sejma in številne 
novosti, ki naj bi v prihodnjih 
mesecih zapeljale na srbski 
trg, so zato prava pot za prido-
bitev kupcev, nenazadnje pa 
tudi za razvoj oblik financira-

nja, ki je v Srbiji še precej v 
povojih. Seveda salon ni mi-
nil brez domače Zastave in 
nekaterih eksotičnih znamk, 
ki jih še ni na evropskih trgih, 
predvsem iz Srbiji "prijatelj-
skih" držav, kot so Rusija, Ki-
tajska in Indija. Po prvotnih 
ocenah je salon privabil več 
kot 300 tisoč obiskovalcev, ve-
lika večina pa je lahko le sa-
njala o enem od razstavljenih 
Štirikolesnih lepotcev, saj pov-
prečna srbska plača ne pokri-
je niti najnujnejših življenj-
skih stroškov. Za obiskovalce 
so pripravili pester spremlja-
joči program s številnimi na-
gradnimi igrami, med kateri-
mi je bilo tudi nekaj avtomo-
bilov. 

Po predvidevanjih organiza-
torjev je letošnji salon sprem-
ljalo približno štiristo novinar-
jev, med njimi tudi nekaj tu-
jih. 

Tisti, ki so si poleg spremlja-
nja salonskega dogajanja vzeli 
še nekaj časa za ogled nekda-
nje jugoslovanske prestolnice, 
so lahko ugotovili, da se je 
spremenilo veliko in hkrati 
nič. V Beogradu številnih 
Stavb, uničenih v Natovem 
bombardiranju, še vedno niso 
obnovili, na diugi strani Dona-
ve pa v Novem Beogradu ra-
stejo nove poslovne stolpnice. 
In zaradi značilnega gosto-
ljubja tamkajšnjih prebivalcev, 
je še vedno težko priti na vrsto 
za phčilo kave ali kosila 

Posel z dragimi mercedesi in chryslerji v Srbiji obvladujejo CrkI, 
na sabnu so Imeli najbolj razkošno novinarsko konferenco. 

V Srbiji je najbolj brana avtomobilska revija Sat, pri kateri 
Imata glavno besedo Mladen Alvirovič in Pavle Veljkovič. 

Flatova piarovska legenda Jadran Soldič (levo) v družbi z Bo- Zoltan Kaszas je glavni vzhodno- In srednjeevropski 
risom Leničem (Dnevnik), ki je vestno popisal vse salonske piarovec za Opel in Chevrolet. Po rodu je iz Vojvodine, go-
dogodke. vori tudi slovensko. 

Direktor Zastave Auta Zoran Bogdanovlč (desno) še vedno 
upa, da bodo poleti v Kragujevcu pognali proizvodnjo Zasta-
ve 1 0 (v ozadju). 

Zoran Samardžič (desno) je med najbolj delavnimi avtomo-
bllističnimi novinarji v Srbiji, sodeluje tudi s slovenskimi 
revijami. 

VRTIMO GLOBUS 
Sheen proti jedrskim poskusom 

Ameriški igralec Martin Sheen, ki se je 
zadnja leta vtisnil v spomin kot ameriš-
ki predsednik v nadaljevanki Zahodno 
krilo, je skupaj z drugimi aktivisti v 
Nevadi protestiral proti jedrskim posku-
som, zaradi česar se je znova znašel za 
zapahi. Zvezdnik, ki je zaradi gorečih 

protestov proti atomskim testom že večkrat imel težave, 
je tokrat vdrl v zavarovano območje agencije za jedrsko 
energijo, zato ga je policija aretirala. 

)enna si jo je pomanjšala 

V razmahu lepotne kirurgije si estradni-
ki lahko popravijo domala vsak del tele-
sa, Jenna Jameson pa je šla še korak 
dlje. Odločila se je za plastično operaci-
jo nožnice. Ameriška pornozvezda si je 
zaželela ožjo nožnico, vendar pa kaže, 
da z rezultatom ni zadovoljna, saj se je 

po operaciji zavila v molk. Odpovedala je celo sestanke 
z ustvarjalci filma, ki ga bodo posneli po njeni knjigi z 
naslovom Kako se ljubiti kot pornozvezda. 

Bon jovi kot zidar 

Ameriški rocker jon Bon Jovi, ki se zad-
nje čase spogleduje tudi s countr/ glas-
bo, se je s kladivom v roki lotil projekta 
gradnje socialnih stanovanj za revne 
Nev^orčane. "Odlično se počutim. Ni 
pomembno, ali si ročk zvezda ali samo 
nekdo, ki rad pomaga drugim," je dobro 

voljo širil po gradbišču v Brooklynu. Njegov nasvet 
vsem, ki želijo početi stvari, v katerih bodo zares uživali, 
pa je preprost - postanite prostovoljci. 

Kdo je oče Baby Brovvn 

Nekdanja članica skupine Spice Cirls 
Melanle Brovvn je v ponedeljek zjutraj v 
kalifornijski Santa Monici rodila zdravo 
deklico, je sporočila njena tiskovna 
predstavnica. Imena še nima, zato jo 
kličejo Baby Brow/n, po mami pa ima 
zelo košate lase. S tem se začenja tudi 

boj za dokazovanje očetovstva, medtem ko Mel B že ves 
čas trdi, da je oče novorojenke igralec Eddie Murphy, on 
vztraja, da bo to pokazal šele test očetovstva. 

Devetnajstletno Ino Štefesmo srečali na Gospodarskem 
razstavišču, prihaja pa iz Naklega. /Foto;Aioiki8run 


