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Slaba požarna varnost v starih tovarnah 
Novi industrijski objekti ustrezajo požarnim predpisom, stari pa ne. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Po velikih industrij-
skih požarih v Kranju in Za-
pužah prejšnji teden ter teža-
vah z alarmiranjem gasilskih 
enot (v Kranju) in s {»manj-
kanjem vode v hidrantnih 
omrežjih se postavlja vpraša-
nje, kako je pri nas sploh po-
skrbljeno za požarno varnost 
v industriji. "Na žalost se je 
pokazalo, da so industrijski 
objekti pri nas pomanjkljivo 
opremljeni z vodo za gaše-
nje," je takoj po ukrotitvi po-
žara v nekdanjem Tekstiiin-
dusu ugotavljal vodja inter-
vencije Matej Kejžar iz Gasil-
sko reševalne službe Kranja. 

Direktor Gasilsko reševal-
ne službe Kranj Vojko Artač 

je pojasnil, da mora po pravil-
niku o preizkušanju hidrant-
nih omrežij vsak lastnik no-
vega ali adaptiranega objekta 
pred pridobitvijo uporabnega 
dovoljenja pridobiti požarno 
dovoljenje oziroma potrdilo o 
brezhibnosti hidrantnega 
omrežja. "Novi objekti ustre-
zajo vsem predpisom s po-
dročja požarnega varstva, 
medtem ko za stara industrij-
ska poslopja tega pač ne mo-
remo trditi. Pri njih gre za za-
tečeno stanje, ki se ga bo dalo 
odpraviti šele z obnovo celo-
tnega vodovodnega sistema. 
Cev, Id je bila postavljena leta 
1945, je pač premajhna za da-
našnje potrebe. Ker se gasilci 
te pomanjkljivosti zavedamo, 
skušamo ob intervencijah 

vodo zagotavljati drugače," 
pravi Artač, ki meni, da bo 
treba dopolniti sistem alarmi-
ranja. Kako, naj bi pokazala 
tudi analiza zadnjega požara 
v Kranju. 

Po ugotovitvah inšpektora-
ta 73. varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami ima 
večina podjetij urejene za-
htevane dokumente s podro-
čja požarne varnosti. Nadzo-
ri zadnjih let pa so pokazali, 
da so zaposleni pomanjkljivo 
seznanjeni s jjožamimi ne-
varnostmi, da ob uporabi od-
prtega ognja podjetja pogo-
sto ne postavljajo požarne 
straže in da se gasilna opre-
ma in sredstva ne vzdržujejo 
redno in ne preizkušajo v 
predpisanih rokih. 

Prva smrt med motoristi na Gorenjskem 
S I M O N S O B I C 

Škofja Loka - Pred dnevi so 
gorenjske ceste terjale tudi 
prvo smrtno žrtev med mo-
toristi. 30-letni Ljubljančan, 
ki je v petek umrl zaradi tr-
čenja v osebno vozilo v bliži-

ni bencinskega servisa na 
Trati, je že letošnja sedma 
smrtna žrtev prometnih ne-
sreč na Gorenjskem. Pred 
njim so umrli kar štirje peš-
ci, kolesar in voznik osebne-
ga vozila. Motorji zaradi svo-
je konstrukcije sodijo med 

rizična prevozna sredstva, za 
njihove voznike pa so kritič-
ni predvsem spomladanski 
meseci, ko še niso dovolj 
kondicijsko pripravljeni, 
opozarja policija. 

y 8. stran 

S E S T E V A J T E U G O D N O S T I 

Ob skknKvi dopolnilnega zdravstvene-
ga zavarovanja pri TRIGLAV. Zdravstveni 
zavarovalnici vas ^ka posebna ponud-
ba S S ugodnosti * 
Z njo lahko pridobite dodatne prednosti 
pri zavarovalnih in finančnih storitvah 
Zavarovalnice Triglav In pri storitvah za 

ZDRAVA ODLOČITEV 

krepitev vašega zdravja. Pokličite 
najbližjega zastopnika Zavarovalnice 
Triglav ali oblUite spletno stran 
wwwjtdravrtvena.net 
Začnite danes. In seitevajte Triglavove 
ugodnosti vse letol 

triglav m 
»flAVlTVIJU UVAtOVMMtU.»» 

Gasilci se pri zadnjih dveh industrijskih požarih na hidrantni omrežji niso mogli zanesti. 

RADOVLJICA 

Zvone Prezelj ni več 
predsednik SDS 

Na zadnji seji izvršilnega 
odbora SDS v Radovljici je 
dolgoletni predsednik stran-
ke Zvone Prezelj kolege ob-
vestil, da odstopa s pred-
sedniškega položaja. O 
vzrokih za to odločitev za 
Gorenjski glas ni želel govo-
riti, dejal je le, da vrh stran-
ke po 17 letih zapušča s čis-
to vestjo in da je SDS "v do-
bri kondiciji", o čemer priča 
tudi volilni rezultat na lan-
skih lokalnih volitvah. Visok 
odstotek glasov je dobil nji-
hov županski kandidat, več 
pa imajo tudi občinskih 
svetnikov. Dokler ne bodo 
izbrali novega predsednika, 
stranko vodi podpredsednik 
Srečo Sitar, ki vodi tudi vse 
postopke za sklic redne pro-
gramske konference. Ta naj 
bi bila maja, takrat pa naj bi 
radovljiška SDS dobila tudi 
novega predsednika. D. Ž. 

I Gorenjska 
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A K T U A L N O 

Zaljubljen v star denar 
)ure Meglič bo jutri sUr 32 let. Lani je 
doktoriral in postal podpredsednik 
Turistične zveze Slovenije. Izvolili so 
ga tudi za tržiSkega podžupana. Nje-
gova velika ljubezen je zbiranje stare-
ga denarja, prva funkcija pa je bila ta-
bornilka. 

G O R E N j S K A 

Pri Smledniku 
bo igrišče za golf 
Konec februarja so začeli ob lokalni 
cesti med Smlednikom in Pirničamt 
graditi igrišče za golf s klubskim ob-
jektom. Razprostiralo se bo na 64 
hektarih in bo najsodobnejše v Slove-
niji. Zgrajeno naj bi bilo do oktobra 
prihodnje leto. ^ 

K R O N I K A 

Železniško postajo 
okradli in zažgali 
Policija je že odkrila in zaprla iest 
Domžalčanov, surih od 15 do ig let, 
ki so v soboto zjutraj najprej vlomili v 
železniško postajo v Domžalah, nato 
pa podtaknili požar, ki je povzročil za 
120 tisoč evrov škode. 
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E K O N O M I j A 

IBI išče nove kupce 
Zaradi izgube pomembnih kupcev je 
kranjska tekstilna tovarna IBI lani po-
slovala z izgubo, ki so jo pokrili s 
prodajo finančnih naložb. Na majski 
skupščini bodo ocenjevali poslovne 
načrte in odločali (tudi) o izplačilu 
dividend. 
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V R E M E 

Danes bo pretežno jasno, jutri 
se bo prdiodno pooblačilo in 
ob prehodu jivnte bodo krajevne 
padavine, deloma plohe. 
V četrtek bo pretežno jasno. 
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POLITIKA danica.zavri@g-glas.si 

L)UBL)ANA 

Kacin bo stranko vodil še do kongresa 

Na seji sveta stranke minuli četrtek je predsednik LDS Jelko 
Kacin ponudil svoj odstop. Svet stranke se je seznanil z nje-
govo ponudbo in odločil, da Kacin na čelu stranke ostane do 
kongresa, ki naj bi ga sklicali še spomladi. Medtem bodo 
iskali novega predsednika, vendar o morebitnih imenih še 
ni nič znanega. Kaj o Kacinovi odločitvi menijo njegovi kole-
gi v pokrajinskem odboru na Gorenjskem? 
"V pokrajinskem odboru o tem še nismo razpravljali, tako da 
bi predsednikovo odločitev težko komentirali. Sicer pa je tudi 
za nas presenečenje. V stranki vsi razmišljamo, kaj bi bilo naj-
bolje narediti, da bi se negativni trend ustavil. Ali je odstop Jel-
ka Kacina pravi korak, pa je za sedaj še težko reči," meni vod-
ja lokalne pisarne na Gorenjskem Andrej Dolenc. Predsednik 
pokrajinskega odbora Anton Horvatič odstopa ne komentira, 
napoveduje pa, da se bo izvršni odbor LDS na Gorenjskem 
sestal in o tem razpravljal prihodnji teden. D. Ž. 

IguBgANA 

Plače nepoklicnih občinskih funkcionarjev 

vlada je na seji pretekli teden predlagala spremembe zako-
na o lokalni samoupravi. Tako naj bi o tožbah zoper držav-
ni zbor v primerih sprememb območja občine ali ustanovit-
ve nove odločalo upravno sodišče, vlada pa naj bi z uredbo 
določila merila, po katerih bodo občine določile predstavni-
ke Romov v občinskih svetih. Vlada predlaga tudi nove 
osnove za plačila nepoklicnih županov, podžupanov in ob-
činskih svetnikov. Tako je za nepoklicne župane določeno, 
da jim pripada plačilo v višini 50 odstotkov plače, ki bi jo do-
bili, če bi funkcijo opravljali poklicno, nepoklicnim podžupa-
nom pa polovica plače, ki bi jo dobili kot poklicni podžupa-
ni. Vlada je tudi zaostrila merila za nezdružljivost opravlja-
nja funkcij v občini in delih občin. J. K. 

KRANJ 

Svetniška pisarna NSi v Kranju 

Svetniška pisarna Nove Slovenije, krščanske ljudske stranke 
na vogalu Tomšičeve in Poti na kolodvor v Kranju je odslej od-
prta, vsako sre-djo ocITo.-doli. ure. Kranjčanke in Kranjčane va-
bijo, da se s oglasijo svojimi pobudami in vprašanji. D. Ž. 

urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 
Knjigo prejme MARIJA GAJGAR iz Železnikov. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

NE POZABITE NA ZNAMKE! 
Vabimo vas, da se aktivno udeležite naše nove akcije: zbira-
mo fotografije z motivi prisrčnih otrok, domačih ljubljen-
čkov in nepozabnih poročnih trenutkov. Vse fotografije 
bomo objavili na spletni strani wwv^.gorenjskiglas.sl, neka-
tere pa bodo objavljene tudi v časopisu. Ko bomo imeli do-
volj pestro izbiro, bomo izbrali najlepše in iz njih izdelali 
prave poštne znamke. 

Danes vam predstavljamo 
dve leti in pol starega Gre-
gorja iz Kamnika, ki pravi, da 
ko bo velik, bo tudi on listal 
Gorenjski glas! 

Fotografije čim prej pošljite na e-naslov: foto@g-glas.si ali po 
navadni pošti na: Gorenjski glas, Zoisova 1, 4000 Kranj, s pri-
pisom "Za poštno znamko". Veseli bomo vašega odzival D. K. 

Štiri izgubile, druge pridobile 
Okoli sto županov, podžupanov in drugih sodelavcev iz slovenskih občin se je udeležilo prvega 
strokovnega posveta Dnevi županov na Bledu. 

DANICA ZAVRL Ž U B I R 

Bled - Med številnimi tema-
mi posveta je vročo razpravo 
spodbudilo zlasti financira-
nje občin po novem, zako-
nodaja, Id uvaja javno zaseb-
no partnerstvo, in predšol-
ska vzgoja kot stroš^ javnih 
in zasebnih sredstev. Za 
okroglo mizo o financiranju 
občin so sedli župani, ki jim 
je novi zakon odvzel sred-
stva in tisti, ki so z zakonom 
pridobili, pa še poslanka dr-
žavnega zbora Cveta Zalo-
kar Oražem in Vesna Juvan 
Gotovac iz vladne službe za 
lokalno samoupravo in regi-
onalni razvoj. 

Da je omenjeni zakon raz-
dvojil občine, je bilo čutiti 
tudi ob tem srečanju. Zoran 
Jankovič (Ljubljana) in Mla-
den Sumina (Log - Drago-
mer) pa sta omenila ustavni 
spor, ki so ga vložile štiri ob-
čine, ki jih je zakon prikraj-
šal pri denarju. V novi majh-
ni občini Log Dragomer gre 
za }oo tisoč evrov letno, v 
Ljubljani kar za 44 milijo-
nov. Poslanka Cveta Zaldcar 
Oražem, do nedavnega tudi-
sama •županja občine Dom-
žale, je dejala, da je naspro-
tovala zakonu, ki je iznena-
da odvzel toliko denarja šti-
rim občinam, Ljubljani do-
mala tretjino, z dopohiili pa 
so skušah doseči vsaj po-
stopnost nove ureditve. Pra-
vi, da je to udarec avtonomi-
ji in možnosti razvoja zlasti 
urbanih občin. Koliko so z 
zakonom pridobile vse dru-
ge občine? Župan Bleda Ja-
nez Fajfar je dejal, da so na 

Od leve proti desni: Zoran Jankovič, Štefan Čelan, Borut Sajovic, Mladen Sumina, Slavko 
Ažman in Janez Fajfar / f««.: coraid Kav« 

boljšem za 13 odstotkov (185 
tisoč evrov), kar jim bo prišlo 
zelo prav pri povečanih stro-
ških, ki jih ima občina tudi 
zato, ker se je ob zadnjih vo-
litvah delila na dve. Dr. Šte-

ga lahko potroši, vključno s 
}6 kilometri makadamskih 
cest, ki še vedno niso asfalti-
rane. Župani se vedno bori-
mo za dodatna sredstva, po-
slanci pa za pravičnost raz-

Modri trak, priznanje, ki so ga v sklopu strokovnega po-
sveta Dnevi županov podelili najhitreje rastoči občini, 
je letos dobila občina L(^tec . Priznanje podeljuje Žu-
panska akademija, merila uspešnosti pa so sestavljena 
iz gospodarskih kazalnikov in človeških dejavnikov. Na 
lestvid r a z T o j n ^ potenciala je takoj za Logatcem obči-
na Tizin, od gorenjskih pa na četrtem mestu najdemo 
še Mengeš, najsedmem Rranj in na devetem Domžale. 

fan Čelan, župan Ptuja, 
meni, da pri prerazporeditvi 
financiranja občin ne gre za 
dramatično veliko denarja, 
zgolj za pet odstotkov bruto 
domačega proizvoda, Ptuj 
dobi nekaj deset tisoč evrov 
in na vprašanje moderatorke 
Vide Petrovčič, za kaj bo ob-
čina presežek denarja pora-
bila, navedel, da ima v načr-
tu celo paleto projektov, kjer 

delitve, je dejal Bomt Sajovic 
iz Tržiča, ki nastopa v obeh 
vlogah. Denar, ki ga z novim 
načinom financiranja dobi 
Tržič, bo le kaplja v morje 
občinskih dolgov. Omenil je 
tudi dejstvo, da zakon ne 
upošteva raznolikosti občin: 
za kilometer ceste dobi ena-
ko Tržič, kjer v obdobju, ko v 
Kopru sadijo palme, še kar 
plužijo sneg. 

Udeleženci okrogle mize 
so razpravljali tudi o pokraji-
nah in i23'azili zaskrbljenost 
nad tem, da pri financiranju 
teh velja enaka formula kot 
pri občinah. Težnja po drob-
ljenju bo prevladovala tudi 
tam, kot primer je Borut Sa-
jovic navedel primer zgornje 
Gorenjske, ki bi ločena od 
spodnje imela za 30 odstot-
kov višji indeks razvojne 
ogroženosti, s tem pa tudi 
možnost pridobitve več dr-
žavnega denarja. Se bodo 
občine v prihodnje združe-
vale zaradi ekonomskih raz-
logov? Slavko Ažman, pod-
župan Bleda, meni, da bi z 
združevanjem nekaterih 
funkcij občinskih uprav lah-
ko dosegli racionalnejše de-
lovanje občin, a v ravnovesju 
s približevanjem lokalne sa-
mouprave občanom. Vesna 
Juvan Gotovac meni, da so 
take težnje značilne tudi za 
Evropo, pri nas pa je stotnija 
občin že združila nekatere 
funkcije svojih uprav. 

Združitve dveh osnovnih šol 
MATEVŽ PINTAR 

Kamnik - Dober odziv na 
našo anketo v Kamniku pred 
kratkim je bil za nas lepa po-
hvala in spodbuda za nadalj-
nje delo. Zato smo se odločili, 
da se z vprašanji še enkrat 
obrnemo na prebivalce Kam-
nika. Tokrat smo poklicali 
450 gospodinjstev, v raziskavi 

so sodelovali 303 posamezni-
ki, podarili pa smo 145 brez-
plačnih izvodov časopisa. 

Zanimalo nas je mnenje 
prebivalcev občine Kamnik o 
potrebi po dvigalu v občinski 
stavbi. Dobra polovica, 63 
odstotkov vprašanih, je bila 
mnenja, da bi bilo dvigalo 
dobra pridobitev za občinsko 
stavbo, 31 odstotkov jih je 

temu nasprotovalo, preostali 
pa so gl^de tega vprašanja 
neopredeljeni. Združitev 
obeh kamniških osnovnih 
šol podpira skoraj polovica 
anketiranih, 48 odstotkov, 
slaba petina, 18 odstotkov so-
delujočih, tega ne podpira, 
kar 34 odstotkov občanov pa 
ta problematika ne zanima 
in o tern nimajo iruienja. 

Vsem sodelujočim se za 
prijaznost lepo zahvaljuje-
mo, prejemnikom časopisa 
pa želimo prijetno branje. Če 
vam je naš časopis všeč in bi 
ga želeli redno prebirati, smo 
za vas pripravili ugodne na-
ročniške pogoje. Veseli 
bomo vašega klica v Klicni 
center slepih na telefon 
04/5i'/-00-00. 

Ali menite, da bi občinska stavba 
morala imeti dvigalo? K C a t s 

N-303 

Ali podpirate združitev obeh kamniških osnovnih io l 
(OS Toma Br^ca in OŠ Frana Albrehta)? 

Da. podpiram 
48% 

N . 3 0 } 
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Zaljubljen v star denar 
Jure Meglič bo jutri star 32 let. Lani je doktoriral in postal podpredsednik Turistične zveze Slovenije 
ter podžupan Občine Tržič. Prve funkcije je imel pri tabornikih. 

S T O JAN SAJE 

Jure kdo ste? Kako 
bi se predstavili vsem, ki 
vas ne poznajo? 

"Sem Tržičan. Rojen sem 
18. aprila 1975. Prve mesece 
sem preživel v vasi Kovor, 
otroštvo pa v Bistiid pri Trži-
ču. Tam sem končal osnov-
no šoloi šolanje nadaljeval v 
Gimna2dji Kranj in študiral 
na Fakulteti za organizacij-
ske vede v Kranju, kjer sem 
zaposlen kot asistent. Marca 
2003 sem opravil magisterij 
in aprila lani doktorat. Oboje 
je povezano z organizacijo 
razvoja proizvodov." 

Kako se je preživljala vaša 
družina in kakšni so vaši 
osebni načrti? 

"Starša sta prej delala v to-
varni obutve Peko. Oče, ki je 
bil zaposlen tudi v Industriji 
usnja Vrhnika in kranjski 
Planiki, je leta 1997 ustano-
vil svoje podjetje. Tam delata 
starša in sestra. Očetova pod-
jetniška vnema me je spod-
budila, da sem med študi-
jem s sošolcema razvil pod-
jetje za digitalni zajem arhiv-
skega gradiva. Delovne iz-
kušnje sem nabiral tudi 
doma. Glede družine me je 
mlajša sestra prehitela, saj 
sem pred štirimi meseci po-
stal stric. Sam imam resno 
dekle, s katero načrtujeva 
družino in gradnjo hiše v Se-
benjah." 

Zakaj ste se odločili za štu-
dij v Kranju in kaj delate na 
fakulteti? 

"Za kranjsko fakulteto sem 
se odločil, ker mi je bila naj-
bližje po lokaciji in vsebini. 
Všeč mi je bil pristop v infor-
mativnem dnevu, ki je bil bolj 
individualen kot na Ekonom-
ski fakulteti v Ljubljani. Izbral 

sem študij informatike in leta 
2000 diplomiral. Zanimivo 
je, da me je član komisije 
pred zagovorom diplome 
vprašal, ali me zanima delo 
asistenta. Sprejel sem izziv in 
se novembra 2000 zaposlil 
na tem delovnem mestu. 
Ukvarjam se s področjem po-
slovnih procesov. Gre za obli-
kovanje in razvoj proizvodov 
ter organizacijo proizvodnih 
procesov." 

Nekateri vas poznajo kot ta-
bornika, mladinskega akti-
vista in navdušenca za turi-
zem. Ste morda počeli do-
slej še kaj, na kar ste ponos-
ni? 

"Od otroštva zbiram star 
denar. Kot gimnazijec sem 
služil pravi denar s počitni-
škim delom v Nemčiji in An-
gliji. Med odraščanjem sem 
se ukvarjal z rokometom. 
Leta 1990 sem s kadetsko 
ekipo Peko osvojil naslov 
podprvaka, pozneje pa sem 
bil rokometni sodnik. Leta 
1996 sem se pridružil tabor-
nikom in bil od leta 2000 do 
letos načelnik Zveze taborni-
kov v Kranju. Funkcijo sem 
predal drugim, a tabornik še 
ostajam. Gre za način življe-
nja in druženja, kjer sem 
spoznal tudi svoje dekle. 
Vmes sem leta 2002 postal 
prvi predsednik Mladinske-
ga sveta v Kranju, ki je pove-
zal šest organizacij. Kot 
predstavnik tabornikov sem 
se že leta 1998 vključil v Tu-
ristično društvo Kranj. Pri-
pravil sem projekt tekmo-
vanj za srednješolce, leta 
2004 sem postal predsednik 
Gorenjske turistične zveze 
in lani podpredsednik Tvui-
stične zveze Slovenije. Sem 
tudi predsednik Lions kluba 
m predsednik Socialnih de-
mokratov v Tržiču." 

Jure Meglič 

Po uspehu na lanskih volit-
vah ste postali podžupan 
Občine Tržič. Kaj namera-
vate storiti dobrega za pre-
bivalce v tej vlogi? 

"V politiko sem vstopil, 
ker mi je bila socialdemo-
kratska ideja blizu. Pomladi-
li smo ekipo v stranki in pri-
pravili program. Ta temelji 
na prizadevanjih, da bi dali 
Tržiču več razvojnih mož-
nosti, predvsem pa pospe-
ška. Ob pripravi strategije 
razvoja občine do leta 2020 
se je pokazalo, da je Tržič 

zaradi tradicionalnih panog 
gospodarstva in slabe izob-
razbe prebivalstva bolj naza-
doval od drugih občin. Z žu-
panom si bom prizadeval 
pripraviti take izvedbene 
projekte, ki bodo zagotavlja-
li bolj vabljivo infrastruktu-
ro, hitrejše prestrukturira-
nje gospodarstva in s tem 
večji razvoj kraja. Perspekti-
vo vidimo v znanju mlajše 
generacije, ob tem pa bo tre-
ba privabiti v Tržič tudi 
kakšno že uveljavljeno pod-
jetje." 

PREjEU SMO 

Zaradi rudnika 
renta 

Pri pripravi članka z 
naslovom Zaradi rudnika 
renta, objavljenem v Gorenj-
skem glasu ij. aprila, je pri 
povzemanju izjave, posnete na 
Občini Gorenja vas-Poljane, 
mestoma prišlo do necelovite 
predstavitve povedanega. 

Omejila se bom zgolj na za-
pis izjave, da naj bi v pretek-
losti zaradi delovanja Rudnika 
Žirovski vrh poznali več otrok 
z Doivnovim sindromom. 
Takšna izjava z moje strani 
nikoli ni bila podana, zato je 
pri zapisu verjetno prišlo do 
pomote - obstaja namreč veijet-

nost, da se je o tej temi v teh 
dneh pregretega poročanja o 
rudniških vplivih razpravljalo 
na drugem mestu z drugimi 
sogovorniki. Ob tem dodajam, 
da Občina Gorenja vas-Po-
Ijane ne razpolaga z nobeno 
znanstveno študijo, ki bi jo 
podpisala katera od pristojnih 
strokovnih ustanov in ki bi 
dokazovala kakršenkoli nega-
tiven vpliv rudnika na zdravje 
okoliškega prebivalstva, niti 
nam ni znan obstoj takšne 
raziskave. Sklepamo pa, da bi 
v primeru obstoja takšnega 
vpliva zaradi nenehne aktual-
nosti te teme takšna študija že 
davno ugledala luč sveta. 

Nujno je namreč ugotoviti. • 
da za primerljivimi resnimi 
obolenji, kot jih najdemo na 
vplivnem obmolju RŽV, ljudje 
zbolevajo tudi v krajih daleč 

stran od rudnika, zato je pri 
določanju krivca treba upošte-
vati tudi druge možne vzroke. 
Ne smemo pa zanemariti niti 
dgstva, da rudnik prek izvaja-
nja zdravniških pregfedov še 
vedno sistematično spremlja 
zdravstveno stanje nekdanjih 
rudniških delavcev in o izsled-
kih poroča občinskemu svetu, ki 
redno vsakoletno obravnava 
tudi poročila rudnika o vplivih 
na okolje. Mnogovrstne pred-
stavitve meritev v poročilu redno 
izkazujejo gibanje vseh kazal-
nikov krepko pod mejnimi vred-
nostmi, ki so pri nas zelo strogo 
določene in so se v zadnjih letih 
še zaostrile. Podobne ugotovitve 
o vplivih rudnika na okolje 
navajajo tudi obdobna poročila 
Mednarodne agencije za je-
drsko varnost lAEA s sedežem 
na Dunaju. 

Menimo, da je obravnavana 
tema prezahtevna za populis-
tično poigravanje, ki je škodljivo 
iz dveh razlogov: prvič, ker se 
opira na nepreverjene sklepe, in 
drugič, ker neutemeljeno blati 
pristen ugled Poljanske doline 
kot izjemne turistične destirmci-
je z močnim nabojem poten-
cialov naravne in kulturne 
dediščine - in te dote preteklih 
rodov ne ždimo zapraviti. 

Renta pa naj vseeno bo, saj 
nam pripada tako po zakonih, 
kijih moramo v tej državi vsi 
spoštovati, kot tudi po lo^ki, ki 
je rento že dodelila območjem, 
kjer so primerljivi vplivi na 
okolje praktično nični. 

E L I Z A B E T A R A K O V E C 

Občina Gorenja vas-
Poljane 

Vladni "ne" igralnici 
Vlada je zavrnila zahtevo Cold Club Gaminga za 
izdajo koncesije za igralni salon. 

U R Š A P E T E R N E L 

Kranjska Gora • Vlada je 
pred dnevi zavrnila zahtevo 
družbe Gold Club Gaming, 
d. o. o., Sežana, za dodelitev 
koncesije za prirejanje poseb-
nih iger na srečo v igralnem 
salonu v Eriki v Kranjski 
Gori. Odločitev je bila priča-
kovana, saj Goid Club Ga-
ming ni imel soglasja lokakie 
skupnosti h koncesiji, je vlad-
ni sklep komentiral kranjsko-
gorski župan Jure Žerjav. Žu-
pan je že v prejšnjem manda-
tu skupaj z večino občinskih 
svetnikov nasprotoval odprt-
ju še enega igralnega salona 
na lokadji tik pod Vršičem, 
na območju Triglavskega na-
rodnega parka. A kot so ves 
čas zagotavljali predstavniki 
družbe Gold Club Gaming, 
naj bi igralni salon zavzemal 

le manjši del objekta, ki naj bi 
zrasel na mestu propadajoče 
Erike kot hotel s petimi zvez-
dicami kategorije "de luxe". 
Investicijska vrednost naj bi 
bila med 13 in 15 milijoni ev-
rov. In kaj najnovejša zavrni-
tev koncesije pomeni za vse 
te načrte? Kot nam je v ime-
nu družbe Gold Club Ga-
ming povedal odvetnik Aljo-
ša Drobnič, nadaljujejo po-
stopke za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja za gradnjo 
hotela najvišje kategorije. Na-
črtov torej niso opustili, obe-
nem pa bodo nadaljevali tudi 
postopke za pridobitev so-
glasja lokalne skupnosti h 
koncesiji za odprtje manjše-
ga igralnega salona v sklopu 
hotela. To torej pomeni, da 
tudi nove kranjskogorske ob-
činske svetnike čaka še "vroč 
kostanj"... 
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KRATKE NOVICE 

BLED 

Triglavska tržnica in Žabja svatba 

Na dvorišču Info središča Triglavskega narodnega parka na 
Bledu (bivši LIP) bo to soboto, 21. aprila, med lo. in 12. uro 
znova potekala Triglavska tržnica. Na njej pridelovalci Z ob-
močja in iz okolice parka prodajajo pridelke in izdelke: ze-
lenjavo, sadje, med In druge dobrote, ki so pridelani tako, da 
je narava čim manj obremenjena, s tem pa so izdelki tudi 
bolj zdravi. Ob tržnici bo poskrbljeno tudi za zabavo, saj se 
bodo tako otroci kot odrasli zbrali na delavnici z naslovom 
Žabja svatba. Delavnico organizira Triglavski narodni park v 
sodelovanju s Centrom za kartografijo favne in flore in nje-
govimi uslužbenci, ki žabje življenje proučujejo v okviru 
mednarodnega projekta Interreg III A Varstvo dvoživk in ne-
topirjev v regiji Alpe-Jadran. V. S. 

JESENICE 

Zagrozili z zaporo avtoceste 

Stanovalci Jesenic, ki živijo v neposredni bližine avtoceste, 
so se pred dnevi srečali s predstavniki Družbe za avtoceste 
RS (DARS) in Družbe za državne ceste (DDC). Na sestanku 
so vnovič izpostavili problematiko hrupa in med drugim 
opozorili, da so ob prvih meritvah leta 1994 na avtocesti 
našteli 400 vozil na dan, danes pa se mimo pelje prek 700 
vozil na uro! Kot je v imenu stanovalcev povedal Zdravko 
Črv, je bila cesta dana v promet leta 1993, še danes pa je 
brez uporabnega dovoljenja. S pojasnili predstavnikov 
DARS-a in DDC-ja se stanovalci niso strinjali. Še naprej za-
htevajo protihrupne ograje, popravilo dilatacij, meritve 
tresljajev, omejitev hitrosti, ekološke meritve in zaščito ob-
jektov v 40-metrskem varovalnem pasu. V primeru, da do 
konca maja od DARS-a ne bodo dobili terminskega načrta 
za ureditev omenjenih težav, napovedujejo državljansko 
nepokorščino in zaporo avtoceste Vrba-Hrušica. U. P. 

RADOVLJICA 

Marijan Butorac predsednik časopisnega sveta 

Radovljiški občinski svet je že na januarski seji imenoval 
časopisni svet Deželnih novic, vendar so kasneje ugotovili, 
da sestava ne ustreza odloku o občinskem glasilu, ki 
določa, da mora biti v njem več kot polovica članov 
občinskega sveta. Napako so popravili na zadnji seji, ko je 
Roberta Šmida (SMS) zamenjal strankarski kolega in občin-
ski svetnik Simon Zore. Za predsednika sveta so imenovali 
Marijana Butorca iz Krope, poleg Zoreta pa so člani še 
Srečko Sitar in Elvisa Halačevič, oba iz Lesc, ter Darko 
Marolt iz Radovljice. C. Z. 

OKROGLO 

Slovesnost na Okroglem 

Letošnja spominska slovesnost v spomin na umrle in ujete 
partizane v jami na vrhu pečine nad Savo pri Okroglem bo 
v nedeljo, 22. aprila, ob 14. uri. Slovesnost organizira Ob-
močno združenje borcev in udeležencev NOB Kranj. Nemci 
so zaradi izdaje 21. in 22. aprila 1942 v jami obkolili 13 par-
tizanov. Osem jih je v jami naredilo samomor, pet pa jih je 
omamil plin in so bili ujeti. Štiri kot so talce ustrelili v Dra-
gi, enemu, Stanku Mlakarju, pa je uspelo uiti, vendar je še 
isto leto padel. J. K. 

B i m c r f u t u r a (Ana m vrata 
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PVC, ALU-PVC, ALU 
Okna In vrata 

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

Nova generacija ALU-PVC oken. 

I Vrhunska kvaliteta, nova oblika 
izjemna statika. 

I LenajbotjSezavaidofn. 

I IHtvarjajte. 

W W W . G O R E N J S K I G L A S . S I 

Bulovec odhaja iz komunale 
Delavce Komunalnega podjetja Tržič je direktor Florijan Bulovec seznanil, da bo zapustil kolektiv. 
To ne bo rešilo vseh nakopičenih problemov. 

STOJAN SAJE 

Tržič - V četrtdc je direktor Flo-
rijan Bulovec pred večino za-
poslenih ugotovil, da je zbor 
posledica anonimnih obtožb 
na njegov račun, za katere je iz-
vedel iz medijev. Po nj^ovem 
je situadja v njihovi firmi po-
dobno kritična kot v večini slo-
venskih komunalnih podjetij. 
Ker cene storitev ne pokrivajo 
stroškov, so lani imeli 80 mili-
jonov tolarjev izgube. Pokrili so 
jo z odpisom amortizacije, kar 
je zakonsko dovoljeno. Težava 
je, da jim Občina Tržič dolguje 
prek sedemsto tisoč evrov za 
opravljeno delo, kar bi imeli za 
plače v skoraj osmih mesecih. 
Za zagotovitev likvidnosti so 
morali najeti prek 542.000 ev-
rov p)osojila. Potem ko je zani-
kal očitke glede nižanja plač 
večini in okoriščanja vodibiih, 
je kot razloge za nezadovolj-
stvo navedel ukinitev nekaterih 
neupravičenih dodatkov in 
uve(fl>o sledenja službenih vo-
zil. Ker ob pritiskih za njegov 
odstop ne more ostati v podjet-
ju, se je dogovoril za sporazu-

H 
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Direktor Bulovec (desno) bo odšel, odnosi pa so skrhani tudi z drugimi. 

mno prenehanje delovnega 
razmerja. 

Tržiški župan Borut Sajovic 
je izrazil obžalovanje, da se 
niso zaposleni že prej pogovo-
rili o nastalih težavah. Občina 
bo vrnila ix)djetju po 41.729 ev-
rov dolga na mesec, odkupila 
pa bo tudi štiriodstotni delež 

državnih družb KAD in SOD. 
Tako bo imela v lasti 81 odstot-
kov podjetja. Leta 2008 naj bi 
bilo javno podjetje v celoti last 
občine. Kdo in kako bo vodil 
podjetje v prihodnje, bo jasno 
po majski skupščini. Ker 
zbor ni dal odgovorov o do-
mnevnih zaposlitvah po zve-

zah, vzvišenem obnašanju 
šefov in drugih slabostih, 
čaka novega lektor ja tudi 
skrb za izboljšanje vzdušja v 
kolektiva Spori med zaposle-
nimi na srečanju so potrdili, 
da odnosi niso skrtiani le z di-
rektorjem, ampak tudi z drugi-
mi vodilnimi 

Nasprotujejo asfaltirani stezi 
Organizacije civilne družbe nasprotujejo gradnji asfaltirane vzletno pristajalne steze na Letališču Lesce. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Lesce - Gorenjsko ekološko 
združenje. Društvo gibanja 
proti širitvi in hrupu letališča 
Lesce in Društvo za varstvo 
okolja Radovljica so s podpo-
ro Koalicije nevladnih orga-
nizacij za ohranitev Triglav-
skega narodnega parka 
(TNP) naslovili na vlado in 
na ministrstvi za okolje in 
prostor ter za promet odprto 
pismo, v katerem zahtevajo 
takojšnje prenehanje vseh 
aktivnosti za izgradnjo nove 

steze na LetaUšču Lesce ter 
spremljajočih objektov, izde-
lavo celovite in nepristranske 
presoje vplivov letališča na 
okolje, vleko jadralnih letal 
edino z vitli ter prepoved 
akrobatskega letenja in šola-
nja motornih pilotov. Od 
obeh ministrstev zahtevajo 
dopolnitev zakona o letalstvu 
in s tem prepoved letenja 
pod višino pet tisoč metrov 
prek zunanje meje TNP za 
vse vrste motornih letal, tudi 
za vojaška, izjenia naj bi bili 
le poleti za potrebe reševanja 

oz. dvilne zaščite. Zahtevajo 
tudi, da bi v nadzorni svet 
ALC Lesce takoj vključili 
predstavnike okoliškega pre-
bivalstva ter lokalnih okolj-
skih organizadj in da bi orga-
nizirali sestanek s predstav-
niki obeh ministrstev in di-
rektorata za dvilno letalstvo. 

Podpisniki pisma ocenju-
jejo, da razvoj ALC-ja zaradi 
bližine TNP-ja ni samo ob-
činska, ampak državna zade-
va. O tem jih prepričuje spre-
jeta strategija razvoja Letališ-
ča Lesce za obdobje 2007-

2013, p>o kateri naj bi bilo le-
tališče namenjeno tudi heli-
kopterskemu reševanju v go-
rah, civilnemu letalstvu ter 
verjetno tudi kot zasilno leta-
lišče za manjša letala, name-
njena na letališče Brnik. S 
povečanjem panoramskega 
letenja se bo po njihovem 
mnenju še povečal hrup v 
Triglavskem narodnem par-
ku in na območjih Natura 
2000, s povečanjem prome-
ta na letališču pa tudi hrup, 
ki naj bi ga občutili pred-
vsem okoliški prebivala. 

Več za kmetijstvo in turizem 
v Gorjah si za številne potrebe želijo čim prej imeti svoj denar, zato so podprli 
osnutek proračuna za letos. 

VILMA STANOVNIK 

Gorje - Čeprav je kar nekaj svet-
nikov na zadnji seji občinskega 
sveta Gorje menilo, da bo čim 
prej treba narediti do^oročen 
plan razvoja nove občine, v ka-
terem bo treba več pozomosti 
nameniti razvoju turizma in 
kmetijstva, so se po živahni raz-
pravi vendarie odločili, da pod-
prejo prvi osnutek odloka o 
proračunu nove občine. Ta 

znaša nekaj manj kot 2 4 mili-
jona evrov, svetniki ja so župa-
nu Petru Torkarju znova nalo-
žili obveznost, da čim hitreje 
ureja vse potrebno za samo-
stojno delovanje občine Gorje. 
Niso pa svetniki potrdili za-
ključnega proračuna bivše 
skupne občine Bled, saj so do-
datno gradivo ^ede zaključne-
ga računa prejeli le dva dni 
pred sejo, zato bodo o njem go-
vorili na prihodnji seji So pa na 

seji precej pozomosti posvetili 
delu gorjanske knjižnice, ki je 
že dolgo v neprimernih prosto-
rih, odtno pa se vsaj v bližnji 
prihodnosti ne obeta, da bi se 
razmere bistveno spremenile. 
Prav tako so svetniki opozar-
jali, da je treba urediti lastni-
štvo in upravljanje soteske 
Vintgar, Pokljuško sotesko, ki 
je trenutno neurejena in celo 
nevarna, je nujno sanirati, po 
vsej občini pa označiti spreha-

jalne poti, postaviti informa-
djske table in urediti spletno 
stran. Na predlog župna Tor-
karja so sprejeli tudi pravilnik 
o plačah in plačilih občinskih 
funkdonarjev in sejninah, pri 
čemer so se večina strinjali, 
da so sejnine za začetek nižje 
kot v po velikosti primerljivih 
občini , saj so že ob volitvah 
obljubljali, da bo čim več de-
narja ostalo za kraj in razvoj 
nove občine. 

http://www.simer.si
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Pomoč zdravljenju odvisnikov 
S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj - Lokalna razvojna funda-
cija - Fundacija Vincenca 
Drakslerja za odvisnike je na 
nedavni novinarski konferenci 
predstavila svoje delovanje. 
"Namen Fundadje Vincenca 
Drakslerja je postati osrednja 
lokalna rasmjna fundadja kot 

tretji finančni steber za podpo-
ro delovanja nevladnih organi-
zadj na območju Gorenjske, 
prav tako pa prevzeti vlogo re-
gionalnega koordinatorja nev-
ladnega sektorja za Gorenj-
sko," je povedal Beno Fekonja, 
predsednik uprave Fundadje 
Vincenca Drakslerja za odvis-
nike. 

"V primerjalni analizi štirih 
pilotno izbranih Lokalnih raz-
vojnih fiindadj (LRF) v okviru 
programa Dobra družba, ki ga 
financira ameriška fundadja 

Od leve: Vida Wagner Ogorevc, Beno Fekonja in Damijan Perne 

Trust for ihe Civil Sodety in 
Central and Eastem Europe, 
se je LRF iz Kranja uvrstila 
najvišje: tako po zbranih 
sredstvih v letu 2006 kot po 
kakovosti organiziranja in de-
lovanja," je povedala direkto-
rica Umanotere Vida Wagner 
Ogorevc in dodala, da LRF 
Kranj zato pripada donacija 
Trust v višini 63.543 ameri-
ških dolarjev. "Denar bo šel v 
sklad za sofinanciranje pro-

V S O 

kvadratov. 

gramov nevladnega sektorja 
na Gorenjskem," je povedal 
Beno Fekonja. 

"Mesma občina Kranj kot 
ustanoviteljica Fundadje 
Vincenca Drakslerja za odvis-
nike je preoblikovala ustanov-
ni akt. Še naprej ostaja pred-
nostna naloga pomoč odvis-
nikom, lokalna razvojna fiin-
dacija pa bo lahko vzpostavila 
učinkovit sistem zbiranja ter 
dodeljevanja sredstev organi-
zacijam civilne družbe," je 
povedal kranjski župan Da-
mijan Peme. 

Obujeno turistično društvo 
v Cerkljah, kjer si precej obetajo od turizma, so po nekaj letih vendarle obudili turistično društvo. 
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S I M O N Š U B I C 

Cerklje - Če se dan res po ju-
tru pozna, potem bo novo vod-
stvo Turističnega društva Cer-
klje malo govorilo, več naredi-
lo. Potem ko je delo v društvu 
zadnja leta povsem zamrlo, so 
prejšnji teden le izpeljali redni 
letni občni zbor, razrešili ne-
kdanje vodstvo in ustoličili 

novo. Vse lepo in prav, če tega 
(po nerodnosti) ne bi storili s 
tako naglico, da prisotni člani 
in povabljeni gostje, vključno z 
županom Francem Čd)uljem 
in namestnikom direktorja 
STO in občinskim svetnikom 
Dejanom Podgorškom, niso 
mogli izreči niti besede. Tudi 
razprave, zakaj je nekdaj zelo 
živahno turistično društvo v 
občini, ki želi svojo prihodnost 
graditi prav na turizmu, v zad-
njih l e ^ padlo v globok spa-
nec, ni bilo. 

Novi predsednik društva 
Datko Kovačič je napovedal, da 
bo društvo odslej sfoišalo na in 
pod Krvavec privabiti čim več 
turistov, tako da bo skrbelo za 
lepši videz krajev, pripravilo 
privlačne promodjske materi-

ale in spletno stran, spodbujalo 
krajane k pozitivnemu odnosu 
do turizma in turistov in podo-
bno. "Za letos poleg delavnic 
predavanj in okroglih miz na-
meravamo 23. junija s turistič-
no informativno točko in pove-
zovanjem dodatnega progra-
ma sodelovati na drugem kole-
sarskem maratonu na Krva-
vec, dan kasneje pa s kresova-
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njem počastiti dan državnosti. 
Oktobra bomo organizirali Bu-
čariado in Naj pridelek," je Ko-
vadč predstavil letošnji načrt 
dela. Obenem se je zahvalil žu-
panu, ker je v zadnjih letih z 
organizadjo nekaterih prire-
ditev poskrbel, da se je ohra-
nilo vsaj nekaj tradidje. 

"Turistično društvo je bilo 
neaktivno že zadnjih pet let, 
ne samo dve leti, ko je mora-
la občina namesto njega 
organizirati prireditve, kot so 
Naj pridelek, Rožna pot in 
Praznik podeželja. Upam, da 
so v novem vodstvu pred-
vsem taki, ki živijo od turiz-
ma in so pripravljeni delati v 
njegovo dobro," je po ekspres-
no izvedenem občnem zboru 
dejal cerkljanski župan. 

KRANJ 

Sparov peti rojstni dan 

V soboto je hipermarket Spar 
Kranj Planina praznoval pet let 
delovanja. Obiskovalci so se 
zavrteli ob zvokih ansambla 
Borisa Razpotnika, zajček 
Sparky je z baloni in bonboni 
zabaval otroke, njihovi starši 
pa so medtem lahko preizkusi-
li srečo z vrtenjem kolesa sre-
če. Manjkala ni niti torta veli-
kanka, bilo pa je še kup drugih 

presenečenj. Spar je ob tej priložnosti vrtcu Najdihojca Kranj 
podaril novo glasbilo, električne klaviature, ter malčke in vzgo-
jiteljice razveselil še z igrali in didaktičnimi pripomočki. S. K. 
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BLED 

Študentje gradbeništva na evropskem srečanju 

V hotelu Krim na Bledu se je 
včeraj začel tako imenovani In-
terCES, evropsko srečanje štu-
dentov gradbeništva. Organi-
zira za Fakulteta za gradbeniš-
tvo in geodezijo. Udeleženci 
kongresa, ki jih je na Bled pri-
šlo blizu tristo, si bodo ogleda-
li nekatere gorenjske in sloven-
ske znamenitosti, gradnjo hid-
roelektrarne na spodnji Savi in 
nekatere druge hidroelektrarne, gradnjo gorenjskega in po-
murskega kraka avtoceste, na večernih družabnih srečanjih pa 
bodo spoznali tudi delček slovenske kulture. V. S. 
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Aktualno. 

Praznjenje greznic 
če bo občinski svet na jutrišnji seji soglašal s 
predlogom Komunale Radovljica, naj bi plačilo 
kanalščine zagotavljalo lastnikom greznic 
(največ) trikratno praznjenje v treh letih. 

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

Radovljica - V radovljiški obfi-
ni so lani po izgradnji čistilne 
naprave sprejeli nov odlok o 
odvajanju in čiščenju odpadne 
vode, po katerem vsi, tako upo-
rabniki javne kanalizadje in 
lastniki greznic, plačujejo od 
novega leta dalje enotno ceno -
za odvajanje odplak 0,2888 
evra za kubični meter porablje-
ne vode, za čiščenje 0,6512 
evra in še okoljsko dajatev za 
obremenjevanje vode. Uporab-
nikom javne kanalizadje zago-
tavlja plačilo sprotno odvajanje 
odplak po ceveh, lastnikom 
greznic pa enkrat na tri leta od-
voz gošče s posebnim vozilom 
Komunale Radovljica. Ko je 
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spremenjeni režim letos začel 
veljati, je dvignil kar precej pra-
hu. Na januarski seji občinske-
ga sveta so se ob odlok s svetni-

ško pobudo oz. vprašanjem 
"obregnili" tudi trije svetniki -
Janez Uibanc, Jarjez Kaltene-
kar in (v imenu svetniške sku-
pine Glas mladih Radovljica) 
Matija Žibema, ki je predlagal, 
da naj bi kanalščino plačevali le 
tisti, ki so priključeni na javno 
kanalizadjo, medtem ko naj bi 
lastniki greznic odvoz in čišče-
nje odplak plačali po opravljeni 
storitvi. Župan Janko S. Stušek 
je po tem sklical sestanek s da-
ni obdnsk^ sveta ter s pred-
stavniki krajevnih skupnosti, 
občinske uprave in Komunale 
Radovljica, na katerem so se 
dogovorili, da bo Komunala 
dopolnila program odvoza 
grezničnih gošč. Po tem pro-
gramu, o katerem naj bi na 
jutrišnji seji odločal tudi ob-
činski svet, bo plačilo kanal-
ščine zagotavljalo lastnikom 
greznic največ trikratno praz-
njenje greznic v treh letih. V 
primeru, da bodo potrebovali 
pogostejše praznjenje, pa naj 
bi jim zaračunali le odvoz, ne 
pa tudi stroškov čiščenja. 

Tričlanska družina s pov-
prečno porabo 12 kubičnih 
metrov vode na mesec naj bi 
v treh letih za odvajanje in 
čiščenje odplak plačala 406 
evrov. 

KRANJ 

Staro mesto v cvetju in brez pločevine 

V Turističnem društvu Kranj in na Zavodu za turizem Kranj 
so se odločili za skupno akcijo v tednu pred dnevom zemlje 
in v soboto dopoldne organizirali sejem balkonskega cvetja 
na Glavnem trgu v Kranju. Sadike so prodajali znani goren-
jski vrtnarji, cvetličar Matjaž Beguš pa je predstavil nekaj 
trendov v zasajanju. Za prijetno razpoloženje je poskrbel cit-
rar Aleksander Prime. Organizatorja dogodka sta prebival-
cem mestnega jedra za spodbudo pri zasajanju podarila 
sadiko. Pohvalno je, da tokrat Glavni trg ni bil zaparkiran z 
jeklenimi konjički. S. K. 
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Pomoč pri opuščanju 
kajenja 

Pred dobrim letom dni je začel 
delovati svetovalni telefon Cin-
di pomoč pri opuščanju kaje-
nja na telefonski številki 
01 /230 73 70. Telefon deluje ob 
ponedeljkih, sredah in petkih 
od 17. do 20. ure. Svetovanje je 

namenjeno kadilcem, ki iščejo nasvet, kako kajenje opustiti, ali 
potrebujejo podporo v času opuščanja kajenja ali v času vzdr-
ževanja abstinence. Svetovanje je namenjeno tudi svojcem ali 
prijateljem, ki iščejo pomoč za svoje najbližje. Telefon je do-
datna možnost pomoči za tiste, ki si želijo anonimnost. "V pr-
vem letu delovanja smo na te-
lefonu zabeležili 252 klicev, 
med katerimi je bilo 60 odstot-
kov žensk in 40 odstotkov mo-
ških. Večinoma so bili to dnev-
ni kadilci, pomoč za svoje bliž-
nje pa je poiskalo tudi 11 od-
stotkov svojcev ali prijateljev," 
je povedala Dominika Novak 
Mlakar, dr. med., koordinatori-
caCINDI Slovenija. S. K. 
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GORENJSKA 

KRATKE NOVICE 

KRANJ 

Uspela dobrodelna dražba za kranjski Sonček 

Ob 30-letnici Gorenjskega društva za cerebralno paralizo so 
pred kratkim na Aerodromu Brnik priredili dobrodelno draž-
bo vin in drugih dragih pijač, ki jih morajo potniki zaradi 
nove zakonodaje Evropske unije pustili na letališču pred 
mejno kontrolo. Predsednica društva Mojca Velkavrh Žižek 
je povedala, da so z dražbo in donacijama podjetij Sava in 
Merkur doslej zbrali 3546 evrov. To je začetek zbiranja sred-
stev, ki jih potrebujejo za preselitev in obnovo varstveno de-
lovnega centra Sonček Kranj. Iz sedanjih prostorov na Tom-
šičevi, kjer bo v prihodnje bivalna skupnost za skupino ljudi 
z invalidnostmi, se bodo namreč preselili v prostore nekda-
njega diskonta na Mladinski ulici (za kinom Center). Celo-
tna naložba je vredna več kot 200 tisoč evrov. D. Ž. 

KAMNIK 

Novi prostori za kamniške strelce 

V sklopu letošnjega občinskega praznika je kamniški župan 
Anton Tone Smolnikar odprl pomembno pridobitev, novo 
strelišče, kjer so svoje prostore za treninge in tekme dobili 
člani Lokostrelskega kluba Kamnik in Strelske družine Kam-
nik. Prostore so si ob pomoči občine in Fundacije za šport 
ter številnih sponzorjev uredili v objektu r>ad kegljiščem, za 
to pa so porabili več kot 1800 prostovoljnih ur dela. Kot je 
povedala Irena Radej, predstavnica strelcev, ima strelski 
šport v Kamniku zelo dolgo tradicijo, a se je v zadnjih letih 
omejil na le eno strelsko družino, tudi zato, ker so športniki 
trenirali v nemogočih razmerah, najprej v kleti kamniškega 
kulturnega doma, nazadnje pa v kleti kulturnega doma na 
Duplici. Slavnostnega odprtja strelišča se je udeležil tudi 
olimpijski prvak in nekdanji Kamničan Rajmond Debevec. 
Nova pridobitev je skupaj z vso opremo stala 165 tisoč ev-
rov, pri čemer je občina primaknila 31 tisoč evrov, župan pa 
je poudaril, da bo v prihodnjih letih povsem novo podobo 
dobil celoten športni stadion.). P. 

KAMNIK 

Sodelovanje v nizozemskem projektu 

Kamniško občino so v četrtek obiskali veleposlanik Kraljevi-
ne Nizozemske v Sloveniji in predstavniki štirinajstih nizo-
zemskih občin, združenih v projekt BIZOB. Županu Antonu 
Tonetu Smolnikarju in predstavnikom občin Domžale, Men-
geš, Trzin in Lukovica so predstavili projekt o javnih naroči-
lih, ki zaradi priprav na številne projekte, ki jih sofinancira 
tudi Evropska unija, zanima tudi občine Podjetne regije. Gre 
za vodilni tovrstni projekt v Evropi in neprofitno organizaci-
jo, ki skrbi za skupna javna naročila, s katerimi sodelujoči 
lahko zelo veliko privarčujejo. J. P. 

Pri Smledniku igrišče za golf 
Golf igrišče Diners Club Ljubljana bo najsodobnejše v Sloveniji. Graditi so ga pričeli konec februarja, 
odprli pa ga bodo predvidoma oktobra prihodnje leto. 

M A J A B E R T O N C E L J 

Smlednik - Tik ob lokalni 
cesti med Smlednikom 
in Pirničami so konec fe-
bruarja začeli graditi igriš-
če za golf s klubskim objek-
tom in vso pripadajočo in-
frastrukturo. Razprostiralo 
se bo na 64 hektarjih. Inve-
stitor je podjetje Golf pro-
jekti, d. d., ki je v začetku 
leta ta zemljišča kupilo od 
družine Lazarini. Več o 
projektu je povedal Marko 
Štim, predsednik uprave: 
"Trenumo poteka prva faza 
gradnje, to je oblikovanje 
krajine. Do konca leta ima-
mo v načrtu narediti vsa 
zemeljska dela in igrišče 
zatraviti, prihodnje leto 
pa postaviti še celotno in-
frastrukturo. Na travniku 
bosta tudi dve zbirni jeze-
ri, namenjeni namakanju 
igrišča." 

Celotna vrednost investi-
cije je pet milijonov evrov. 
Kandidirali bodo tudi za ev-
ropski denar. Kar se opre-
me tiče, bo to najsodobnej-
še golfsko igrišče v Sloveni-
ji. Imelo bo 18 jamic, po-
udarek bo predvsem na ze-
lenicah, čistinah in odbija-
liščih. Ob igrišču bo tudi 
gostinska ponudba, vrhun-
ska golfska akademija z 
raznovrstnim programom 
po vzoru tujih akademij ter 
trgovina z golfsko opremo. 

Sicer pa igranje golfa v 
Sloveniji še vedno velja za 
snobizem, za šport za elit-
nejše. 

"To je zato, ker v Sloveni-
ji ni dovolj ponudbe in ni 
tradicije. V tujini imajo 
javna igrišča, ki so v lasti 
občine in kjer lahko vsakdo 
igra za ne veliko denarja. Z 
Diners Clubom Ljubljana 
smo sklenili pogodbo, da 

Marko Štirn pravi, da bo igrišče za golf s pogledom na 
Šmarno goro najsodobnejše v Sloveniji. 

člani članarino lahko porav-
najo prek njihove kartice 
celo na obroke, tako da bi 
lahko vsak začel igrati golf. 

poudarek pa bo tudi na 
vzgoji mladih," je še pove-
dal Štirn, ki je sicer doma v 
Stražišču pri Kranju. 

Jubilej Turističnega društva Železniki 
A N A H A R T M A N 

Železniki - Turistično druš-
tvo Železniki (TD) se lahko 
pohvali s 45 leti delovanja. 
Ustanovljeno je bilo 16. 
aprila 1961. Kot je pojasnil 
predsednik TD Železniki 
Robert Kuhar, jo to zanje 
nov podatek, ki ga je pred 
kratkim odkrila domačinka 
Marija Plešec v zapisnikih 

iz arhiva, ko je za 45. Čip-
karske dneve pripravljala 
kronološki pregled. Prav na 
zadnji dan 45-letnice, v ne-
deljo, bodo v športni dvora-
ni v Železnikih pripravili 
jubilejni koncert. Največja 
in najbolj obiskana priredi-
tev, ki jo tradicionalno pri-
pravlja TD Železniki, so 
Čipkarski dnevi, sicer pa 
več let organizirajo tudi pri-

reditvi Luč v vodo in Andre-
jev sejem. Društvo ima 173 
članov, najbolj aktivna pa je 
klekljarska sekcija, ki ima 
52 članic, večinoma upoko-
jenk, ki v svoje vrste želijo 
pritegniti tudi mlajše klek-
Ijarice. Čeprav v Železnikih 
deluje Čipkarska šola, ki le-
tos praznuje stoletnico, pa 
menda mladina v srednji 
šoli izgubi interes za klek-

Ijanje. V zadnjem času se je 
društvo skupaj z LTO Ble-
goš lotilo tudi obujanja ko-
vaške tradicije. Pred usta-
novitvijo TD Železniki je si-
cer na tem območju delova-
lo leta 1933 ustanovljeno 
Tujsko prometno društvo 
za Selško dolino, leta 1957 
pa je bilo ustanovljeno še 
Turistično društvo za Sel-
ško dolino. 
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O kmetijstvu so pisali mag. 
Jurij Kumer in krajani KS So-
vodenj. Najpomembnejša de-
javnost kmetijstva je bila gove-
dorga: prireja mleka in mesa. 
Leta 1899 je bilo ustanovljeno 
Kmetijsko društvo Stara Oseli-
ca in je delovalo deset let. Mle-
karsko zadrugo so 1901. usta-
novili v Stari Oselici, 1931. še 
na Sovodnju. Kmetijska za-
druga Sovodenj, ustanovljena 
leta 1948, seje ukvaijala z od-
kupom kmetijskih pridelkov in 
prebivalstvo preskrbovala z re-
produkcijskim in gradbenim 
materialom ter kmetijskimi 
stroji. Organizirala je koopera-
cijsko rejo govedi za meso, se 
ukvaijala s splošno trgovino, 
hranilništvom, posojilništvom, 
odkupom gozdnih sadežev, 
gozdnih sortimentov, izobra-
ževanjem članov, dopolnilnimi 
dejavnostmi, organiziranjem 
pokojninskega zavarovanja 
kmetov, društev ... Zadruga je 

v prvem letu organizirala pre-
delavo lesa za potrebe podnje 
2Mdružnega doma. Kasneje so 
osnovali mizarsko, kovaško in 
čevljarsko delavnico. 

Kmečko delo je bilo v veliki 
meri ročno, pomagali so si še z 
živinsko vprego: volovsko in 
konjsko. Kajžarji so svojo po-
sest obdelali ročno. Od kmeta 
dobljene stvari: drva. steljo so 
odslužili z delom. Koš je bil ne-
pogrešljiv pripomoček. Čeprav 
so bile družine velike, so kmet-
je najemali hlapce, dekle, po-
stile, pestunje. Največ dela je 
zahtevah poljedelstvo, usmer-
jeno v pristavo žitaric: ovsa, 
pšenice, rži, ječmena in soržice 
ter okopavin: krompirja, pese, 
korenja, repe, zelja injižola. 
Hlevski gnoj so razvažali s t. i. 
gnojnim košem. Orali so s plu-
gom, sprva povsem lesenim. 
Branali so s parom ali samo z 
enim volom. Ob žetvi so kmet-
je najeli več žanjic, daje bilo 

klasje v snopih čim prg na var-
nem. Mlačev s cepci se je priče-
la v avffistu in je trajala tudi 
več mesecev. Košnja se je priče-
la okrog 20. junija, le deteljo so 
pospravili prej. Orodja so skraj-
šala čas opravil. V kraj so prišle 
prve mlatilnice, slamoreznice 
in vevniki. Črne kuhinje so se 
začele umikati sodobnejši. 
Slamnato kritino so zamenjali 
z opečnato ali kamnito. 

Leta igjoje svetovna gospo-
darska kriza prizadela tudi 
kmetijstvo. Takoj po drugi voj-
ni so kmetom predpisali obvez-
no oddajo vseh vrst kmetijskih 
proizvodov in lesa, kar je traja-
lo do 1952. Kmetije so se vedno 
bolj intenzivno usmerjale p ži-
vinorejo, rm začetku v mešano 
proizvodnjo. Sčasoma so se ne-
katere specializirale v mlečno 
oziroma mestu} proizvodnjo. 

Z ustanovitvijo podjetij v kra-
ju so se začeli mladi zaposlova-
ti bližje domu. tudi kmetje. 

J \ V 

Žanjice pri delu (Arhiv družine 

Prvotna bivalna in gospo-
darska poslopja so bila lesena. 
Velike nadstropne hiše, zidane 
s kamenjem, so gradili vei^i in 
premožnejši kmetje. Kamen 
kot gradbeni material je po 
drugi vojni zamenjala opeka. 
Po naših vaseh in zaselkih sto-

jijo različni tipi kozolcev. Pr-
votno so jih rabili za sušenje 

Rink) 

žitnih snopov, detelje, jižola, 
sena. Včasih so vso hrano pri-
delali doma. Bila je dobra in 
tudi zdrava. Leta 1976 so usta-
novili aktiv kmečkih žena. 
Marljivi kmetje in krajani so se 
vseskozi aktivno vključevali v 
vse oblike napredka. Podeželski 
prostor je še zelo kvalitetno 
ohranjen in poseljen. 

Predstavitai knjige s kulturnim programom bo v nedeljo, 
22. avgusta, ob 16. uri v kuUttmi dvorani na Sovodnju. 



GORENJSKA 

Šubičevo hišo obnavljajo 
BOŠTJAN BOGATAJ 

Poljane - Šubičeva hiša v Po-
ljanah je pomemben kultur-
ni in zgodovinski spomenik, 
ne le v lokalnem, ampak tudi 
v širšem slovenskem merilu. 
V njej je ustvarjalo več rodov 
Šubicev v podobarski delav-
nici, med bolj prepoznavne 
sodi Ive Šubic. Ob6na Gore-
nja vas-Poljane je leta 2001 
hišo odkupila v želji, da se v 
njej odvijajo dejavnosti, ki so 
jih gojili že slavni rojaki. 

Prvi cilj obnove Subičeve 
hiše je sanadja objekta, kar je 
tudi predpogoj za izročitev 
hiše uporabnikom. V njej naj 
bi se po obnovi odvijali kon-
certi, gostovanja slikarjev, štu-
dijska srečanja, predavanja in 
seminarji. "Trenutno zaklju-
čujemo prvo fazo obnove, ki 
zajema sanacijo temeljev in 
obodnih zidov. Prihodnje leto 
bo na vrsti druga faza, za vse 
pa je občini uspelo pridobiti 
denar tudi na razpisih minis-
trstva za kulturo," je dejala 
Anja Hren, ki skrbi za druž-
bene dejavnosti občine Gore-

Trenutno v Šubičevi hiši še kraljujejo gradbeni delavci, čez čas pa bodo kulturniki 
v Poljanah dobili svoj dom. 

nja vas-Poljane. Skupno je in-
vesticija vredna dobrih petsto 
tisoč evrov, ministrstvo bo 
prispevalo dobrih dvesto tisoč 
evrov. Čeprav bo Šubičeva 
hiša umetnikom in gostom 
odprla vrata šele leta 2009, 

so na občini že pripravili pe-
ster program aktivnosti. V 
pritličju bo kiparska delavni-
ca in galerija, v prvem nad-
stropju soba za manjše prire-
ditve, atelje in stanovanje za 
gostujoče umetnike, v dru-

gem nadstropju spominska 
soba Šubicev, črna kuhinja, 
računalniška soba s knjižnico 
in fotografska temnica, na 
podstrešju pa večnamenska 
dvorana za približno sto obis-
kovalcev. 

Avstrijci šolarjem darovali ček 
Brane Tavčar, predsednik društva Rovtarji, ki smučajo s starodobno opremo, je šoli Jela janežiča 
prinesel ček za 680 evrov, ki jim ga pošilja avstrijski klub Lattenflisser iz Salbacha. 

D A N I C A ZAVRL ŽLEBIR 

Skofja Loka - To je razplet 
zgodbe, ki se je začela tako, 
da so v šoli Jela Janežiča za 
Rovtarje izdelali medalje in 
nagrade, ki jih ti podeljujejo 
vsako leto ob tekmovanju 
smučarjev po starem. Nad 
izdelkom iz das mase, na ka-
terem je upodobljen grb 
Škofje Loke, so bili Rovtarji 
navdušeni, prav tako njihovi 
kolegi iz avstrijskega kluba 
Lattenflisser iz Salbacha. 
Škofjeloške kolege so prosili, 
naj jim na ogled prinesejo še 
več izdelkov otrok s posebni-
mi potrebami. Minuli konec 
tedna, ko so se v Bovcu zad-
njič v letošnji sezoni srečali 
smučarji po starem iz več dr-
žav, so Avstrijci prinesli ček, 
češ naj ga Brane Tavčar izro-
či šoli, poleg tega pa bi tudi 

oni želeli, da jim izdelajo 
tako imenitne kolajne, kot 
jih imajo Rovtarji. 

Brane Tavčar, oblečen v 
oblačila iz starih časov in 
opremljen z lesenimi smuč-
mi, se je prejšnji teden ogla-
sil v šoli Jela Janežiča. Otroci 
so ga navdušeno sprejeli in 
skupaj z učitelji pripravili 
glasbeni program. Ravnate-
ljica šole Marjeta Šmid, njen 
pomočnik Aleksander Valič 
ter mentorji tehnične vzgoje 
Nika Kjižnar, Tone Krek in 
Vida Kejžar so pojasnili, 
kako pri njih nastajajo različ-
ni izdelki. Medalje, ki so jih 
izdelali za Rovtarje, so le del 
njihovega širokega progra-
ma. Sicer pa se s svojimi iz-
delki na stojnicah pojavljajo 
tudi na Venerini poti, učenci 
osmih in devetih razredov 
pa so v okviru učne prakse 

Brane Tavčar je ravnateljici Marjeti Šmid izročil ček. 

izdelali okraske, ki so jih ob 
novem letu odkupile gostil-
ne Videm iz Poljan, picerija 
Oliva iz Škofje Loke in re-
stavracija Lušina iz Železni-
kov. V šoli Jela Janežiča, ki jo 
sicer obiskuje 83 otrok, je 
pouk naravnan zelo indivi-
dualno, enako velja za teh-

nični pouk, kjer nastaja ve-
čina izdelkov, vse je prilago-
jeno delovnim sposobno-
stim otrok. Sedaj se obeta, 
da bodo izdelali medalje in 
več izdelkov za nagrade tudi 
za avstrijski klub, s čimer 
bodo postali prepoznavni še 
širše, kot so bili doslej. 

Ustanovili Športno 
društvo Gorenjski glas 
Na praznovanju prve oblet-
nice ustanovitve Rekreativ-
ne ekipe Gorenjskega glasa 
v Podljubelju v nedeljo, 15. 
aprila, smo člani ekipe usta-
novili Športno društvo Go-
renjski glas, ki je prostovolj-
no društvo ljubiteljev športa 
In rekreacije. O nadaljnjem 
delovanju društva in drugih 
podrobnostih vas bomo še 
obveščali. 

Papirnica za čisto vodo 
Preskrba s pitno in požarno vodo v vasi Papirnica 
postaja vse večji problem. 

DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Ško^a Loka - Na četrtkovem 
zboru naj bi vaščani Papirni-
ce odločali o predlogu občine 
Škofja Loka o preskrbi s pit-
no in požarno vodo, ki jo pri-
naša projekma dokumenta-
cija iz leta 2003, ki je bila te-
den dni razgrnjena v prosto-
rih krajevne skupnosti Stara 
Loka Podlubnik. Na zboru, 
ki se ga je udeležilo kakih 40 
vaščanov, so slednji želeli ve-
deti, kdaj bodo imeli urejeno 
preskrbo z vodo. Del vasi se 
namreč napaja iz vaškega vo-
dovoda, nekateri so priklju-
čeni na škofjeloški vodovod, 
ki ga upravlja občinsko ko-
munalno podjetje. So pa tudi 
novograditelji, kot denimo 
Matej Lapajne, ki so kljub 
plačilu komunalnega pri-
spevka brez vode oziroma se 
preskrbujejo s kapnico. Pol-
drugo desetletje je voda v 
vasi oporečna, vaščani očita-
jo občini, da zato, ker je do-
pustila pozidavo vodovar-
stvenega območja. Od obči-
ne sedaj terjajo, da nekaj 
ukrene. Medtem ko jih del 
pričakuje, da bo sanirala ob-
stoječ vaški vodovod, so dru-

gi mnenja, da bi se bilo naj-
bolje priključiti na mestai 
vodovod, kakor v projektni 
dokumentaciji predlaga ob-
čina. Sanitarni inženir Franc 
Ribnikar, ki nadzira kvaliteto 
vode v občini, vaščanom 
predlaga, naj se odločijo za 
priključitev na javni vodo-
vod. Vaščani so nezaupljivi 
do nekaterih rešitev, ki jih 
predlaga občina. Menijo 
tudi, da je pet let star projekt 
zastarel, zanima jih, kdaj 
bodo prišli do kakovostne 
vode in koliko bo to stalo. 
Boštjan Cuznar, Id je s sode-
lavkama iz občinskega od-
delka za gospodarske javne 
službe vaščanom pojasnjeval 
stališča občine, je povedal, da 
je bil projekt leta 2002 oce-
njen na 30 milijonov tolar-
jev, v proračuna za leti 2007 
in 2008 pa še ni vključen. 
Vaščani so zahtevali, da obči-
na v dveh mesecih pripravi 
plan: kako bo novelirala pro-
jekt, kdaj se bodo začela dela, 
kako bo s financiranjem, pri-
dobivanjem zemljišč, so^a-
sij lastnikov in podobnim. 
Čez dva meseca bo nov zbor, 
takšen je bil naposled sklep 
četrtkovega zbora. 

Na podlagi 3 4 . člena Zakona o zavodih (Ur. I. RS , št. 1 2 / 9 1 , 
8/96), In 1 1 . člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na po-
dročju kulture v Občini Bled - Zavod za kulturo Bled (Uradni list 
R S , št. 1 26/04) , Občinski svet Občine Bled, Komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta svobode 1 3 , 
4 2 6 0 Bled objavlja javni razpis za 

DIREKTORJA ZAVODA (m/Ž) 

Poleg pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati za 
direktorja izpolnjevati š e naslednje pogoje: 
- Imeti morajo univerzitetno ali visoko strokovno Izobrazbo 

dnjžboslovne smeri, 
- strokovno poznati področje dela zavoda, 
- poznati dejavnosti s področja kulture: 
- imeti sposobnost organiziranja in vodenja dela, 
- Imeti najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta na 

vodstvenih delovnih mestih; 
- aktivno obvladati slovenski jezik; 
- aktivno obvladati najmanj dva svetovna jezika. 

K prijavi morajo kandidati priložiti: 
- žMjeniepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj; 
- dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka 

(kopija delovne knjižice; dokazila o aktivnem znanju tujih 
jezikov idr), 

- pisni program poslovnega in programskega razvoja zavoda za 
petletno mandatno obdobje. 

Direktoria bo imenoval Občinski svet Občine Bled po predhod-
nem mnenju sveta zavoda. 
Pogodba o zaposlitvi bo z izbranim kandidatom sklenjena za 
določen č a s za č a s trajanja mandata. Po poteku mandatne 
dobe je Ista oset>a lahko znova Imenovana za direktorja. 

Kandidature z dokazili o Izpolnjevanju pogojev ter programom 
dela in razvoja zavoda morajo kandidati dostaviti na naslov: 
Občina Bled. Ces ta svobode 1 3 , Bled - za razpis direktorja 
Zavod za kulturo Bled v 1 5 dneh po objavi razpisa. 

O izboru bodo kandidati obveščeni predvidoma v roku 3 0 dni 
od poteka roka za oddajo prijav. 

Predsednik Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve In Imenovanja 

Anton Omerzel 
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NESRECE 

ŠKOFJA LOKA 

Motorist obležal pod avtomobilom 

V petek ob 18.20 je v prometni nesreči v Škofji Loki umrl 30-
letni Ljubljančan. Z motornim kolesom se je po Kidričevi 
cesti vozil proti Staremu Dvoru, za njim pa tudi 29-letni mo-
torist iz Ljubljane. Pri Petrolovem bencinskem servisu na 
Trati sta dohitela 43-letnega voznika osebnega avtomobila 
iz Škofje Loke, ki je zavijal levo na bencinski servis, zaradi 
neprilagojene hitrosti pa motorista nista pravočasno zavrla. 
30-letni motorist je zato padel na levi bok in z motorjem 
zdrsel v zadnji levi del avtomobila. Po trčenju je motor odbi-
lo stran, voznik pa je ostal pod avtomobilom. Mlajši mo-
torist se je vmes umikal in zaviral, nazadnje pa je prav tako 
padel na bok in zdrsel do pločnika na desni strani ceste. 
Starejši motorist se je v nesreči tako hudo poškodoval, da 
so ga s helikopterjem takoj odpeljali v Klinični center Ljub-
ljana, kjer pa je kmalu umrl. Tudi drugega motorista so zara-
di težkih ran z reševalnim vozilom odpeljali v klinični center, 
kjer je ostal na zdravljenju. S. Š. 

KRANJ 

Kolesar premalo pozoren 

v petek ob 8.15 je bil v prometni nesreči na Smledniški ces-
ti v Kranju hudo ranjen 59-letni kolesar. Kolesaril je iz smeri 
Hrastja proti Planini. V neposredni bližini objekta na 
naslovu Smledniška cesta 31 je spremenil smer vožnje, ven-
dar se pred tem ni prepričal, ali je to varno storiti, niti svoje 
namere ni nakazal z roko. Tedaj je za njim pripeljal 58-letni 
voznik osebnega avtomobila iz Šenčurja. Ko je s prednjim 
delom avtomobila že vozil vzporedno s kolesarjem, je kole-
sar nenadoma zapeljal na levo in zato trčil v desno stran av-
tomobila, nato pa padel po vozišču. Zaradi hudih poškodb 
so ga odpeljali v jeseniško bolnišnico. 

GOLNIK 

Prehitro v ovinek 

V četrtek popoldne se je na regionalni cesti v Golniku huje 
ranil ig-letni motorist iz Tržiča. Pri vožnji skozi dolgi levi 

. nepregledni ovinek je zaradi prevelike hitrosti zapeljal proti 
desnemu robu vozišča in nato na avtobusno postajališče, 
kjer je močno zaviral. Tedaj je izgubil oblast nad motorjem, 
padel in udaril ob dvignjen robnik pločnika, nazadnje pa 
obležal na travniku. Prvo pomoč so mu dali reševalci 
Zdravstvenega doma Kranj, nato pa so ga odpeljali v Kli-
nični center Ljubljana. S. Š. 

ŠKOFJA LOKA 

Policija vabi motoriste 

Policija med 12. aprilom in 12. majem izvaja aktivnosti, s ka-
terimi želijo vplivati na vedenje motoristov. Loški policisti 
bodo tako v četrtek, 19. aprila, ob 10. uri v prostorih bivše 
vojašnice v Škofjl Loki izvedli preventivno akcijo Policijska 
izkušnja kot nasvet. Prikazali bodo varno vožnjo z motor-
nim kolesom, medicinska ekipa bo pripravila kratko preda-
vanje na temo reševanja, vrste poškodb in rehabilitacijo 
poškodovanih motoristov, SPV Škofja Loka pa bo predstavil 
praktične pripomočke. Prireditev je namenjena praktičnemu 
izpopolnjevanju v varni vožnji s kolesi z motorji In motor-
nimi kolesi, s čimer bi radi pripomogli k zmanjšanju števila 
prometnih nesreč motoristov in ublažiti posledice teh nes-
reč. Udeleženci Izpopolnjevanja se bodo usposabljali z last-
nimi motorji, ki morajo biti registrirani in zavarovani ter 
tehnično brezhibni. S. Š. 

Postajo okradli in zažgali 
Mladim nepridipravom, ki so v noči na soboto vlomili v prostore železniške postaje in nato 
podtaknili požar, so že odvzeli prostost. 

JASNA P A I A D I N 

Domžale - V prostorih želez-
niške postaje na Kolodvorski 
ulid je zagorelo v soboto ne-
kaj pred tretjo uro zjutraj, 
policisti in kriminalisti pa so 
z ogledom kraja požara in 
zbiranjem obvestil ugotovili, 
da so ogenj podtaknili tatovi. 
Kaznivega dejanja je osum-
ljenih šest Domžalčanov, 
starih od 15 do 18 let, ki so jih 
policisti z intenzivno krimi-
nalistično preiskavo izsledili 
že istega dne. 

Policijska preiskava je po-
kazala, da so mladi nepridi-
pravi v notranjost zgradbe 
najprej vlomili, tako da so 
razbili okensko steklo v pros-
toru za prodajo vozovnic, 
prebrskali omare in predale, 
odnesli osebna računalnika, 
monitorja in manjšo vsoto 
menjalnega denarja. Odne-
sti so želeli tudi staro kovin-
sko blagajno, a je bila pretež-
ka, zato so jo pustili sredi 
prometnega urada. Pred od-
hodom so, da bi zakrili sle-

dove tatinskega dejanja, v 
objektu zanetili požar, ki se 
je hitro razširil, v pritličju 
uničil vso opremo, zajel 
ostrešje in povzročil zelo ve-
liko materialno škodo, ki je 
ocenjena na 120 tisoč evrov. 

"O požaru so bili obvešče-
ni poklicni gasild Centra po-
žarne varnosti Domžale, ki 
so takoj izvozili z dvema 
kombiniranima gasilskima 
voziloma in gasilsko avtoles-
tvijo. Po izvozu poklicne ga-
silske enote so bile aktivira-
ne še prostovoljne gasilske 
enote iz PGD Domžale Me-
sto, Stob-Depala vas, Jarše-
Rodica in Vir. Na kraju so se 
gasilci spoprijeli z ognjeni-
mi zublji skozi vlomljena 
vrata in z avto lestvijo skozi 
ostrešje. Ogenj je zajel dva 
večja prostora v pritličju, kjer 
je popolnoma uničen ves in-
ventar in večina poslovnih li-
stin. Gasilci so kraj zapustili 
okrog šeste ure zjutraj," je 
povedal Viktor Svetlin iz 
Centra požarne varnosti 
Domžale. 

Požar je povzročil za 120 tisoč evrov škode. 

Na domžalski železniški 
postaji so imeli v zadnjem 
obdobju že več težav z van-
dali. S Slovenskih železnic 
so sporočili, da bo potaiški 
promet na kamniški progi 

kljub veliki škodi potekal ne-
moteno, saj je požar prizane-
sel signalno-vamostnim na-
pravam, potniki pa bodo vo-
zovnice po redni ceni lahko 
kupEi na vlaku. 

Zagorela je kamniška Spica 
Pri požigu travnika je kmetu zaradi vetra in neprimernega ravnanja ogenj ušel na bližnji gozd. 

JASNA P A I A D I N 

Kamnik - Minuli četrtek se je 
v gozdu na pobočju med No-
vim trgom in Špico razširil 
požar, s katerim so se gasild 
trudili vse do večera. "Klic 
smo od kmeta, ki je požigal 
veje na svojem travniku, pre-
jeli nekaj minut pred i}. uro 
in takoj odšli na mesto poža-
ra, ki pa se je takrat že moč-
no razširil in zajel en hektar 
bhžnjega gozda. Obveščeni 
smo bili prepozno in požar 
se je po suhem gozdu, pol-
nem borovničevja, podrasti, 
suhih in trhlih vej ter hstja 
navzgor širil izredno hitro, 
pri tem pa mu je pomagal 
tudi veter. Naše delo je bilo 

ŠENČUR 

Podtaknil ogenj 

V noči na nedeljo je zagore-
lo v gozdu ob lokalni cesti 
Olševek-Velesovo. Kasneje 
so ugotovili, da je bil ogenj 
podtaknjen, saj je nekdo ob 
gozdu v dolžini 60 metrov 
polil vnetljivo tekočino in jo 
zažgal. Požar je po nestro-
kovni oceni povzročil za de-
set tisoč evrov škode. 

« JASNOVIDKI TAJA IN MELAN JA 
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oteženo tudi zaradi strmega 
in težje dostopnega terena," 
je intervencijo, v kateri je so-
delovalo 57 gasilcev iz PGD 

. Kamnik. Nevlje, Tunjice, 
Duplica, Šmarca in Kamni-
ška Bistrica, opisal poveljnik 
PGD Kamnik Jože Oblak. 

Gasilci so posredovali s 
spodnje in zgornje strani, 
požar, ki je zajel tri hektare 
in pol površine, pa jim je us-
pelo pogasiti do večera. De-
vet gasilcev je še ostalo na 
straži, obhode pa so izvajali 
tudi še v petek. Kmet, ki sicer 
ni lastnik pogorelega gozda, 
je o svojem požigu na 
travniku pravočasno obvestil 
gasilce, ni pa območja us-
trezno zavaroval. Prav tako je 

Gasilci so s cisternami vozili vodo na pobočje hriba. 

zaradi suhega in vetrovnega 
vremena izbral neprimeren 
čas, zato gasilci opozarjajo 

KRIMINAL 

KRANJ 

Avtoradio in daljinski upravljavec 

V Kranju so v noči na petek vlomili v osebni avtomobil ter 
odnesli avtoradio in daljinski upravljavec za odpiranje ga-
ražnih vrat. Lastnik avtomobila je bil oškodovan za približ-
no šeststo evrov. 

KRANJ 

Vlomil v poslovne prostore 

V noči na soboto je neznani storilec vlomil v poslovne pros-
tore na Savski cesti v Kranju. Odnesel je različno orodje in 
nekaj gotovine. Lastnika je tat oškodoval za okoli pet tisoč 

vse, naj v tem sušnem ob-
dobju ne kurijo v bližini goz-
dov. 

KRANJ 

Prepoved kurjenja 

Na republiški upravi za zašči-
to in reševanje so do preklica 
razglasili veliko požarno 
ogroženost narave skoraj po 
vsej državi, tudi na Gorenj-
skem. Od sobote naprej je 
zato v naravnem okolju stro-
go prepovedano kuriti, 
sežigati ali uporabljati odprti 
ogenj, puščati ali odmetavati 
goreče ali druge predmete ali 
snovi, ki lahko povzročijo 
požar. V tem času bo 
povečan nadzor. S. Š. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
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Za uvod visoka zmaga 
Okrepljeni z Anžetom Kopitarjem, so naši hokejisti v nedeljo zvečer zanesljivo slavili na prvi tekmi 
hokejskega svetovnega prvenstva v Ljubljani. 

VILMA STANOVNIK 

Ljubljana - Potem ko smo v 
četrtek na Brniku pozdravUi 
19-letnega igralca najmoč-
nejše lige na svetu. N H L , 
Hrušičana Anžeta Kopitarja 
in ko je ta navdušen povedal, 
da se veseli še zadnje svoje 
preizkušnje v tej sezoni, ig-
ranja na d o m a č e m sveto-
vnem prvenstvu, se je Anže 
že v petek pridružil ekipi na-
ših risov v boju za prvo me-
sto. Da se fantje med seboj 
dobro poznajo in uživajo v 
skupni igri, so nato dokazali 
že na prvi nedeljski tekmi, 
ko so se pomerili z ekipo Ro-
munije in zanesljivo zmaga-
U z 1 0 : 1 (3 : 1 . 2 : o, 5 : o). 

"Res danes morda še ni 
vse šlo po načrtih, saj s m o se 
na trenutke še lovili, vendar 
pa smo dokazali, da si želi-
m o uspeha," je po tekmi po-
vedal najboljši igralec Ivo 
Jan, Jeseničan, ki je sicer 
med sezono igral za ekipo 

Anže Kopitar se je že v nedeljo izkazal tudi pred domačimi gledalci. / fou: t iu Doti 

Krefelda v Nemčij i . Tudi 
Anže Kopitar je bil navdušen 
nad prvo zmago. "Imeli smo 
fantastično podporo publike, 
gledalci so nam dali dodatna 
krila. Upam, da bo šlo tako 
naprej in da se bomo veselili 

tudi po vseh naslednjih tek-
mah," je povedal Anže, ki je 
včeraj zvečer z reprezen-
tanco odigral že drugo tek-
mo. Naši so se pomerili z 
Madžari, tekma pa se do za-
ključka naše redakcije še ni 

končala. Danes imajo ho-
kejisti na svetovnem prven-
stvu prost dan, jutri bodo 
naši ob 20 . uri igrali z eki-
po Velike Britanije, v četr-
tek z Japonci, v soboto pa še 
z ekipo Litve. 

Mladi risi zopet drugi 
TINATOSIČ 

Maribor - V četrtek zvečer se je 
končalo svetovno prvenstvo v 
hokeju na ledu divizije I skupi-
ne A za mladince do 18 let. 
Medtem ko so naši hokejisti 
vse skozi igrali dobro in borbe-
no, so tudi letos vstop v elitno 
ligo za las zgrešili 

Zadnja četrtkova tekma med 
Slovenijo in Belorusijo je na-
mreč odločala o napredku v eli-
to. Belorusi so bili pred začet-
kom tekme z enajstimi točka-
mi za eno v prednosti pred Slo-
venci. Obe ekipi sta igrali na 
zmago, saj je le ta vodila med 
deseterico najboljših na sveta 
Belorusi so prvič zadeli že v 
peti minuti, ko so izkoristili ig-
ralca več na ledu. V začetku 
druge tretjine je izenačil Ur-
bas, vendar so nasprotniki na-
rekovali hud tempo in še dva-

kratzadeli. Po zadetkih Urbasa 
in Ropreta so naši risi izenačili, 
vendar so Belorusi pred kon-
cem tretjine zadeli še dvakrat 
Tretja tretjina je kljub borbeno-
sti postregla s še dvema zadet-
koma Belorusov, ki so si s 
končnim rezultatom 4 : 7 pri-
borili mesto v elitni skupini. 
Slovend so tako po lanskem 
svetovnem prvenstvu zopet 
osvojili drugo mesto, iz skupi-
ne pa so z najslabšim končnim 
izkupičkom izpadli Francozi. 

Za najboljšega branilca na 
svetovnem prvenstvu je bil iz-
bran 17-letni Blejec Blaž Gre-
gorc, ki je povedal, da je to zanj 
zelo pomemben naslov in 
predvsem spodbuden. "Na-
sprotniki so bili težki, pred-
vsem Belorusi in Kazahstand, 
proti katerim smo tudi izgubi-
li. Ciljali smo na prvo mesto, 
vendar tudi drugo ni slabo," je 

Naši mladi hokejisti so na odločilni tekmi z Belorusijo 
izgubili. / Foto: Mihi Vidrlh 

po prvenstvu povedal Blaž. Če-
prav so mladi hokejisti elitno 
skupino zopet zgrešili, so s 
prikazanim lahko zadovoljni 

Ker pa gre v tretje rado, drži-
mo pesti, da jim bo preboj v 
prihodnji sezoni resnično us-
pel. 

KOLESARSTVO 

ROVINJ 

Jelovčan zmagal v Rovinju 

V soboto In v nedeljo je v Rovinju potekala kolesarska dirka 
Istrsko poletje mladih. Na dirki so uspešno nastopili tudi 
mlajši in starejši mladinci ter dečki KK Sava Kranj. Med deč-
ki je bil oba dneva in skupno najboljši Urban jelovčan, Nejc 
Korošec je bil skupno tretji. V s o b o t o je bil 5. Patrik 
Cabrovšek. V kategoriji mlajših mladincev je bil po 2. mes-
tu v soboto in 3. v nedeljo na koncu na skupno 2. mestu Blaž 
Bogataj. Prvi dan je kot 8. končal Jan Polanc. Izmed starejših 
mladincev Save se nobenemu v seštevku dveh dni ni uspe-
lo uvrstiti v deseterico. Blaž Bonča je bil prvi dan 7., Sebast-
jan Bauman pa je 7. mesto osvojil v nedeljo. M. B. 

UMETNOSTNO DRSANJE 

JESENICE 

Drsalci za pokal Triglav 

Za zaključek zimske sezone člani Drsalnega kluba Jesenice 
na d o m a č e m ledu v Podmežakli od četrtka do nedel je 
pripravljajo i 6 . tekmovanje v umetnostnem drsanju za 
Pokal Triglav. Prijavljenih je 70 tekmovalcev in tekmovalk 
iz 14 držav. Nastopili bodo v kadetskih, mladinskih In član-
skih kategorijah. Največ si od nastopa obeta Gregor Ur-
bas, že nekaj let prvo ime slovenskega članskega umet-
nostnega drsanja. Po doslej najuspešnejši sezoni si želi še 
en dober rezultat pred domačo publiko. Za dobre uvrstitve 
se bo potegovalo tudi več mlajših drsalk domačega kluba. 
J. R. 

CORENjSKI SEMAFOR 

KOŠARKA 
Liga UPC Telemach, skupina za prvaka, 6. kolo: Union 
Olimplja : Hellos 82 : 87, Loka kava TCC : Alpos Šentjur 94 
: 86. Na lestvici sta v vodstvu ekipi Uniona Olimpije in He-
liosa s po 11 točkami, Loka kava na 7. mestu pa ima 7 točk. 
Jutri, v sredo. Loka kava TCG gostuje pri Zlatorogu, Hellos 
pa bo doma ob 20. uri gostil ekipo Ceoplin Slovana. Liga 
UPC Telemach, skupina za obstanek, 6. kolo: Koper: Triglav 
97 : 96. Triglav je z 32 točkami na zadnjem mestu, jutri ob 
20.15 pa se bo v domači dvorani na Planini pomeril z ekipo 
Misel Postojnska jama. 1 . SKL za ženske, liga za prvaka, 10. 
kolo: Ježica : Hit Kranjska Gora 49 :72 , KED Partner Ilirija : 
Domžale 67 : 61 . V soboto se začenja polfinale, para pa sta 
Merkur: AJM in Hit Kranjska Gora : KED Partner Ilirija. 1 . 
SKL za ženske, za uvrstitev od 7. do 12. mesta, 7. kolo: Ode-
ja : Slovenija mlade S 4 : 6 0 ; vnaprej odigrana tekma 10 . kola: 
Odeja : Neso Ihke 7 6 : 68. V. S. 

ROKOMET 
1 . liga ženske: Loka KSI: Olimplja 3 0 : 1 8 ; i . B liga - moški: Ter-
mo : Dobova 37 : 18 ; i . B liga - ženske: Vita center Naklo : Ja-
dran Hrpelje 2 9 : 2 7 ; 2. liga - moški od 1 do 8: Kranj: Šmartno 
99 28 : 27; Vailant: AIples 2 4 : 24; 2. liga - moški od 9 do 15: 
Drava : Cerklje 43 :35; Pomurje: Duplje 3 0 : 25. M. D. 

HOKEJ 
SP Ui8 div. I sk. A, Maribor: 5. dan: Kazahstan : Francija 
8 : 3 (1 : o, 4 : 2, 3 : i), Avstrija : Italija 3 : 4 (2 : 1 , 1 : 2, o : 
1), Belorusija : Slovenija 7 : 4 (1 : o, 4 : 3, 2 : i) . Končni 
vrstni red: Belorusija (14 točk), Slovenija (lo), Kazahstan 
(8), Italija (7), Avstrija (4), Francija (2). 
SP dani, div. I. sk. B, Ljubljana, 1 . dan: Velika Britanija : Ja-
ponska 4 : 3 (2 : o, 2 : 1 , o : 2), Madžarska : Litva 6 : i ( 2 : 0 , 
3 : 1 , 1 : 0 ) , Slovenija : Romunija lO: 1 (3 : 1 , 2 : o, 5 : o). T. T. 

HOKEJ V DVORANI 
Državno prvenstvo ženske, končni vrsti red: i . FBC Loka 
Splders, 2. FBC Žiri, 3. FBC Borovnica. Mednarodna žen-
ska liga, končni vrstni red: 1. IBC Leoben, 2. FBC Loka Spl-
ders, 3. Dunaj, 4. Zeli am See. 

Državno prvenstvo mladinci U 19, končni vrsti red: 1 . FBC 
Borovnica, 2. ŠD Marmor Hotavlje, 3. FBC Thunder, 4. 
FBC Spiders, 5. Polycom Brlog, 6. FBK Galaks, 7. FBC Žiri. 
Državno prvenstvo mali floorbali, končni vrstni red: 1 . 
FBC Borovnica, 2. ŠD Marmor Hotavlje, 3. FBK Galaks. 
Državno prvenstvo veliki floorbali, prva finalna tekma: 
FBC Loka Spiders - FBC Thunder Jesenice 7 : 6. Druga tek-
ma bo v soboto na Jesenicah. V. S . 

BALINANJE 
SUPER LIGA SCHWARZMANN, n . krog: Lokateks Trata : 
Hrast 1 4 : 8 , Luka Koper : Planina Kranj 17 :5 , Zab iče : Za-
rja Balinček 1 2 : 1 0 , Krim Pekarna Vrhnika: Jadran Izola 18 
: 4. Vrstni red: Zarja Balinček 27, Luka Koper 24, Krim Pe-
karna Vrhnika in Planina Kranj po 21 , Lokateks Trata 17, 
Zabiče 16, Hrast 6, Jardan Izola o. 12 . krog (sobota ob 
15.00) • Planina Kranj : Lokateks Trata, jadran Izola : Za-
biče, Zarja Balinček: Luka Koper, Hrast : Krim Špica. S. Š. 

GORSKI MARATON 
1 2 ur Kališča: absolutno moški: 1. Iglič (9 vzponov, 10:37:37), 
2. Eling (9 , 1 1 : 3649) , 3. Bukovnik (8,11:55:44), 4. Udovič, 5. 
Bitenc, 6. Okom , 7. Trobec, 8. Poljanec, 9. Novak, 10. Gor-
janc (vsi po 8); ženske: i . Zajec (6, 9:38:32), 2. Vidmar, 3. 
Simjanov, 4. Jensterle (vse 6), 5. Debevec, 6. Draksier (obe 
5); gor-dol-gor: moški: 1. Kuhar 1:22:48 (nov rekord), 2. Šavs, 
3. Bitenc; ženske: 1. Trobec 2:10:36. M. B. 

ŠAH 
Zaključek lige občine Kranj, 9 krogov, 1 0 minut, 18 igralcev 
Končni vrstni red: 1. Dušan Zorko (ŠS Tomo Zupan Kranj) 8,5, 
2. Matej Keršič (ŠK Stari Mayr Kranj) 6,5,3. Danlel Vojinov (ŠS 
Tomo Zupan Kranj) 6 ,4 . Skender Jusufl (ŠK Stari Mayr Kranj) 
5,5,5. Franc Škerjanc (ŠD Jedro Tržič) 5,5,6. Marko Janez (ŠK 
Stari Mayr Kranj) 5, 7. Stane Valjavec (ŠK Stari Mayr Kranj) 5, 
8. Tase Rlstov (ŠK Stari Mayr Kranj) 5 Itd. O. O. 

MERKUR ROKOMET 
18. krog 1.B DRL-ženske 

RK VITA CENTER NAKLO : 
ŽRK AJDOVŠČINA 

sreda. 18. aprila 2007. ob 17.30. 

Športna dvorana TRŽIŠKIH OLIMPIJCEV, TRŽIČ. Vstop prost. Vabljeni! 
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JADRALNO PADALSTVO 

Podobnik najboljši, ekipna zmaga naših 

Slovenski jadralni padalci, ki se borijo za točke svetovnega po-
kala v hitrostnih preletih, so na letošnji prvi tekmi zabeležili iz-
jemen uspeh. Kar dva od štirih sta namreč posegla na najvišji 
mesti v skupni razvrstitvi: naslov najboljšega si je priboril Pri-
mož Podobnik (Polet Nova Gorica), takoj za njim se je uvrstil 
Urban Valič (Kovk Ajdovščina). Tretji je bil Čeh David Ohlidal, 
Slovenija pa je tudi ekipno prehitela vseh 22 držav. Da so naši 
jadralni padalci res v odlični formi, so potrdili že na dirki ob od-
prtju, ko je v cilj kot prvi priletel trenutni državni prvak Aljaž Va-
lič (Kovk Ajdovščina). Le 50 sekund za Aljažem je cilj dosegel 
njegov brat Urban, minuto in 12 sekund pa je zaostal Podo-
bnik. Na drugi preizkušnji se je najbolje odrezal Podobnik s 
petim mestom, Urban je bil 13., Aljaž pa 36. K ekipni zmagi je 
pripomogel še Gašper Prevc (Krokar Železniki) s 43. mestom 
na prvi in 33. mestom na drugi tekmi. Organizatorji so sicer za-
radi neugodnega vremena lahko izpeljali zgolj dve od sedmih 
načrtovanih preizkušenj. I. E. 

VATERPOLO 

KRANJ 

Kranjski moštvi zmagali 

Na prvi tekmi prvega kroga državnega članskega prvenstva v 
vaterpolu je kranjska Kokra že v petek v gosteh v Pristanu n : 
5 (2 : 2, 4 : 2, 3 : o, 2 : 1) premagala domače moštvo Maribora. 
Luka Komatar se je kar šestkrat vpisal med strelce za Kokro, 
dvakrat je zadel Enes Bešič, po enkrat pa še Gašper Hribar, De-
jan Lasica in Gašper Šenica. V soboto pa so v domačem baze-
nu slavili še branilci naslova, vaterpolisti Triglava. Premagali so 
mariborski Branik s karig : 6 (4 : 1 , 4 : 2, 5 : o, 6 : 3). Zadetke 
za Triglav so dosegli Tomaž Mihelčič pet, )anez Grašič štiri, po 
tri Klemen Suhadolnik in Primož Troppan, dva Borut Anzeljc, 
po enega pa Rok Vehovec in Jure Pogačnik. Olimpija in Koper 
sta se razšla s 7 : 4 (i : o, 2 : 2 , 2 : i, 2 : 1 ) za Ljubljančane. Ju-
tri ob 19.30 bo v Kranju tekma med Triglavom in Mariborom, 
ob 20.24 pa med Kokro in Koprom. J. M. 

Slovaki v Kranju 

čeprav pri nas in na Slovaškem potekajo tekme državnega 
prvenstva, se je Slovaški prvak HZCN Novaky odločil, da po 
tekmi v Bratislavi in v Komarnu nadaljuje pot v Kranj, ki ga 
je izbral za pripravo ekipe za nadaljevanje domačega tek-
movanja. Pred mesecem dni je bil v njihovem kraju kranjski 
Triglav, ki mu sedaj vrača gostoljubje. Slovaški državni 
prvak bo v Kranju ostal do srede, s Kranjčani pa bodo odi-
grali tudi tekmo za trening. J. M. 

Gorenjski Glas 

SREDA JE DAN 
ZA NOGOMET! 
š p o r t n i c e n t e r K r a n j , o b 1 6 . 3 0 wmv.nktriglav.com 

TRIGLAV GORENJSKA: 
ZAGORJE 
BREZPLAČNO 

s kuponom 
GORENJSKEGA GLASA! 

•vsak naročnik GG gre s kuponom na tekmo zastonj 

•vsak naročnik GG je član ND Triglav 2000 

•članarino za vas poravna - vaš Gorenjski glas 

INFORMACIJE: WWW.HKTRICLAV.COM" 

KUPON » VSTOPNICA 
N A P O V E D U J E M R E Z U L T A T T E K M E 

Triglav Gorenjska : Rudar Velenje 

Imo in pHimek: 

Naslov: 

KUPON JE VSTOPNICA. ODDAJTE GA PRI VHODU NA TEKMO! 

V Šenčurju mreži ostali prazni 
v prvi ligi Telekom je ekipa Domžal prvič v tej sezoni izgubila, drugoligaški gorenjski derbi pa se 
je končal brez zmagovalca. 

VILMA STANOVNIK 

Šenčur - Konec tedna so se 
nadaljevala tekmovanja v 
vseh nogometnih ligah. V 
boju za naslov prvaka v prvi 
ligi Telekom je ekipa Dom-
žal doživela prvi poraz v tej 
sezoni, saj jo je Bela krajina 
premagala z 1 : o. Kljub 
temu Domžalčani z veliko 
prednostjo petnajstih točk 
vodijo na lestvici, v soboto pa 
bodo doma ob 20. uri gostili 
ekipo Mik CMC Celja. 

V petkovem sosedskem 
derbiju v 2. SNL pa sta se go-
renjska predstavnika razšla 
brez zmagovalca in nedotak-
njenih mrež z rezultatom o : 
o. Tekma je bila sicer borbe-
na, a na preveč kakovostna, 
gostitelji, Tinex Šenčur, so 
bili na koncu z rezultatom 
bolj zadovoljni od Triglava 
Gorenjske, ki je imel bolj 
zrele priložnosti za zadetek. 
Že jutri pa ob 16.30 Triglav 
Gorenjska gosti Zagorje - ne-
posrednega soseda na lestvi-
ci. Kranjčani bodo oslabljeni 

Alibabič in Ovčina (nekoč igralca Triglava, zdaj v Šenčurju) sta se borila z Resnikom in 
Štromajerjem, a na koncu se je končalo miroljubno. / fou>; corazd Kavi« 

brez treh kaznovanih in dveh 
poškodovanih igralcev, a za 
preboj pod vrh lige potrebu-
jejo zmago. Šenčur pa tokrat 
odhaja na vroče gostovanje v 
Krško, k tretjemu na lestvid. 

Nogometaši v 1. gorenjski 
ligi so odigrali 14. krog. Re-

zultati: Kranj: Šobec Lesce 5 
: 4, Železniki: Bohinj 4 : o, 
Britof: Sava o : o, Alpina 
Žiri: Ločan 4 : 2, Naklo : Vi-
soko o : o, Velesovo : Kranj-
ska Gora 2 : 2. V vodstvu je s 
37 točkami ekipa Kranja, Ži-
rovci pa zaostajajo za dve toč-

ki. V 2. gorenjski ligi so odig-
rali 13. krog. Rezultati: Polet: 
Preddvore 1 : 2, Kondor : 
Bled Hirter o : 1, Podbrezje : 
Trboje o : 5 in Bitnje : Hrast-
je 2 : o. Naslednji krog v 
obeh gorenjskih ligah bo na 
sporedu v soboto. 

Na vrhu do konca izenačeno 
Pizzerija Bazenček je osvojila naslov prvakov v letošnji najmočnejši gorenjski namiznoteniški ligi. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - Zanimivo je, da je o 
letošnjih najboljših treh go-
renjskih namiznoteniških 
ekipah po večmesečnih bo-
jih na koncu odločal zgolj en 
udarec na zadnji tekmi sezo-
ne med ekipama Vile Bele in 
Radiestezije Maslej. Lanski 
gorenjski prvak Vila Bela je 
tako na koncu osvojila drugo 
mesto, tretje mesto pa je -
prav tako s 30 točkami -
osvojila ekipa Radiestezije 
Maslej. Kako trd je bil boj za 
prvaka, priča podatek, da je 
le dve t o ^ več osvojila Pizze-
rija Bazenček. ki je zbrala 32 
točk ter s petnajstimi zmaga-

mi, enim remijem in le 
enim porazom zasluženo 
osvojila 1. mesto. 

"Lahko rečem, da tudi po 
tej sezoni na vrhu ni nič no-
vega, razveseljuje pa dej-
stvo, da mladi vse bolj na-
predujejo in tako se prihod-
nje leto obeta nova zanimi-
va sezona. Prihajajo pred-
vsem ekipe Škofje Loke, 
PPE Erpo Sistemi, Šenčur-
ja ter Merkurja in slednja 
bi še z enim igralcem več 
lahko posegla v boj za naj-
boljša mesta. Kondor Go-
dešič in Duplje se držita v 
zlati sredini, vse pohvale pa 
novincem v ligi, ekipi Lui-
gi, ki je dobro začela prven-

stvo, na koncu pa se ni mo-
gla izogniti zadnjem me-
stu," je razplet v A gorenj-
ski namiznoteniški ligi ko-
mentiral vodja Uge Dušan 
Jauh in dodal, da je lepo pre-
senečenje v B ligi pripravila 
ekipa Ladja Bohinj, ki je že v 
premiemi plovbi osvojila 
prvo mesto in brez napak 
(dvanajst zmag, en remi) za-
plula v A ligo. "Punce v ekipi 
Šenčur 2 so bile edine resne 
nasprotnice ekipi iz Bohinja, 
ekipa Kokrice pa je zasluže-
no osvojila tretje mesto. Naj-
mlajši v ekipah Merkur 2, 
Križe in Škofja Loka 2 so 
tudi letos imeli odlične tre-
ning tekme s starejšimi," še 

pravi Dušan Jauh in obljub-
lja, da se bodo tudi letos vsi 
nastopajoči v obeh gorenj-
skih ligah srečali na tradicio-
nalnem pikniku (sobota, 5. 
maja) in tam dobili zaslužene 
pokale. 

Končni vrsti red v GNTL -
A: 1. Pizzerija Bazenček 32,2. 
Vila Bela 30, 3. Radiestezija 
Maslej 30, 4. Škofja Loka 1 
21, 5. Kondor Godešič 19, 6. 
PPE Erpo Sistemi 14, 7. 
Duplje 13, 8. Šenčur i 9, 9. 
Merkur 1 7, 10. Luigi 5. 
Končni vrstni red v GNTL -
B: 1. Ladja Bohinj 23,2. Šen-
čur 2 18, 3. Kokrica lo, 4. 
Merkur 2 10, 5. Elektra 9, 6. 
Križe 8,7. Škofja Loka 2. 

GIMNASTIKA KOŠARKA 

MARIBOR 

Bertoncelj na konju sedmi 

Sašo Bertoncelj, 22-letni telovadec Narodnega doma, je na 
svetovnem pokalu v športni gimnastiki v Mariboru v finalu 
konja z ročaji osvojil 7. mesto in ostal brez odllčja. Razlog 
za to je bil padec z orodja pri novi prvini. Za Bertonclja, ki je 
doma v Gorenji vasi pri Retečah, je bil to že tretji zaporedni 
finalni nastop na Šalamunovem memorialu. Lani je s 4. 
mestom dosegel doslej najboljšo uvrstitev, še vedno pa 
čaka na prve stopničke. Kljub napaki po tekmi ni bil preveč 
razočaran, saj se zaveda, da je glavna tekma v spom-
ladanskem delu sezone evropsko prvenstvo, ki bo v Ams-
terdamu potekalo med 23. in 29. aprilom. V Mariboru je po 
letu dni odsotnosti zaradi poškodbe nastopil tudi Mitja 
Petkovšek in na bradlji dosegel novo zmago. M. B. 

KRANJSKA GORA 

Znana sta ženska polfinalna para 

Za košarkaricami je konec rednega dela prvenstva. Tekme 
zadnjega kroga rednega dela niso postregle z nobenim pre-
senečenjem. Ekipa Hit Kranjske Gore je v Ljubljani visoko, 
z 49 : 72 premagala ekipo ježice. Bolj napeto je bilo za Be-
žigradom, kjer so pri KED Panter Iliriji gostovale košarkari-
ce Domžal, domačinke pa so slavile s 67 : 6i. Že ta konec 
tedna sta na sporedu polfinalni tekmi, in sicer se bosta v 
sobotnem prvem polfinalu znova pomerili ekipi Merkur Ce-
lja In AJM, na drugi tekmi pa bosta na parket stopili ekipi 
Hit Kranjske Gore in KED Panter Ilirije. Za ekipi Ježice in 
Domžal se je državno prvenstvo konec minulega tedna že 
končalo. Ježičanke so osvojile peto, Domžalčanke pa šesto 
mesto. B. T. 

mailto:vilma.stanomik@g-glas.si
http://WWW.HKTRICLAV.COM
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Največ bo prišlo Rusov 
Prve tuje udeležence svetovnega prvenstva v tekvandoju na Bledu pričakujejo že ta četrtek, Slovenijo 
pa bo na tekmovanju, ki se začne 24. aprila, zastopalo 14 športnikov. 

VILMA STANOVNIK 

Bled - Do začetka XV. sveto-
vnega danskega prvenstva v 
tekvandoju. verzija ITF, je le 
še teden dni, svetovni sodni-
ški seminar in 17. ITF kon-
gres pa se na Bledu začenja-
ta že ta konec tedna. Sloven-
ska reprezentanca se že ne-
kaj časa intenzivno pripravlja 
na prvenstvo. Prejšnji vikend 
so naši športniki preživeli 
pod ZreškLn Pohorjem, kjer 
sta jim trenerja Peter Lande-
ker in Simon Jan pripravila 
intenziven večdnevni pro-
gram, ta konec tedna pa so 
priprave nadaljevali na Ble-
du. Po zagotovilih odgovor-

nih te potekajo po načrtu, 
razpoloženje naše reprezen-
tance pa je odlično. "Tekmo-
valci so tudi psihično dobro 
pripravljeni, kar je - glede na 
pomembnost prvenstva in 
bližajoči se nastop pred do-
mačim občinstvom - bistve-
nega pomena. Tudi trenerja 
sta pred prvenstvom optimi-
stična in sta z delom repre-
zentance zadovoljna, glede 
na uspešne nastope v zad-
njih letih in na trenutno pri-
pravljenost reprezentantov, 
pa v posameznih kategorijah 
pričakujeta uvrstitve v finale," 
pravi predsednik ITF zveze za 
tradicionalni tekvando Slove-
nije Borut Soklič. 

V športni dvorni na Bledu si bo med 24. in 26. aprilom 
mogoče ogledati najboljše tekmovalce v tekvandoju. 

Tekvando je borilna veščina, ki je dokumentirana in 
spremljana že več kot dva tisoč let. V zgodovini Kore-
je so ga našli že tri leta pred našim štetjem, imenoval 
pa se je Tae Kyon. Novodobna zgodovina te borilne 
veščine sega v leto 1955 in je osvojila številna srca po 
vsem svetu, saj ima v 114 državah okoli 40 milijonov 
članov. Danes na tisoče mladih po vsem svetu v telo-
vadnicah pod budnimi očesi mojstrov trenira tekvan-
do ter smrtonosne udarce spreminja v igro za šolo in 
življenje. Le najboljši med njimi se uvrstijo v državne 
ekipe in nastopajo na svetovnem prvenstvu. 

Slovenijo bodo na prven-
stvu zastopali Peter Lande-
ker, IV. dan, Simon Jan, III. 
dan, Ivan Budimir, II. dan. 
Marko Golja, I. dan, Žan 
Marguč, I. dan, Mitja Potoč-
nik, II. dan, Nejc Preložnjak, 
I. dan, Primož Založnik, II. 
dan, Eva Baš, I. dan, Sabina 
Bec, 1. dan, Sabina Javomik, 
II. dan, Nika Plečnik, I. dan, 
Nina Prepeluh, II. dan in Ta-
nja Verboten, 1. dan. Miha 
Kos se prvenstva kot tekmo-
valec zaradi poškodbe kolena 
žal ne bo mogel udeležiti. 

Organizacija prvenstva, 
pri kateri sodelujejo ITF 
zveza za tradicionalni tek-
vando Slovenije in Turizem 
Bled, poteka po načrtih, v 
soboto so na Bled prišli tudi 
predstavniki mednarodne 
Tekvando federacije, prvi 
udeleženci tekmovanja pa 
bodo v Slovenijo prispeli že 
v četrtek. Trenutno je pri-
javljenih blizu 500 športni-
kov iz 62 držav, največ pa 
pričakujejo ruskih tekmo-
valcev, ki naj jih bi bilo prek 
šestdeset. 

Dirkanje s formulo 1 v malem 
Gorenjski avtomodelarji so vsako leto bolj aktivni, člani društva Topsped pa dosegajo lepe uspehe 
na domačih in mednarodnih tekmovanjih. Letos se bodo na domačem dirkališču na Hrušici prvič 
predstavili konec tega meseca. 

VILMA STANOVNIK 

Blejska Dobrava - "Na Go-
renjskem avtomodelarstvo 
sega že v leto 1980, ko so se 
začeli prvi tečaji in tekmova-
nja z lesenimi modeli. Ta-
krat še ni bilo radijsko vode-
nih modelov, zato so tekmo-
vali zgolj v natančnosti in hi-
trosti modela. Danes pa je 
šel razvoj krepko naprej, saj 
je radijsko vodenje v velikem 
zagonu, cene se nižajo in s 
tem avtomodelarstvo oziro-
ma dirkanje s formulo 1 v 
malem postaja dostopnejše 
vsem. Ta šport ob tekmoval-
nosti pomeni druženje, za-
bavo, v avtomodelarstvu vsak 
dobi nekaj zase in za svojo 
dušo," pravi predsednik druš-
tva gorenjskih avtomodelar-
jev Topspeed Janez Medja, 
ki je ponosen, da imajo v 
zadnjih dveh sezonah go-
renjski tekmovalci kar nekaj 
pomembnih domačih in 
mednarodnih tekmovalnih 
uspehov. Med njimi izstopa-
jo zlasti Andraž Noč, Žiga 
Pajek ter predvsem Marko 

I^Žf/ * 
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člani društva gorenjskih modelarjev se ponašajo tudi 2 dobrimi rezultati z domačih In 
mednarodnih tekmovanj. / f«o: ithivdrusiva T<.psp«d 

Stare in Izidor Tratnik, ki sta 
nosilca številnih priznaj z dr-
žavnega prvenstva in med-
narodnih dirk. 

"V letošnji sezoni smo si 
zastavili kar visoke cilje. Že 
tradicionalno bomo 29. apri-
la organizatorji drugega po-
kala rc ofFroad Jesenice, ki 
bo potekal na našem dirka-
lišču na Hrušici. V sklopu 
štirih dirk bodo tekmovanja 
za kategorije 1:8 buggy, 1:6 
buggy, 1:8 truggy in mon-

stertruck. Drugi pokal bo 
hpi Irp pokal Jesenic, ki bo 
17. junija pred osnovno šolo 
Toneta Čufarja na Jeseni-
cah, tekmovanje pa bo na-
menjeno kategorijam elek-
tro 1:10, 2}-ovojni motorji in 
17-ovojni motorji. V soorga-
nizaciji državne zveze 
ZAMS bomo izpeljali dve 
dirki, ki bosta šteli za držav-
no prvenstvo. To bo cestna 
dirka kategorije reli 13. maja 
na platoju Interevrope na Je-

senicah in ofF road dirko 3. 
junija na dirkališču na Hru-
šici. Prav tako se še dogovar-
jamo za dirko evropskega 
formata," dodaja Janez 
Medja, ki opozarja tudi na 
tečaje modelarstva in de-
monstracije. Več o tem, kot 
tudi vseh drugih podrobno-
stih v gorenjskih modelarjih 
pa si lahko preberete na 
http://topspeed.si, kjer se 
lahko včlanite tudi v njihovo 
društvo. 

H GIBAJTE SE Z NAMI 
JANEZ FERLIC 

Prva obletnica 
Glasovi tekači smo s tekom 

počastili pivo obletnico ustano-
vitve Rekreativne ekipe Gorenj-
sfe^o gJosa. Še se spominjamo 
prvegu srečanja lani, ko smo ste-
kli svojim ciljem naproti. Spo-
znavali smo drug drug^a in se 
ujdi 1» pravo homogeno skupino. 
Najprej je bilo nekaj krogov 
okrog Brda, na tekmovanjih 
smo že takoj pobirali kolajne, 
jbnd kondidje in dobrega počut-
ja pa seje pridtu) polnil. Na tek-
movanjih smo zastopali barve 
Gorenjsk^a gtas» in smo že ne-
pogrešljiv del gorenjske tekale 
scene, poznajo pa nas tudi po 
Sloveniji, dobro so si nas zapom-
nili tudi na avstrijskem Koro-
Jfeem, kjer smo množično nasto-
pili na tradicionalnem Teku f 
St. Paulu, kamor se bomo od-
pravili tudi letos konec junija. 
Preučenih je bilo neSteto kilome-
trov, od kratkih krosov, gorskih 
tekov do supermarrUona. Ni bilo 
vedno lahko, to vemo. Dobro se 
še spominjam svojih zadnjih ki-
lometrov na supermaratonu od 
Zagreba do Čazme, kjer sem že 
kar pošteno trpel. Takrat se po-
kaže, kako trmast si, da preziraš 
bolečine in stiske, in z vztraj-

se je pridno obračal. Običajni 
treningi na Visokem in v Bit-
njah so postali stalnica. Če je tre-
ning zasnovan prosto, potem 
tudi začutiš, kaj ti najbolje ustre-
za. Atldske steze še nismo videli, 
kajti pravi tekač se mora razviti 
v naravi, kjer se ujame s svojim 
poču^em in teče po svoji zapove-
di. Če ne gre prav hitro, gre bolj 
počasi, važno je, da gre. Izkori-
stiti je treba svobodo teka. Niti ni 
toliko pomemben rezultat v šte-
vilkah, temveč občutek, da nekaj 
zmoreš, nekaj zdo preprostega. 
Glavni sta volja in potrpežlji-
vost, dve lastnosti, kijih tekač še 
kako potrebuje. Tek je res poseb-
než med športi. Ena najbolj pre-
prostih oblik gibanja, kjer tehnič-
na pomagpla ne koristijo kaj pri-
da. Taneseš se lahko le na svojo 
pripravljenost in voljo, da pre-
prosto stečeš, ob tem prenašaš 
napore in stiske z namenom, da 
se okrepiš. Glavni ukaz mora 
priti iz 0ave, potem stečd in gre. 

Legendami finski tekač na 
ddg^ proge Paavo Nurmi je po-
stavil tri stopnice do uspeha. 
Prva je delo, drugaje delo in tret-

ja je delo. Ni se zanc^ na nič 
drugega. Če ubereš bližnjico na 

Prvo leto Rekreativne ekipe Gorenjskega glasa je uspešno 
zaokroženo. V Podljubelju smo se zbrali, in kot se spodobi 
za tekaško ekipo, odtekli tek za trening, ki je služil kot pri-
prava za prve tekme Gorenjskega pokala. Se vidimo na 
Teku pod Kriško goro. /fow. B«j/<s-tg»f 

nos^o pritečeš do dlje črte. Ni 
lahko, a moraš vedeti, da tudi v 
življenju ni vedno lahko, in če se 
rtavadiš premagovati napore, 
stiske in bolečine, potem tudi us-
pei. Vdik uspeh pa je, če se pobe-
reš enkrat več, kot padeš. 

Tekli srru) v dežju, poletni pri-
peki, zimskemu mrazu. Nič nas 
ni zmotilo, števec kilometrov pa 

poti k uspehu, je ta pot tvegana 
in uspeh ni zagotovljen. Tudi pri 
teku ti ne preostane drugsjgo. Ko-
likor vložiš, toliko tudi dobiš. 
Gre pa lažje, če imaš ob sebi sku-
pino, ki te spodbuja. 

Rekreativna ekipa Gorenjske-
ga §asa bo tekla še naprg. Ciljev 
je še veliko in skušali bomo po 
najb<^jših močeh priteči do njih. 

14. Gorski tek pod Kriško goro 
7^,1 km, višinska razlika 391 m 

Nedelja, 22. april, ob 10. uri. Križe pri Tržiču 

Info: Ivan Likar, 041/784-175, infotn'pd-krizeiB 

ww\v.klub=tnnaaih^ 

Gorenjski Glas «m 
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MOJ POGLED 
D A M J A N A Š M I D 

Punčka, ki ima pisane lase 

Punčka s pisanimi las-
mi - tako je mala Eva 
poimenovala deklico, 

ki jo je srečala na igrišču. De-
setletna deklica res ni imela 
ne rjavih, ne rumenih, ne čr-
nih las. Imela je pramene 
različnih barv, kar je za de-
klice njene starosti postalo ne-
kaj običajnega. Pa je res tre-
ba tega? Mogoče bo tole zve-
nelo starokopitno, ampak 
vseeno bom povedala naglas. 
Otroci naj pred trinajstim, 
štirinajstim letom ne bi imeli 
na glavi ničesar drugega ra-
zen svojih las, kakšnega mini 
okrasja seveda in kdaj pa 
kdaj uši. Z vsem drugim mis-
lim predvsem na barvo. Gro-
za me je spreletela, ko sem 
pred kratkim pogledala v 
otroški voziček in tam videla 
še ne enoletnega fantiča, ki je 
imel prav pisano frizuro. Ne, 
ni se pobarval s prstnimi bar-
vami, marveč mu je lase po-
barvala kar njegova mama -
le kaj jo je gnalo v to noro de-
janje? To je vendarle tako, 
kot bi šla pobarvat modre 
spominčice, ki rastejo za 
našo hišo. Ali pa spreminjati 
cvetove češnje v bolj roza. Kaj 
niso vsi otroci sami po sebi 

tako lepi, daje vsako dodatno 
okraševanje z barvami kot 
"kič"? No, meni to ni všeč. 
Poleg tega da s tem krademo 
otrokom njihovo otroštvo, po-
čnemo odrasli še nekaj. S 
tem, ko jim prezgodaj dovoli-
mo početi stvari, ki so od ne-
kdaj sodile v domeno puberte-
te in odraslega sveta - jim 
zelo prefinjeno krademo nji-
hovo kasnejše orožje, s kate-
rim bi se lahko uprli v puber-
teti. Včasih smo svojo puber-
teto pokazali prav s spreme-
njeno frizuro, drugačno oble-
ko, z različno glasbo. Vse to 
sedaj otroci dobijo že v pake-
tu, ki se mu reče otroštvo. In 
ko bi se morali v času puber-
tete upreti, se nimajo več s 
čim. Predčasno so uporabili 
tako frizuro, kot glasbo in ob-
leko. Tako kažejo svoj upor 
in odpor s svojimi telesi - se 
drogirajo, režejo sebe, hujšajo 
in še kaj. Mogoče bi bili naši 
pubertetniki nekoliko bolj 
"normalni", če bi jim odrasli 
pustili otroštvo nedotaknje-
no. Nobene potrebe ne vidim, 
da zdrave, lepe otroke spre-
minjamo v pomanjšane 
odrasle. Ne barve na glavo, 
ampak pamet v gJavo ... 

Prisluhnite nam -
polepšali vam bomo 
dan. 

91,0 MHz 

TU ISTICNI 

uiuiiv.potcpuh.com 

Velike moči male vijolice 
s pomladjo nas razveselijo prve rožice, tudi najbolj drobcena med njimi - dišeča vijolica (Viola 
odorata). Kdo bi si mislil, da ta plahi, omamno dišeči cvet v sebi skriva tolikšno zdravilno moč. 

PAVIA K U N E R 

Simbolika vijolice 

V starem vekii je vijolica 
veljala za sveto cvetlico. Med 
prazniki na čast Saturnu so 
ljudje nosili na glavah ven-
čke iz vijolic. Z njo so častili 
tudi Pana, mogočnega boga 
Narave in Življenja. Za Grke 
je bila dišeča vijolica simbol 
rodovitnosti. Rimljani so 
radi segli po vijoličinem vinu 
in jo mešali v vse sorte ljube-
zenskih napojev. Ker njen 
zapeljivi vonj zbuja močna 
čustva, je dišeča vijolica po-
stala rastlina Venere in Afro-
dite. Ti sta se spoznali na lju-
bezen in si z vijolicami utrli 
pot v mnoga srca. V krščan-
stvu predstavlja vijolica po-
nižnost in skromnost, zato 
je včasih tudi simbol Jezusa 
ali Marije. 

Njena zdravilnost 
skozi čas 

Kako pa je bilo z njeno 
zdravilnostjo? Homer ome-
nja, da so v Atenah z vijolico 
"umirjali jezo", Plinij pa je 
priporočal nošenje venčkov 
iz vijolic proti glavobolu in 
omotičnosti. Sam Hipokrat, 
oče medicine, je priporočal 
vijolico proti boleznim glave, 
posledicam pijančevanja, 
mornjam vida, melanholiji, 
pretiranemu izločanju žolča 
in prsnim vnetjem. S to ljub-
ko rožico so v srednjem veku 
zdravili skoraj vse, od vnetja 
v grlu in obolenj dihal in 

srca do pivskega mačka. Ve-
ljalo je celo, da je z vijolicami 
mogoče zdraviti raka. Veliki 
arabski modrec Mešue jo je 
priporočal kot zdravilo zoper 
angino, nesjječnost in jetrne 
bolezni. Ta spomladanska 
cvetlica pa je bila kot zdravilo 
za dihala zelo v čislih tudi pri 
velikem zdravilcu Sebastia-
nu Kneippu. V naših Arzng-
skih bukvah o fijolicah zasle-
dimo tudi nasvete, kot so: Fi-
jolce duhat - prežene pijanost! 
Kterga gerlo boli, naj Jijolce 
kuha in vodegergla, bo nehalo! 

Vijolica prežene pijanost, 
strah, histerijo... 

Dandanes lahko iz dišečih 
vijolic naredimo vse, od ob-
kladkov in čajev, sirupov, 
tinktur in .celo piškotov. V 
"mestu vijolic", francoskem 
Toulousu, pa iz njih izdelu-
jejo še bombone, marmela-
do, praline ... V zdravilne na-
mene uporabljamo vijolico 
zlasti za pospeševanje izkaš-
Ijevanja in pri suhem kašlju. 
Draži sluznice, da proizvede-
jo več izločka, ki ga lažje iz-
kašljamo. Zaradi saponinov 

in sluzi, ki jih vsebuje, se 
zelo obnese pri katarjih dihal 
ali pri vnetjih žrela kot grgra-
lo. Poparek iz zelišča dišeče 
vijolice bo odprl dihalne, pa 
tudi prebavne poti. Če želi-
mo pozdraviti prehlad, pa se 
odločimo za poparek iz cve-
tov. V primeru, da želimo 
pregnati pijanost, ni potreb-
no kuhati kakšnih čajčkov, 
dovolj naj bi bilo že, da vijoli-
ce vonjamo. Za vijolico velja, 
da je dober diuretik in pospe-
šuje potenje. Obnese pa se 
tudi pri zdravljenju težav s 
kožo, denimo pri mozoljavo-
sti in aknah, kožnih ekce-
mih, luskavici, razdraženi 
koži in vnetjih kože. Poparek 
iz cvetov uporabimo tudi za 
umivanje in za obloge pri 
omenjenih kožnih obole-
njih. V ljudski medicini jo 
radi dodajajo čajnim mešani-
cam, ki čistijo kri. Velik ug-
led pa ima predvsem kot ras-
tlina, ki ukroti želodčne in 
črevesne tegobe. Kadar se 
preobjemo, nas napadajo ve-
trovi, nas močno črviči in na-
penja, je rešitev v poparku iz 
vijolic. Ta bo dobro del tudi 
pri ledvičnih boleznih, proti 

vnetjem in revmatizmu. Če 
vanj namočimo vato, ki jo 
nato polagamo na oči, bo 
zdravil očesne bolezni in 
utrujene oči. Čaj pa naj pije-
jo tudi ljudje, ki slabo spijo, 
so napeti, razdraženi, histe-
rični, jih daje glavobol, hipo-
hondrija ali jih je strah. Vijo-
lica ima namreč odlične po-
mirjevalne učinke, hkrati pa 
človeka tudi okrepi. Čaj iz vi-
jolic lahko pijemo pomladi v 
obliki prečiščevale kure. Iz 
telesa bo odstranil strupene 
snovi in pomagal pregnati 
mozolje. Pijemo ga lahko kot 
poparek iz dveh žličk zeli ali 
cvetov na skodelico čaja ali 
kot preliv z mrzlo vodo, ki 
naj stoji osem do deset ur. 
Najbolje, da vijolice namoči-
mo čez noč in napitek spije-
mo zjutraj. 

Vse sorte vijolic 

Povejmo še, da obstaja ne-
šteto vrst vijolic, ki imajo po-
dobne zdravilne lastnosti. 
Nekatere imajo zgoraj tri, 
spodaj pa dva lista (dišeča vi-
jolica, hribska vijolica, bela 
vijolica, pasja vijolica ...), ne-
katere zgoraj štiri liste, spod-
aj pa le enega (divja vijolica 
ali mačeha, njivska vijolica 
...). Po katerikoli že bomo se-
gli, telo in duša nam bosta 
hvaležna. Naše nosnice pa 
bo gotovo najbolj požlahtni-
la dišeča vijolica. Zdaj je to-
rej čas za dišeče užitke - pot 
pod noge in veselo v "fijoli-
ce"! Nikar pa ne pozabimo -
nabirajmo zmerno in z ob-
čutkom! 

Spomini, kronika in zgodovina Ž E L E Z N I K I S K O Z I Č A S 

D R . V I D A KOŠMELI S sledečim opisom kraja bi 
rada iztrgala pozabi nekaj do-
gajanj in ljudi, ki so v stoletjih 
krojili usodo največjemu kraju 
Selške doline, rodnim Železni-
kom. Upam, da se bo nekoč ro-
dil zgodovinar po vzoru Pavla 
Blaznika tudi za Železnike, ki 

je zbral in zapisal veliko arhiv-
skega gradiva iz Ško£e Loke. 
Večstoletna zgodovina zlasti 
kovaštvaje opisana in raztrese-
na po različnih knjigah in ar-
hivih v krajih Ško^a Loka, 
Ljubljana, Gradec, Dunaj, 
Trst, Benetke itd. Opisovali so 
Valvasor, Haquet, MUllner, 
Blaznik itd. Krajevno zgodovi-
no so opisovali tudi številni do-
mačini intelektualci kot na pri-
mer dr. Blaž Crobath, dr. An-
ton Globočnik, številni Levični-
ki, Anton Koblar kranjski de-
kan, dr. Anton Dermota, nad-
učitelj josip Primožič, dr. Jo-

ško Boncelj, dr. France Koblar, 
posredno tudi oba Tuška - dr. 
Miha in prof. Ivan iz MeguS-
nice in še več drugih. 

Nekoč je bilo ustno izročilo 
domačinov v Železnikih zelo 
živo in se je prenašab skoraj v 
vsaki hiii iz roda v rod. Danes 

je premešanost prebivalstva in 
naseljevanje "tujcev" ter neza-
nimanje mladega rodu povzro-
čilo, da vedenje o starih Želez-

nikih zamira. Pričujoči zapi-
ski bi radi samo malo osvetlili 
in poživili spomin na včasih 
lepe in drugič težke čase stolet-
nih Železnikov. 

Naselitev Železnikov se je 
začela neugotovljenega leta v 

stoletju. Kraj je bil prvič 
omenjen v listinah leta 1348, 
povzdignjen v trg leta 1575 in 
leta 2006 skupaj z vago Češ-
njica imenovan za mesto. V 

- ' K 

novi Jugoslaviji so bili trgi uki-
njeni in po več stoletni tradiciji 
trga so bili Železniki degradi-
rani v vas. 

Leta 973 je nemški cesar 
Oton II. podaril freisinŠkemu 
škofu Abrahamu kot zetrtljiško 
posest z vsemi pravicami del 
Selške, nato celotne in nasled-
nje leto še Poljanske doline. V 
okolici bodočih Železnikov so 
kasneje odkrili vei^e količine 
železove rude. Brižinski Škq§e 
so zaslutili dobiček z izkorišča-
njem rude, zato so naselili v 
bodoči kraj Železnike odlične 
furlanske kovače. 

Po letu 1975 sem se dogovar-
jala z mladim tržaškim ra-
zumnikom J. P., da bi preiskal 
arhive v Palmanovi in dobil 
točno letnico poselitve Železni-
kov. Dokumente je iskal tam, 
od koder so ga napotili v Porde-
none. Tam je izvedel, da je Be-
neška republika že pred razpa-
dom prenesla vse dokumente iz 
svojega podro^a v Benetke, rte-
katere kasneje tudi v Rim. Iz 
redkih dose^jivih podatkov je 
ugotovil, da so se v Železnike 
priseljevali posamezniki iz 
okolice Palrtuinove še do konca 
17. stoletja. 

Knjiga Železniki skozi čas je za bralce/ke Gorenjskega glasa na 
voljo z 2o-odstotnlm popustom. Cena knjige s popustom je 
2 2 , 3 2 E U R / 5 . 3 4 9 S I T . 

Naročila po telefonu: 04/5320 210, 
e-pošti: zal0zba@did3kta.si, ali na www.didakta.si. 

Gorenjski Glas 

mailto:info@g-gfas.si
mailto:zal0zba@did3kta.si
http://www.didakta.si
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Marčne polževke ali marčnice 
BORIS BERGANT 

Marčnice so izjemno cenje-
ne gobe. zelo okusne so prak-
ti&io na vse načine, lahko pa 
jih tudi vložimo. Marčna pol-
ževka (Marčnica) ali Hygr6p-
horus marzuolus ima sicer 
ime po mesecu marcu, v glav-
nem pa taste konec aprila in 
maja. Iztekajoča se mila zima 
pa je tako pospešila tudi tast 
marčnic, ki jih nekateri gobar-
ji upravičeno štejejo med naj-
boljše gobe naših gozdov. 
Značilnost marčnice je, da ra-
ste zgodaj spomladi, ko sneg 
skopni, v iglastih in listnatih 
gozdovih včasih pod smreka-
mi ali pod bukvami, ponavadi 
raste v skupinah, manjših ali 
v velikih šopih od marca do 
sredine maja. Spoznamo jo 
po sivem klobuŠcu, debelih, 
razmaknjenih lističih in po 
debelem, krhkem mesu. Klo-
buk je velik med 4-10 centi-
metrov, sprva polkrožen, z 
močno podvihanim robom, 
nato je izbočen in zravnan, 
star pa na osredju nekoliko 
udrt, pepebio siv, gladek, suh 
in precej debelo mesnat Na-
brane se v hladilniku ohranijo 
le dan ali dva, lahko pa jih po-
sušimo, zamrznemo in kot že 
rečeno vložimo v kis. Njena 
uporabnost je enkrataa, de-
jansko odlična in vsestranska, 
saj jo lahko pripravimo na 
najrazličnejše načine podo-
bno kakor večino ostalih gob, 
od juh, z jajci, na žaru, pa vse 
do ližot, testenin, mesa in še 
kaj drugega. Marčnice so za-
radi letnega časa, ko rastejo, 
zanimive tudi v kombinacijah 
s šparglji, koprivami, čema-
žem in še čim sezonskim. 

Marčno polževko boste težko 
zamenjali s strupenimi goba-
mi, ker so v tem letnem času 
gobe zelo redke, pa še od ti-
stih, Id so, ji ni nobena niti 
malo jx)dobna. 

Široki rezanci morje 
in gozd 

Za 4 osebe potrebujemo: 30 
dag širokih rezancev, 30 dag 
mešanih morskih sadežev (sipe, 
kapesante, kožice, škampi, kla-
pavice,...), 40 dag marčnic, 3 
žlice oljčnega olja, pločevinko 
pelatov (40 dag), i čebulo, 2 
stroka česna, 0,5 dl belega vina, 
sol, sveže mleti poper in 1 žlico 
svežega sesekljanega peteršilja. 

Marčnice očistite in nareži-
te na kocke. Na oljčnem olju 
prepražite čebulo, dodajte na-
rezane morske sadeže, gobe 
in strt česen. Dobro prepraži-
te in zalijte z vinom. Ko vino 
izpari, dodajte zmiksane pe-
late, solite in popoprajte po 
okusu, prevrite in prelijte pre-
ko kuhanih in odcejenih re-
zancev. Postrezite s seseklja-
nim i>eteršiljem in nariba-
nim parmezanom. 

Rižota z marčnicami 
in šparglji 

Za 4 osebe potrebujemo: 1 
manjšo čebulo, 2 stroka česna, 
50 dag svežih špar^jev, 40 dag 
svežih marčnic, 2 žlici masla, 
40 dag riža arborio, 1 I mesne 
juh in sol. 

V večji kožici razpustite 
polovico masla, na njem po-
pražite očiščeno in sesekljano 
čebulo ter olupljene in nare-
zane šparglje. Dodajte riž in 
oprane ter na kocke narezane 

marčnice, malo popražite in 
postopoma prilivajte juho, 
vedno ko se ta vpije, in pre-
mešajte. Ko riž postane že 
skoraj čisto mehak, dodajte 
preostalo maslo. Premešajte, 
še malo podušite in solite po 
potrebi. Takoj postrezite z na-
ribanim parmezanom ali 
drugim trdim sirom. 

Z marčnicami polnjene 
postrvi 

Za 4 osebe potrebujemo: 4 
sveže postrvi težke okrog 30 
dag, 40 dag svežih marčnic, 2 
žlici djčnega olja, 1 žlico drob-
tin, 1 strok česna, jajce, sol, sve-
že mlet poper, koruzno moko 
in olje za peko. 

Postrvi očistite, osušite in 
solite. Marčnice narežite in 
jih prepražite na oljčnem 
olju, jih solite in popoprajte 
ter stresite v posodo. Dodajte 
drobtine, sesekljan česen in 
jajce. S tako pripravljenim na-
devom napolnite postrvi, jih 
zataknite z zobotrebcem, po-
valjajte v koruzni moki in jih 
z obeh strani spedte na vro-
čem olju. Pečene naložite na 
krožnike, jih pokapajte z olj-
čnim oljem in postrezite z 

blitvo in krompirjem ali s ze-
lenjavo. 

Piščanec z marčnicami 

Za 4 osebe potrebujemo: 1 
piščanca f 1,5 kg), malo moke, 2 
čebuli, 40 dag svežih marčnic, 3 
žlice olja koruznih kalčkov, 1 dl 
belega vina, 2 strta stroka čes-
na, 1 dl vode ali kokoge juhe, j 
dl sladke srnine, 1 žlico sveže-
ga sesekljanega peteršilja, sol in 
sveže mlet poper. 

Piščanca razkosajte na 
osem delov, ga solite in popo-
prajte ter povaljajte v moki. 
Kose piščanca z vseh strani 
popedte na olju koruznih kal-
čkov. Preložite ga na krožnik 
in na preostalem olju prepra-
žite sesekljani čebuli. Do^jte 
očiščene in na lističe narezane 
marčnice, malo popražite, za-
lijte z belim vinom in vodo ter 
začinite s česnom. V nastali 
omaki kose piščanca dušite še 
30 minut. Kose piščanca po-
razdelite po krožnikih. Omaki 
prilijte še smetano, jo posujte 
s sesekljanim peteršiljem in 
dobro prevrite, da se malo 
zgosti. Omako prehjte prek 
piščanca in postrezite z duše-
nim rižem ali s testeninami 

ZELENO IN CVETOČE 
ICOR Pavlič 

Volčji bob 
Letošnja pomlad res hiti z 

rastjem in cvetjem. Narava je 
ozelenela in tudi že vse drev-
je je zacvetelo. Domače gredi-
ce so v polnem cvetju. Kralju-
jejo tulipani. Ko se cvetovi teh 
kraljevih rož poslovijo, jih na-
domestijo poletne trajnice. 
Volčji bob ali lupinus s cvet-
jem zapobii gredice med spo-
mladanskimi čebulnicami 
vse tja do cvetenja vrtnic in 
ostalih poletnih trajnic. Neka-
tere zacvetejo takoj v maju, na 
primer zgodnje potonike, pe-
runike, razne sorte marjet in 
seveda volčji bob. Kdo ga ne 
pozna, saj vsak lepše zasajen 
vrt popestri s svojimi stožča-
stimi cvetovi v vseh barvnih 
odtenkih. Na vrtu ga ima tudi 
vsak, ki rad zasadi gredice 
tako, da je čim manj dela in 

čim več cvetja. Poznamo eno-
letne rastline in botanične 
sorte. Iz teh sort so vrtnarji 
vzgojili nešteto križancev. 
Barvno so lahko enotne, ali 
pa dvobarvne: jedro je v eni, 
ladjica pa v drugi barvi. Doma 
jih lahko vzgajamo sami iz 
kupljenih semen, vendar če 
jih posejemo sedaj, nam 
bodo cveteli šele drugo leto. 
Tudi podarjeno seme, nabra-
no po vrtovih je enakovredno 
kupljenemu, vendar bo iz 
njih zrasla mešanica novih 
rastlin, vendar ne barvno ena-
kih, kot je matična rastlina. 
Lahko pa kupimo tudi že 
vzgojene sadike, posajene v 
lončke in ta rastlina vam bo 
cvetela še isto leto. Volčji bob 
cveti dolgo v poletje, potem 
odcvetele storže porežemo in 

lahko v jeseni zacvetijo še en-
krat Jeseni porežemo vsa ste-
bla do zemlje in spomladi od-
ženejo novi cvetni poganjki. 
Tudi če doma pobiramo se-
mena, jih je dovolj iz samo 
enega stebla, druge poreže-
mo, da rastlina dobiva moč, 
sicer je veliko porabi za seme-
na. Ostanejo naj le listi in 
tako preprečimo izčrpanost 
rastline. Vsaki dve ali tri leta 
jih razdelimo in posadimo na 
nova rastišča. To so rastline, 
ki vam bodo lepo uspevale na 
soncu in v rahli send, ne pa 

pod krošnjami dreves. Raz-
množujemo ga z deljenjem 
korenin, tako da jih privzdig-
nemo iz zemlje in nJade po-
ganjke skupaj z vsemi koreni-
nami odtrgamo od starejših 
in močnejših korenin. To so 
tudi rože, ki se lepo vrastejo 
med ostale sorte rož v nasa-
du, lahko pa si omislite tudi 
samostojni nasad. Seveda bo-
ste tudi v naravi našli "divje" 
sorte, ki se zasejejo same, 
vendar imajo te manjše stor-
že s cvetovi in običajno so 
samo modre barve. 

KUHARSKI RECEPTI 
Z A VAS IZBIRA DANICA D O L E N C 

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: čista goveja juha z zelenjavo, majaronovo 
meso, zelenjavni riž, motovileč z jajcem, skutne blazinice; 
Večerja: domača pica. 
Ponedeljek - Kosilo: koprivna juha s kislo smetano, skutni 
cmoki, višnjev kompot iz kozarca; Večerja: hrenovke z 
gorčico, radič s krompirjem. 
Torek - Kosilo: zelenjavna juha, široki rezanci z maslenimi 
drobtinami, zelena solata s tunino; Večerja: spomladanska 
jajčna omleta, zrnat kruh, jogurt. 
Sreda - Kosilo: prežganka z jajcem, piščanec v omaki, pire 
krompir, mešana solata; Večerja: polenta z ocvrto čebulo, 
mleko. 
Četrtek - Kosilo: grahova kremna juha, rižota s teletino in 
zelenjavo, radič s fižolom; Večerja: palačinke z dušenimi 
jabolki, jabolčni sok. 
Petek - Kosilo: fižolova mineštra z makaroni in majaronom, 
pečene orade, krompir v koscih, motovileč z lečo; Večerja: 
krompirjeva kaša z gobami, dušenimi na čebuli. 
Sobota - Kosilo: segedin golaž, kruh, ajdovi štruklji z 
orehovim nadevom; Večerja: topli sendviči, vložena zelenjava 
ali beluši z jajcem in olivnim oljem. 

Majaronovo meso 

Govedino iz juhe razrežemo na večje kose, popečemo na 
čebuli, potresemo z žličko moke, na kratko opražimo, 
prilijemo zajemalko juhe, dodamo vejico majarona in vse 
skupaj kuhamo 10 minut Na koncu dodamo še žlico kisle 
smetane, malo limoninega soka ali kisa in ponudimo. 

Spomladanska jajčna omleta po babičino 

Naberemo zelenega peteršilja, rmana, peresce luštreka, 
pehtrana, črne mete, melise, kislice, regrata, jagodovih 
listov, solate, špinače, kopriv, lističe janeža, krebuljice in 
drobnjaka, vse osnažimo, operemo in drobno zrežemo 
(vsega skupaj je za dobro pest). Nato vmešamo v skledi 
2 rumenjaka, dodamo zrezano zelišče, sneg 2 beljakov, 
žličico moke ali žlico krušnih drobtin in malo soli. Vse 
narahlo zmešamo, vlijemo v ponev z razgreto mastjo, ki naj 
je bo skoraj za prst visoko. Ko omleta od spodaj zarumeni, 
jo obrnemo, da se zapeče še po drugi strani. 

Skupina za lepšo Loko in Občino Škofjo Loka 
vabita na 

Wo 

6. e^dlicHi 2007 

Spremljevalni program: 

Sreda, 18. 4., ob 18. uri: 
Predavanje Ruth Reš Podgornik 
- pomladne zasaditve 

Četrtek, 19. 4., dopoldan: 
Mestni trg v cvetju, 
- rišejo otroci Loških vrtcev 

Petek, 20., 4., od 15. do 18. ure: 
- ansambel Škaf, 
- citrarko Valerijo Cof 

Sobota, 21. 4., od 9. do 12.30: 
- ansambel Starman, 
- PZ Vrelec, 
- otroški plesni nastop, 
- otroške delavnice 

Bogata ponudba vseh vrst cvetja po sejemskih 
cenah in pestro kulturno dogajanje no Mestnem trgu, 

zato vljudno vabljeni! 

mailto:info@g-glas.si
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KRATKE NOVICE 

JAB4E 

Usposabljanje za črnogorske kolege 

Center za evropsko prihodnost v sodelovanju 2 Zavodom 
Papiiot ta teden v gradu Jablje pri MengSu organizira pro-
gram usposabljanja za 20 vodstvenih in strokovnih delavcev 
Zavoda za zaposlovanje Črne gore. Namen usposabljanja je 
učinkovito črpanje in izkoriščanje sredstev iz naslova pred-
pristopne pomoči EU. Pri izvedbi projekta je CEP k sodelo-
vanju povabil slovenske strokovnjake iz službe vlade Repu-
blike Slovenije za evropske zadeve, ministrstva za finance, 
računskega sodišča, vladne službe za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko ter nekatere samostojne strokovnjake. 
Strokovnjaki bodo predstavili oblike finančne pomoči Evrop-
ske unije in slovenski sistem črpanja predpristopne pomoči 
EU. D. Ž. 

LjuegANA 

Karierni sejem Svetla kariera 

Maja bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani karierni 
sejem Svetla kariera 07, na katerem se bodo predstavila naj-
vidnejša slovenska podjetja. Namen sejemske prireditve je 
povečati možnosti neposrednega srečevanja iskalcev za-
poslitve in delodajalcev. Povabilo na dogodek je sprejel tudi 
Zavod RS za zaposlovanje. D. Ž. 

Pravni nasvet 

Enkrat mesečno bomo na 
tem mestu objavljali pravne 
nasvete s področja zaposlo-
vanja. Vprašanja nam poši-
ljajte na naslov: Gorenjski 
glas, Zoisova 1 (s pripisom 
"zaposlovanje") ali po elek-
tronski pošti (nfo(g)g-glas.si. 

m 
www.zapo8lltev.net 

Trpinčenje je težko dokazati 
Zadnje čase pogosto sl iš imo za mobbing, sistematično slabo ravnanje z zaposlenimi, zlasti 
podrejenimi. V raziskovalni nalogi so ta pojav obdelale tri študentke Fakultete za upravo. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Kranj - Delavci v delovnem 
okolju pogosto postanejo žrt-
ve tako imenovanega mo-
bbinga. Sodelavci, predvsem 
nadrejeni, jih šikanirajo, na-
dlegujejo, žalijo, jim nalaga-
jo ponižujoče delovne naloge 
ali izobčijo iz delovnega oko-
lja. Poleg klasičnega besed-
nega, fizičnega ali spolnega 
nasilja se danes uveljavljajo 
bolj prefinjene oblike terorja 
na delovnem mestu, s kate-
rim je mogoče psihično, čus-
tveno, socialno, informacij-
sko ali poslovno onemogo6-
ti sodelavca, ugotavljajo štu-
dentke Marina Sučur, Mate-
ja MarsiČ in Silvija Volarič 
(slednja živi v Kranju), 

Prefinjene oblike pritiska 

O problemu pa se skoraj ne 
govori, žrtve molčijo, ker niti 
ne vedo, kje poiskati pomoč. 
Študentke so anketirale za-
poslene na različnih ministr-
stvih, na občini, v javnem za-

vodu in v zasebnem podjet-
ju, kjer so bili že vsi kdaj pri-
ča trpinčenju na delovnem 
mestu, dve tretjini vprašanih 
je menilo, da so bili tudi 
sami žrtve psihičnega nasilja 
na delu. Kot najpogostejšo 
obliko mobbinga so anketi-
ranci prepoznali seganje v 
besedo ali širjenje neresnič-
nih govoric, sicer pa se kaže 
tudi v kričanju, ignoriranju, 
smešenju, dvomih o poslov-
nih odločitvah, norčevanju, 
redkeje v preklinjanju ali 
spolnem nadlegovanju. 
Ljudje na mobbing reagirajo 
z razdražljivostjo, nižjo sa-
mozavestjo, slabo koncentra-
cijo, posledice prenašajo na 
domače okolje, redkeje pa z 
jokom, zdravstvenimi teža-
vami in prebavnimi motnja-
mi. Anketiranci kot vzroke 
najpogosteje opredeljujejo 
stres, slabo vzdušje v podjet-
ju ali med sodelavci, preobre-
menjenost in prevelike za-
hteve na delu. Anketiranci 
pritrjujejo, da mobbing vpli-
va na uspešnost organizacije. 

Umikajo se v bolniško 

Jasna Erman in Veronika 
Potočnik iz pravne službe 
Sveta gorenjskih sindikatov 
pravita, da mobbing ni nekaj 
novega. Z njim se prek pro-
blemov zaposlenih srečujejo 
že dlje časa, opazneje pa od 
tedaj, ko je začel veljati seda-
nji zakon o delovnih razmer-
jih, ki delodajalcem omogo-
ča lažje odpuščanje. Mo-
bbing se skriva v mnogih od-
puščanjih iz poslovnih razlo-
gov, kjer je prikrit in težko 
dokazljiv, celo če taki prime-
ri pridejo pred sodišče, se ta 
ne spuščajo v poslovno poli-
tiko. "Za mobbing bi lahko 
Šlo pri podpisih pogodb, v 
katere prisiljujejo delavce, da 
delajo za nižjo plačo, češ da 
gre za spremenjene pogoje. 
Sem so^ jo grožnje z delo-
vno knjižico in druga ustra-
hovanja, vsa pa je izredno 
težko dokazati, saj sodelavci 
v takih primerih ne upajo 
pričati v prid šikaniranemu 
delavcu," pravita sodelavki 

pravne službe. Kaj v takih 
primerih storijo v sindikatih? 
Delavcem navadno svetujejo, 
kaj jim je storiti, če zaradi ta-
kih vzrokov izgubijo službo, 
kakšen je njihov položaj na 
zavodu za zaposlovanje, ka-
tere denarne pomoči lahko 
koristi in kako lahko kandidi-
ra za drugo službo. Največ-
krat jim lahko le prisluhnejo, 
z dopisom delodajalca lahko 
opozorijo na problem, prija-
va inšpektorjem ali tožba pa 
ravno zaradi težke dokazlji-
vosti skoraj ne pridejo v poš-
tev. Dodajata, da so dober po-
kazatelj mobbinga bolniške 
odsotnosti, saj se delavci za-
radi stisk pogosto "umakne-
jo" v bolezen. 

V nekaterih evropskih dr-
žavah zakonodaja dobro ure-
ja to problematiko, pri nas še 
ne. Na potrebo po zakonu so 
že opozorili v parlamentu, 
nastaja pa tudi pobuda za 
ustanovitev društva, ki bi po-
magalo žrtvam mobbinga in 
sodelovalo pri zakonodajni 
pobudi. 

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJ 
-PROSTA DELOVNA MESTA 

NA GORENJSKEM (m/ž) 

POMOŽNI DELAVK 
do 20.04 07; SOUiK D O C . JAMOVA 14, BU 
do 0505.07; AM8R0Ž»C BflANKO S P.. SOVO-
DeNJ4.sovoDE^iJ 
do 20.04 07. ELAN MARiNE, O 0.0.. B£GUM£ 

do 20.04 07, ISS SERViSVSTEM. D O.O., PTUJ-
SXA95 MARIBOR 
do 17.04 07; MONSUN. D.O.O.. POSLOVNA 
CONA A 23. SENČUn 
do 02.0S,07: OUICK INŽmtRiNG. O.O.O.. 
MOST 22. POLJANE NAO ŠK. LOKO 
do 28 04,07: STTLET. O.O.O . PETKOVSKOVO NA-
BREŽJE 67. LJUBLJANA 
do 28.04 07. ANŽiC MIRAN S.P. MLADINSKA 

do 27.05.07. KREATA. D.O.O.. GORENJSKA 39 
NAKLO 
do 20.04.07: PIOMAN. 0-0-0.. BRITOF 3 
KRAW 
do 0705.07; SKERJANEC JANEZ S P. ŽtGANJA 
VAS 47. KRIŽE 
dO » 04 07: AOECCO H.fi. O.O.O.. -mOlNOV 
d. UUBLJANA 
dO 2704,07; AOUASAVA. 0.0,0.. GORENJESA 
SKA12. KRANJ 
dO 20.04,07. OON DON. D 0 . 0 . TRDINOVA POT 
2. METUKA 
dO 20.04,07; OOOOrEAR ENQ, PftOO. EUROPE 
D-0,0. ŠKOFJELOŠKA 6. KRAKJ 
do 06.05.07. MEOtN, O.O.O . PLAMNA 3. KRANJ 
do 20,04.07; MEGAMAkTRK. 0.0.0,. STARETOV 
38.KRAriJ 
do20.04 07; MEGLiCJO^OS P. PREOt.NlSKA 
e.TR2»C 
doO5,06.07;K>0P£CAN<^NDeEJAS.P.. L HRO-
VATA9. KRM^ ' ' 
do 2704,07; SOBEC l£SC6.SO0čevA25. LESCE 
do 01.05 07. TPENKVVAIDER. 0-0 0 . t£SK 
ŠKOVA e E. LJUBLJANA 
dO 0105-07; I.S.S.. 0-0.0., KOROSKA 53 
KFmi 
OBOELOVALEC LESA 
dO 20 04.07. JELOVICA. 0-0., HR>B 1, PRE 
DVOR 
dO 20 04 07; JELOVK>. O O . KJORiCEVA 58, Sk LOKA 
VOZMK CEST. MOT. VOZlUdo 20 04.07: JURKO 
UROŠ R«PET S.R. SAVSKA 40. KRAKJ 
LESAR; do 1704.07. SANOVA. DO.O.. M VAD-
NOVA I.KRANJ 
STROgNI LIVAR; do 24.04.07. UBER. 0 0 O 
KOTOUSKA 15. SK LOKA 
PEK; dO 22 04.07; UMNIK NIKOLAJ S.P. KRANJ-
CA 38, SENCUR 
GOZDAR; do 02.05.07; L EGOt£S. 0.0.. KJDRJ-
CEVASa.ŠK LOKA 
MtZAR 
dO 20 04 07. AMBROŽIČ BRANKO S,P. SOVO-
0£riJ4. SOVOOENJ 
do 20 04.07; JELOVJCA. O.D.. KORiCEVA 58, SK. 
LOKA 
do 24.04.07: ROBERT AN&C S.P., MLASKA 4 
KRANJ 
do >7.04 07 SANING INTERNATIONAL. 0 .0 O 
M VADNCVA I. KRANJ 
do 17.04 07. SANOVA. D.O.O.. M VAONOVA 
KRAJiJ 
OBUK. KOVIN; dO 12 05.07: OSMIČ ROBE 
S.P.. BEGUNJSKA 81. TRŽlC 
STFUOAH 
do 12,06 07; 8VQ. 0.0 O.. SAVSKA 18. KRANJ 
dO 09.05.07. ORODJARSTVO. O.O.O., MLAKAR-
JEVA 63. ŠENČUR 
ORODJAR; dO 12 05.07. ISKRA MIS. D O.. UU8-
LMNSKÂ 4A.KAÂ U 
AVTOKLEPAR; do 25.04.07: AVTOTRI KRANJ 
O.O.O . RUM 38. KRAMJ 
MONTER VODOVOD. NAPRAV 
do 05,05 07; MKAKOVlC NENAO S P, PREBACE 
VO I.KRANJ 
do 20.04.07. SARX5 SANJASP, SAVSKA 38 
KRÂ U 

STROJNIK: do 17.04,07; SANOVA. D.O.O.. M 
VADUCNA 1. KRANJ 
AVTOMDIANIK 
dO 20.04.07; AERODROM. 0.0 . ZG BRNIK 
130A.BRN(K 
do 02.05.07; OUICKINŽINIRING. O.O.O, PREO-
MOST 22. POLJANE NAD SK. LOKO 
do 17.04 07. STEE.TWMS. D.O.O. C ŽEIEZAR-
JEV8. JESENICE 
ELEKTROMONTER; do 12.05.07. VALTER JANEZ S.P,. ZG DUPUE 24. DUPUE ELEKTROmŠTALATER 
do 12.06 07: KREATA. O 0,0 . GOREKJSKA 38. 
NAKLO 
do 27.04.07; VLAiX:> KUROS S P. BLEJSKA DO-
BRAVA 88. BL DOBRAVA 
SLIKOPLESKAR; do 22 04 07: OBRTNK. 0.0.0 . 
BLAŽEVA3. ŠK. LOKA 
AVTOLICAR; do 25.04,07; AVTOTRJ KRANJ. 
D.O.O.. RUPA 38. KfWiJ 
naZER; do 21 04 07. PIRC LENART SP. S. ŽA-
GARJA 40. KRANJ 
ZIDAR 
dO 27.04.07; BAJŽEU BOJAN S P.. P00RE8ER 
18, NAKLO 
do 20.04 07: MEGAMATTOC O.O.O.. STARETOVA 
39, KRANJ 
do 22 04,07: C^TNIK. D,0,0 . BLAŽEVA 3. ŠK 
LOKA 
do 0705.07; $K£RJANEC JAWEZ S.P. ŽK3ANJA VAS 47. KRIŽE 
ASfALTER;do20 04.07;QPTRŽiO. D.O.O. MLA-
KA2.TR2JC 
PEČAR/KERAMIK 
do 05.05.07: MILAKOVIČ NENADS.R. PREBAČE-
VO I.KRANJ 
de 22 04.07; OBPTTNtK. O.O.O. BLAŽEVA 3. ŠK 
LOKA 
GASILEC; do 2?.04 07. VARNOST MARIBOR. 
OO.. KRALJEVIČA MARKA 5. MARIBOR 
VOZNIK / AVTOMEHANIK 
do 25.04.07: BISTRA. 0 0 0 . SP. TRG 12. SK 
LOKA 
do 20.04.07; STEELTRANS. D.O.O. C. ŽELEZAR. 
JEV 8. JESENICE 
do 20.04.07; ČEBOD ROMAN S P.. ZG BfNK 37,CERKUE 
do 12.05.07: DM>R ANTON S P. BREG 06 SAVI 
28. MAVČIČE PRODAJALEC 
do 20.04X17: ALANA. D A . CANKARJEVA82. RA-
DOVLJICA 
do 20.04.07; KLANŠEK. D.O.O.. BREZJE 780, 
BRE21JE 
do 20.04.07; MAK BOJAN PRAPROTNIK S P. 
PRANKOVONAS 67. ŠK. LOKA 
do 25,04.07: VEMERA SHOP. D.O.O.. ZG .EZER-
SK082.ZG..E2ERSKO 
do 25.04.07. WIT B, 0.0,0.. BRNČIČEVA 29. UUBUANA 
KUHAR 
dO 17 04 07; GOMBOC FREDIS P. J. ALJAŽA 3. 
MOJSTRANA 
do 17.04 07; KOVAČEVIČ M«SAD S.P. BOROV-
SKA8d,KR GORA 
dO 17 04 07. MONSUN. O.O.O . POSLOVNA 
CONA A 23. ŠENČUR 
do 20.04,07; NESTI. DOO.. PUŠTAL 92. ŠK 
LOKA 
do 17.04.07: ŠIMENC NEVENKAS P. ČEŠNJE-
VEK10.CERKUC 
NATAKAR 
do 17,04.07; G0K4B0C FREOi S.P. J. AUAŽA 3. 
MOJSTTVkKA 
dO 02.05.07; KOMAC VIKTORUA S P. KOLO-
DVORSKA 11. KRANJ 
do 17.04.07; KOVAČEVIČ MIRSAD S P.. BORCV-
ŠKA86. KRGORA 
do 17,04.07; MONSUN. O.O.O.. POSLOVNA 
CONA A 23. SEFJČUR 
SREDNJA POKLIZOea 
do 1704.07; ADECCOH R . O O.O, TTCMNOVAd. 
UUBUANA 
do 27.04.07; AOUASAVA, 0,0 0 . GORENJESAV-
SKA12. KRANJ 
dO 24.04.07: aflOUP 4 SECURTTAS. D.O.O. 
STEGNE 21, UUBUANA 
d018.05.07. OGREX. D.OO.. POOREČA 5, MMČIČE. 
do 05.05.07: omCKINŽlNiRJNG, D.O.O., PRED-
MOST 22. POUANE NAD SK. LOKO 

do 27.04.07. ŠOBEC lESCE. Š06ČEVA25. LESCE 
do 24,04.07; ZORNK MIKLAVŽ S P. POT NA US*-
CE 17. BLED 
LfSARSKlTEH 
do 20,04,07. SANOVA 0.0 0.. M VADNOVA 1. 
lOVtNJ 
do 29 04.07: SENK TRAOE. 0 0 0 . BRITOF 23. 
KRANJ 
STROJNI TEH.; do 24.04 07; LJ8ER. 0.0 O. KO-
PALIŠKA 15. ŠK. LOKA 
ELEKTROTEH. RAČUNALNIŠTVA; do 21 04.07: 
KAVČIČ MIHAELA S R. GREGORČIČEVA 27. ŽIRJ 
TEKSTILNO KONF. TEM.; do 1704,07. TAPETNI-
ŠTVO TR. D.OO,. M. VERONIKA 22. JESENCE 
KOMERCIALNI TEH.; do 27.04 07. MASTEN IVAN 
S.P..UM8UŠKA2.LIMBUS 
EKONOMSKI TEH. 
do 20.04.07; DEŽELNA BANKA ŠLOVENUE. O D , 
ŠUCEVA 27. KRANJ 
do 26.04,07. GRAD OGP. D D . GRAJSKA 44, 

do 12,05.07: HlORlA PERLES. 0 0 0 . SAVSKA 
L0KA2. KRANJ 
do 20.04 07; KOMUNALA RADOVUlCA. 0.0,0 . 
LJUBUANSKA 27. RADOVU>CA 
do 20,04.07. TCC TRANSCOMMERCE, D.O.O . 
KOSCruELOVA 16. CELJE 
do 17,04.07; TGT 58 - OOiSEJ. OO.O,. MA*-
STROVTRG 2, KRANJ 
UPRAVNI TEH4 do 24.04,07; OKRAJNO SOOtŠ-
ČE NA JESENICAH, TITOVA 37. JESENKZ 
SREDNJA STROK. AU SPLIZOBR 
dO24,04,07.ART. D.O.O,. RIMSKA2. UUBUANA 
do 01.05,07. GRAWE. 0.0 , KOMENSKEGA 4, 
UUBUANA 
dO 24.04.07; GROUP 4 SECURfTAS. D.O.O. 
STEGNE 21. LJUBLJANA 
do 24.04 07; PROSEN COM . O 0 ,0 . SP OUP-
UE 8. DUPLJE 
do 02.06.07; OUICKINŽINIRING. D O O.. PRED-
MOST 22. POLJANE NAD ŠK. LOKO 
INŽ. ELEKTROTEHNIKE ZA ENERGETIKO 
do 05 05.07; ZASRET. D.O.O.. BOBOVEK 2K 
KRANJ 
ORGANIZATOR POS«. V TURIZMU; do 20 04.07. 
H0TELVU0UCA.VnRANSKA11A.KR GORA 
VtŠJA STROK. IZOBR.; do 17.04 07. SIGMA SI-
STEMI. 0.0.0.. LOKA 28. TRŽIČ 
UNIV. DIPt. M t GOZDARSTVA; do 24 04.07; ZA-
VOO ZA GOZDOVE ŠLOVENUE. S. ŽAGARJA 27. 
KRANJ 
UNfV. DIPL. INŽ. METALURGIJE IN MAT4 do 
20.04.07; SUZ. DOO.. KIDRIČEVA 44, JESENI-
CE 
UNIV. DIPL. I N i RAČUNALNIŠTVA IN INF.; do 
02.05 07; fPLUS. O 0.0 . KIDRJČEVA 76. ŠK 
LOKA 
DIPL EKONOMIST; dO 24.04.07: DEŽELNA BAN-
KA SLOVENUC. D.D . SUCEVA27. KRAhU 
PROF. RAZREDNEGA POUKA; do 24 04 07; OŠ 
STRAŽIŠČE. ŠOLSKA 2. KRANJ 
DIPL MŽ. KEMUE: do 20 04 07; PMRKA. O O.O. 
FRANKOVO NAS. 135. ŠK. LOKA 
OR.MED»C«NE 
do 12.05.07: OZG KRANJ. ZD BL£D. ZD BOHINJ. 
MLAOtNSKA 1. BLED 
dO 21.04.07; OZG KRANJ. ZD KRANJ, GOSPOS-
VETSKA 10. KRANJ 
DR. DEKTALNE MEOiaNE 
do 21.04.07; OZG KRANJ, ZD TRŽIČ. BLEJSKA 
10. TRŽIČ 
DR. MEDICINE SPEOALIST PEDtATRUE 
do 21.04.07; OZG KRANJ. ZD BLED. ZD BOHINJ. 
MLADINSKA 1. BLEO 
do 21.04.07; OZG KRANJ. ZD RADOVLJICA, KO-
fVOJŠKA 7. RADOVLJICA 
Praate d«lovi« meeta obMamo pO PodatKih Zavo-
da RS u zaposkivanfe. Zaradi pofnan#(«r̂  proelora 
rvaoobiA t̂tnavtt Prav (oho zaradi progiednosbob-

fisuMamo ooo(4e. M Ht posta^^ detodatalO 
(doto za doioten (m, uhtevara 
pooebooinarie in mocsMne druge zaMev*) Vsirta-
vedoni n podsik) 80 doctopnc 
• na oglasnih deskah obmo6»h sluh) irt uradov a 
deto22Mida. 
- na domsii strani Zaveda RS za aposlovania. 
http;//VMrw.eM.90v.s>; 
• pndolodBiafcJ* 
Bralce opozarjano, da 90 moreMno rupoto pn oth 
^mogoče 
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Rezalec na strojih za obdelavo električnih povezav 
m/ž (Tržič) 
Delo obsega nastavitve in posluževanje sodobnih, računat-
niško nastavljivih strojev, vzdrževanje strojev in orodij. Žele-
rK) znanje in izkušnje poKJicna šola (mehanik, tinomehanik. 
orodjar, etektricar). osnovno znanje dela na osebnih raču-
nalnikih. NUDIMO dina/nično delo v dveh ali treh izmenah, 
redno plačilo s stalnim in stimulativnim delom prejemkov. 
Cablex d. o. o., Cesta Ste Marie Aux Mineš 9 . 4 2 9 0 Tržič, 
prijave zbiramo do 28. 4. 2007. Več na vvvAv.mojede-
k).com. 

Tehnolog m/ž (Jesenice) 
Iščemo: Vil. stopoio strokovne izobrazbe metalurške smeri: 
aktivno znanje angleškega jezika; poznavanje programskih 
orodij MS Office: zaželene dek>vne izkušnje na podobnih 
dekMiih mestih; poznavanje ISO standardov; komunikativ-
nost. samointeiativnost. sposobnost dela v timu. Nudimo 
vam: zanimivo dekD; prijetno delovno okolje; možnost dodat-
nega izobraževanja; pogkjbilev vašega znanja. SUZd. o. o.. 
Cesta Borisa Kidriča 44 .4270 Jesenice, prijave zbiramo do 
28. 4. 2007. Več navvww.mojedek>.com 

Medicinska sestra m/ž (Cerklje na Gorenjskem) 
Pogoji: dokončana srednja zdravstvena šola - stomatokxška 
smer. Zaželeno je nekaj prakse. Zadovoljivo znanje vsaj 
enega tujega jezika: nemški aa angleški jezik. Začetek dela: 
takoj oz. po dogovoru. Zobozdravstvo Mezeg d. o. o.. Uli-
ca 4. oktobra 3 . 4207 Cerklje, prijave zbiramo do 4. 5 . 
2007. Več na www.mojedelo.com. 

Natakar m/ž (Lesce) 
Zaradi povečanega obsega dela želimo naš kolekth/ dopol-
niti z ncwm sodelavcem. Če imate ustrezno izobraztx) go-
stinske smeri oz. gostinsko znanje, ste natančni, vestni in 
vajeni delati v tinTu. vas vabimo, da se nam pridružite. Delo-
vno razmerje bomo sklenSi za določen čas z možnostjo po-
daljšanja. Zaželene so detovne Izkušnje. Ažman. d. o. o.. 
U s c e . Tržaška 1. 4248 Lesce, prijave zbiramo do 5. 5. 
2007. Več na www.mojedelo.com. 

Delavec v proizvodnji m/ž (Tržič) 
Nudimo dinamično dek> v dveh izmenah, redno plačilo s 
stalnim In stimulativnim delom prejemkov. Želeno znanje In 
izkušnje končar^ osnovna šola, opravljen izpit za viličana. 
Delo obsega pripravo podskk}pov, notranp transport. C ^ 
btex. d. o. o.. Cesta Ste Marie Aux Mineš 9, 4290 Tržič, 
prijave zbiramo do 5 . 5 . 2 0 0 7 . Več na www.mojedeto.com. 

Referent za sklepanje naročniških razmerij m/ž 
(Kranj) 
Od bodočih sodeiatAsev/sodetavk pričakujemo: najmanj V. 
stopnjo strokovne izobrazbe ekonomske, komercialne, teh-
nične ali splošne smeri, izkušnje na področju telekomunika-

in mobilne telefonije, timsko usmeoenost in sposobnost 
slediti in uresničevati skupne ciSe. dinamičnost in pfodonTOSt. 
delovne izkušnje v prodal, osebno urejenost, atraktiven videz 
ter samozavest, poznavanje MS offk^. Voljatel telekomunika-
cije d. d..Šmartinskacesla 1 0 6 . 1 0 0 0 Ljubljana, prijave zbi-
(%nodo25.4. 2007. Več na www.moiedeto.com. 

Serviser viličarjev m/ž (Medvode) 
Pričakujemo: IV. ali V. stopnjo tehnične izobrazbe smeri me-
hanik oz. elektrotehnik, znanje uporabe osebnega računal-
nika <intemel. znanje uporabe MS Office programov pred-
nosO. otjvezno znanje vsaj enega svetovnega jezika (an-
gleščina. rtemščtna). zaželene so izkušnje s področja serv^ 
siranja v^Rčarjev oz. delovnih strojev (ni pogoj). Zaposlitev za 
nedoločen čas. stimulativen dohodek. Vilboss d. o. o.. Go-
renjska c. 54. 1 2 1 5 Medvode, prijave zbiramo do 26. 4. 
2007. Več na vww.mojedeto.com. 

InŠtalater - monter m/ž (delo poteka na terenu) 
Podjetje OMEGA AIR d. o. o.. Ljubljana, vodilni stovenski 
proizvajalec filtrov za komprimiran zrak, vabi v svoje vrste in-
stalaterja - monterja m/ž za montažo naprav in cevnih vodov 
na terenu. Pričakujemo: III. aii IV. stopnjo izobrazbe. 3 leta 
delovnih izkušenj, znanje plamenskega varjenja. Nudimo 
zaposlitev v urejenem delovnem okolju za polni dekMii čas. 
za določen čas s poskusno dobo mesecev. Ornega Air d. 
o. o.. Cesta Dotomitskega odreda 1 0 . 1 0 0 0 Ljubljana, pri-
jave zbiramo do 27. 4. 2007. Več nawww.rTwjedelo.com. 

Strojni mehanik m/ž (Kranj) 
K socJel«>anju \abirno več strojni rneharilw. z a ž ^ ^ 
vne GdošT^ s podro^ strcjne mehante. hidravfl̂ e afi pne^ 
ke. pasivno z n ^ angleškega oz. nernškegajezte. 06n(xn0 ra-
oralniško znanie. epit kalegor^ B. strokcMX) izobrsbo strojni 
meharitaitehniciskravzdiževmd. d.. Samska loka 4.4000 
Krsrii. p r ^ zbiramo do2.5.2CX}Z Vse r^vvww.nioiedelo.coni. 

Prodajni predstavnik na terenu m/ž (različne regije po 
Sloveniji) 
Mi ne ponujamo deta. mi ponujamo pritožnost. kier so meje 
dotočene z vo§o. sposoboostn^, odtočnostjo in vztrajnost^, 
kjer sami kreiramo in gradimo... Če se zavedale, da kontinu-
irana rast obsega tudi s p r e m e n i , brez katerih ni uspeha v 
današnjem okolju in če ste pripravljeni sprejeti izziv in zahte-
ven potozaj. se lahko pridružite rtašemu zmagovalr>emu thuj. 
M SAN gnjpa d. o. o.. Buzinski prtez 1 0 . 1 0 0 1 0 Zagreb, pri-
jave ztMramo do 4. 5. 2007. Več na www.mojedeto.com. 

Svetovalec trženja kapitalskih zavarovanj In vzajemnih 
skladov m/2 (LjubtJan»okollca, delo na terenu) 
Mlad In visoko motiviran kolektiv vatjl nove sodelavce, ki so 
se pripravljeni za nadpovprečni zaslužek dodatno izobraže-
vati. Pričakujemo V. stopnjo izobrazt» ustrezne smeri, sa-
modisciplino. timsko delo. poštenost, odkritost, komunika-
tivnost in urejenost. Detovne izkušnje niso pogoj. Nudimo 
redno zaposlitev za nedok>čen čas ali pogodbeno deto. 
plačito cca. 1250- 16S0 EUR in ftekstbilen delovnlk. Agerv 
cija TRIUM d. o. o.. Dunajska 2 1 . 1 0 0 0 Ljubljana, prijave 
zbiramo do 5. 5. 2007. Več na vww.mojedeto.com. 

Diagnostik v delavnici gospodarskih vozil m/ž (Kranj) 
V naši veliki delavntoi za vzdrževanje gospodarskih vozil 
iščemo zanesljivega, izkušenega in v napredek usmerjene-
ga strokovnjaka za diagnosticiranje pri servisiranju lastnih 
vozil In vozil zunanjih strank. Alpetour Potovalna agencija d. 
d., Miri« Vadnova 8 . 4 0 0 0 Kranj, prijave zbiramo do 1 0 . 5 . 
2007. Več na www.mojedelo.com. 

http://www.zapo8lltev.net
http://www.moiedelo.com
mailto:o@mojedelo.com
http://www.mojedelo.com
http://www.mojedelo.com
http://www.mojedeto.com
http://www.moiedeto.com
http://www.rTwjedelo.com
http://www.mojedeto.com
http://www.mojedelo.com
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P l a n i n s k i kotiček: SVETI PETER N A D B E G U N J A M I (893 M) IN PLEČE ( 1 131 M) 

Balkonček pod Stolom 
Ko se pelješ proti Gorenjski, cerkvice Svetega Petra nad Begunjami ne moreš prezreti. 
V varnem zavetju pod Stolom si prešerno ogleduje okolico. Kljub nizki višini nam bo kucelj postregel 
z lepim razgledom. 

JELENA J U S H N 

Temperature so že skoraj 
poletne, v zadnjem tednu se 
je sneg tudi v visokogorju ne-
usmiljeno začel topiti. Glede 
na to, da smo imeli zelo sla-
bo zimo, je še kar dolgo zdr-
žal, se vam ne zdi? Sredogor-
je je večinoma brez bele pod-
lage in prišel je čas, da tokrat 
že tretje leto zapored začenja-
mo s Planinskim kotičkom, 
kjer vam bom predlagala iz-
lete oz. planinske vzpone, ki 
so primerni skoraj za vse. 
No, kakšna res gomiška tura 
bo tudi prišla na vrsto v sa-
mem vrhuncu sezone. Za 
umirjen začetek pa nekaj 
kratkega, primernega za po-
poldanski izlet. Gremo? 

Begunje so z okoliškimi 
vasmi izhodišče za prijetne 
planinske in gomiške ture. 
Pod Stolom se komaj opaz-
no, kot rep Storžiča in Dobr-
če vleče greben Pefi, ki ga še 
vedno prištevamo h Kamni-
škim Alpam. Za začetek 
Peči lahko vzamemo lično 
cerkvico Svetega Petra nad 
Begunjami, do koder se 
bomo danes povzpeli. Hrib-
ček s svojimi 893 metri je 
primeren za prijeten popol-
danski izlet, ko se utrujeni 
vrnemo domov iz službe. 
Dostop do cerkvice, ki jo 
vidimo že z glavne ceste, je 
popolnoma nezahteven in 
primeren za vsakogar. 

Izhodišče je lahko vas Be-
gunje, ali pa se z avtomobili 
2Mipeljete do parkirišča pod 
smučiščem, kjer je tudi lepo 
urejeno igrišče z otroškimi 
igrali. Pot sicer ni označena, 
ali pa sem spregledala mar-
kacije, a kljub temu orienta-
cija ni zahtevna. Ob smučiš-
ču vodi dobro shojena steza 
strmo navzgor. Če boste tu-
kaj na začetku zadihani, naj 
vas to ne odvrne od nadalje-
vanja. Vzpenjate se po smu-
čišču in takšna hoja vedno 
zadiha ter zviša pulz. Na 
vrhu smučišča se pot usme-
ri desno in vas pripelje na 
makadamsko cesto, ki vas 
pripelje vse do cerkvice. Sve-
tujem vam, da ne greste 
povsem do cerkvice, temveč 
tik pod njo, prečite travnik z 
drevesi in se povzpnete še 
do Sankaške koče. Od parki-
rišča do koče je 45 minut 
zmerne hoje in prepričana 
sem, da vam še ni dovolj. 
Od koče po gozdni cesti na-
daljujemo levo. Pot se zlago-
ma vzpenja in po ostrem 
desnem ovinku se kmalu 
odcepi levo, kjer je precej 
podrtih dreves. Na desni 

Cerkev Svetega Petra nad Begunjami nam nudi razgled proti Jesenicam in tudi proti 
Ljubljani. /Fo(o:|eleii>)ustm 

strani je gozdno pobočje, 
pokrito z odpadlim listjem. 
Če se zaženete v ta hrib, bo-
ste prišli na Pleče, vrh, na 
katerega ne vodi nobena 
pot. No, iskreno priznam, 
da razgleda na vrhu ni, ker 
je le-ta prekrit z drevjem. 
Spustite se nazaj navzdol do 
ceste in se vrnete do Svetega 
Petra. Cerkvica prvega apo-
stola je, kljub zunanji skro-
mnosti, vsekakor vredna 
ogleda. Zgrajena je bila ob 
koncu 15. in v začetku 16. 
stoletja, krasi pa jo marmor-
ni baročni oltar, edini del 
originalne opreme. Čudovi-
te freske datirajo med leti 
1530 in 1540. Najbolj zna-
menita freska je Kristusovo 
trpljenje v 26 slikah. Cerkev 
je bila nekdaj priljubljena 
romarska postojanka in do-

bro obiskana, saj so še iz 
časa po reformaciji na ste-
nah cerkve ohranjeni podpi-
si romarjev. Zanimiva je bila 
tudi zato, ker naj bi skozi 
luknjo, ki se nahaja ob cer-
kvi, stalno pihal vetrič, ki naj 
bi imel zdravilen učinek. Iz 
zgodovine vemo, da so se po 
naših krajih klatili tudi Turld 
in v tistem času je cerkev Sv. 
Petra odigrala pomembno 
vlogo, saj je prevzela vlogo 
t.i. taborske cerkve, kar po-
meni, da je bila zaradi raz-
gledne lege vključena v si-
stem obveščanja o nevarno-
sti s stražnimi ognji. 

Od parkirišča do Sanka-
ške koče je 45 minut zmer-
ne hoje, do vrha Pleč še na-
daljnje pol ure; za vrnitev v 
dolino pa boste iz vrha Pleč 
porabili približno pol ure. 

Obisk Svetega Petra je tudi 
prijetna gorsko kolesarska 
tura. Okolica je namreč pre-
predena s številnimi potkami 
lokalnih pohodnikov, kar 
omogoča kakšen zanimiv 
spust nazaj v dolino. Saj ve-
ste, bolj pestro je, boljše je. 
Povsem običajen je vzpx)n po 
gozdni cesti, ki jo kot pohod-
niki dosežemo nekaj višin-
skih metrov nad smučiščem. 
Če od cerkve nadaljujemo še 
proti Sankaški koči, se lahko 
spustimo proti Rodinam, ali 
pa naredimo krožno turo in 
se vrnemo v dolino Krpin, 
kjer je smučišče. Da boste za 
gotovili varnost sebi in dru 
gim, ne pozabite na čelado 
pri spustu pa bodite tolerant 
ni do sprehajalcev in pohod 
nikov, ki jih je precej. Pa sreč 
no do naslednjič! 

Severno od cerkvice je Sankaška koča, kjer se lahko okrepčate ob pogledu 
na gornjesavsko dolino. /Foio idmaiuMin 

Smučarska zbirka 
Tržiški muzej je ponudil na ogled Zimsko 
športno zbirko, v kateri je prek i . ioo eksponatov. 

STOJAN SAJE 

Tržič - Toliko ljubiteljev 
smučanja iz raznih genera-
cij, kot se jih je zbralo v pe-
tek zvečer v parku Tržiškega 
muzeja, že dolgo ni bilo na 
kupu. Zbrane so presenetili 
Ta leseni iz Krope in doma-
čini v stari smučarski opravi, 
manjkalo pa ni niti poskoč-
nih zvokov. Vse to je bilo za-
radi odprtja Zimsko športne 
zbirke. 

"Predmete iz zbirke, ki je 
stala v hotelu Špik v Gozd-
Martuljku, je po zaprtju rešil 
arhitekt Aleš Guček iz Ljub-
ljane. Nato jih je hranil Janez 
Govc na Blokah. Kar ni uspel 
z idejo o smučarskem muze-
ju, je ponudil zbirko Tržiču. 
V njej je prek 1.100 ekspona-
tov - od značk, medalj in pri-
znanj, slik in dokumentar-
nega gradiva do smuči in 
smučarske opreme. Najsta-
rejši so pari smuči z Blok. Za 
nas so zanimive smuči iz tr-
žiške tovarne pohištva Aman 
in medalje tekmovalke Da-
rinke Lukanc. Edinstveni lo-
kalni primerki lahko dobijo 
nacionalni pomen. 2al v na-

šem muzeju ni mogoče raz-
staviti vsega, zato razmišlja-
mo o možnosti pridobitve 
prostorov v nekdanji Pekovi 
tovarni PUR, kjer bi uredili 
prvi Zimsko športni muzej v 
Sloveniji. Brez Tržiča najbrž 
ne bi bilo našega tekmoval-
nega smučanja. Smučarski 
klub je tod nastal pred 85 
leti, Sankaški klub pa celo 
pred stoletjem. Ta nas obve-
zuje, da ohranimo bogato 
športno zbirko in jo še razši-
rimo," je dejala Melanija Pri-
možič, direktorica Tržiškega 
muzeja. 

Prizadevanja Tržičanov za 
ohranitev koščka športne 
zgodovine sta pohvalila ge-
neralni direktor Direktorata 
za kulturno dediščino dr. 
Damjan Prelovšek in duhov-
ni oče zbirke Aleš Guček. 
Slednji je izrazil upanje, da 
bo zbirka postala član FIS 
smučarskih muzejev. Trži-
ški župan Borut Sajovic je 
ocenil, da bo ob tako široki 
podpori projekt gotovo us-
pel. Nekdanji smučarski as 
Bojan Križaj, ki je odprl stal-
no razstavo, pa je obljubil ne-
kaj svojih predmetov zanjo. 

Bojan Križaj je odpri Zimsko športno zbirko v Tržiču. 

(^erme (^polšica 

mailto:info@g-glas.si
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Magda ob Blejskem jezeru 

G G I I Z L E T I / 

DVODNEVNI P R V O I M A J S K I B L E T 
NA B O R O M E J S K E OTOKE , 
V I T A L U l ' L 

Program 
1. dan: Odhod zgodaj zjutraj. Z udobnim avtobusom vožnja do jezera 
Como z ogledom starega dela mesta Como. Nato vožnja v Švico do 
zdraviliškega mesta Lugano In ogled tovarne iokolade Alpska roža. 

2. dan: Po zajtrku izlet z ladjo po jezeru Maggiore z obiskom palače 
družine Boromeo in botaničnega vrta na otoku Madre. Na otoku Isola 
dei Pescatori sprehod po ribiški vasici. Na otoku Bella ogled baročnega 
gradu. Popoldne vrnitev v Streso, nato odhod proti domu. 

Cena izleta: 119 EUR/28.517 SIT 

Doplačila: palača Boromeo in vrtovi cca. 10 EUR / 2.396 SIT in prevoz z 
ladjico cca. 8 EUR/1.917 SIT 

NAJAVLJAMO ENODNEVNA IZLETA: | 
-12. maj - Veliki Klek (Grossglockner) (cena 33 EUR / 7.908 SIT) | 

• 19. maj - Dolomiti in Cortina CAmpezzo (cena 42 EUR /10.064 SIT) | 

Naročnikom Gorenjskega glasa priznamo 10% popust! 

Prijave: Gorenjski glas po tel.: 04/201 42 41 ali Agencija Linda 

po tel.: 04/235 84 20 ali 041/248 773. 

Poljakinja na Gorenjskem 
"študij slovenščine sem pravzaprav izbrala po naključju, a danes sem zaradi svoje izbire zelo srečna. 
Imela sem zelo zanimivih pet let življenja ...," pravi Poljakinja Magda, ki že pol leta živi v Sloveniji. 

UR5A P E I E R N E L 

Gorenjski Glas 
UM w»wltta€ti 

Magda je mlada Poljaki-
nja, ki že pol leta živi pri nas, 
v vasici Ovsiše nad Podnar-
tom. Je študentka slovenšči-
ne, ki je v Slovenijo prišla kot 
prostovoljka v okviru Evrop-
ske prostovoljne službe - pro-
grama Youth (Mladina), ki 
ga izvaja Movit - zavod za 
razvoj mobilnosti mladih. 
Dela z mladimi v okviru pro-
grama PUM, ki ga izvaja 
Ljudska univerza Radovljica. 
Tekoče govori slovensko in 
poje v slovenskem pevskem 
zboru. Vsako nedeljo hodi k 
maši v vaško cerkvico. Slove-
nijo spoznava s pomočjo jav-
nih prevoznih sredstev. Vla-
ka in avtobusa. Kadar vozi-
ta ... Je dekle, ki se ji je ob os-
mem februarju zdelo, da bi 
bila prava sramota, če ne bi 
šla peš do Prešernove rojstae 
vasi... Čeprav z upokojenci, 
ki so edini tam okoli organi-
zirali pohod... 

MagcJalena in Katarzyna 

"Pri nas na Poljskem je na-
vada, da imamo vsi dolga 
imena. Jaz sem tako Magda-
lena. A potem jih krajšamo 
in meni vsi pravijo Magda. 
Ponavadi ima vsakdo še dru-
go ime, moje je Katarzyna...," 
pripoveduje zgovorna Polja-
kinja, ki je doma prav sredi 
Poljske, v mestu Lodz. Prav-
zaprav se ime mesta napiše 
drugače, beseda vsebuje kar 
tri poljske črke, da o izgovar-
javi niti ne izgubljamo besed 
... Kot pove Magda, ima me-
sto 700 tisoč prebivalcev, za-
radi bližine Varšave pa se 
mnogi mladi izselijo v glav-
no mesto. "Ime mesta po-
meni ladja, čeprav skozenj 
ne teče nobena velika reka. A 
legenda pravi, da je bilo ne-
koč tu veliko malih rek." 
Magda je po končani srednji 
šoli želela študirati tuje jezi-

ke, najprej je nameravala iz-
brati madžarščino, na koncu 
pa je pristala na katedri za 
slovenski jezik. "Študij slo-
venščine sem pravzaprav iz-
brala po naključju, a danes 
sem zaradi svoje izbire zelo 
srečna. Imela sem zelo zani-
mivih pet let življenja in če bi 
študiraJa, denimo, ekonomi-
jo, zagotovo ne bi tako uživa-
la." Že kmalu po začetku štu-
dija je med počitnicami prvič 
obiskala Slovenijo, prek 
mednarodne izmenjave štu-
dentov prišla k nam še dru-
gič, tokrat pa je v naši državi 
ičot prostovoljka in bo ostala 
kar leto dni. "Na začetku je 
bilo kar težko. Živim na vasi, 
v Ovsišah, medtem ko doma 
živim v mestu. Mučilo me je 
tudi domotožje, saj doma ži-
vim s starši in sestro, pogo-
sto gremo tudi na obisk k ba-
bici in dedku. Tu pa sem v 
stanovanju več ali manj 
sama in v vasi se je čez zimo 
zdelo, kot da nikogar ni ... 
No, zdaj je prišla pomlad in 
se je vse spremenilo, ljudje 
so prišli ven in z vaščani sku-
šam navezovati stike. Po-
zdravim enkrat, dvakrat, pa 
steče pogovor ... Pri navezo-
vanju stikov pa mi pomaga 
tudi dejstvo, da sem verna in 
da hodim v cerkev, kjer sem 
spoznala nekaj ljudi." Zani-
mivo je, da Magda poje tudi v 
Pevskem zboru Upnica. 
"Znam slovensko, tako da ni 
težav, pripravljamo pa tudi 
izvimo poljsko pesem in eno 
kitico bomo zapeli v poljšfi-
ni," pravi sobesednica, ki 
doma na Poljskem poje v ži-
dovskem pevskem zboru, 
kajti židovska kultura jo, kot 
pojasnjuje, zelo zanima. 

Razlike in podobnosti 

Magda je tako kot večina 
Poljakov zelo verna. Tako 
redno hodi k maši v vaško 
cerkvico na Ovsišah. Tudi pri 

/ 

liturgiji opaža kar nekaj raz-
lik v primerjavi s Poljsko. 
Predvsem so cerkve na Polj-
skem običajno polne verni-
kov, medtem ko v Sloveniji 
maše niso tako dobro obiska-
ne. Magda tudi opaža, da v 
cerkvi (vsaj na Ovsišah) pri 
maši ljudje ne klečijo, med-
tem ko je pri njih doma to še 
navada. "A to je zdaj moja 
fara in se moram prilagocli-
ti," pravi. Manj razlik je Mag-
da opazila pri hrani. "Hrana 
v Sloveniji je kar podobna 
kot pri nas na Poljskem. Ra-
zen kisle solate! Kisle solate 
ne jem! Pri nas za solato ne 
uporabljamo ne olja ne kisa! 
Zeleno solato jemo s kislo 
smetano ..." Sicer pa je, kot 
dodaja, hrana kar podobna, 
edino potice na poznajo Po-
ljaki. In bureka, ki pa tako ali 
tako ni slovenska jed... Je pa 
res, še dodaja, da Poljaki po-
jedo veliko več mesa kot Slo-
venci. "Pri nas je meso na 
mizi čisto za vsako kosilo. Ra-
zen ob petkih, ko je post in 
jemo ribe..." Kaj pa primerja-
va Slovencev in Poljakov.' 
Magda pravi, da so Slovend 
verjetno bolj zaprti kot Polja-
ki. "Mi veljamo za zelo gosto-
ljubne ljudi. A nimamo nava-
de hoditi v gostilne na kavo. 
Vabimo se domov, ob tem pa 
vedno ponudimo kavo ali čaj. 
Popijemo namreč veliko pra-
vega čaja." In učenje sloven-
ščine? "Za Poljake slovenšči-
na ni preveč težavna. Razen 
dvojine, besednega reda in 
naglasa," odgovarja sobesed-
nica, ki zares govori lepo slo-
venščino. Tako jo pogosto 
vprašajo, s katerega konca 
Primorske prihaja... 

Težave z javnim 
prevozom 

Sicer pa je Magdi Slovenija 
zelo všeč. Zlasti Gorenjska, 
saj ima zelo rada hribe. "Slo-
venija je majhna, a ima vse, 

morje in gore. Zelo lep je 
kras, Dolenjska. Poseben 
značaj deželi dajo cerkvice na 
hribih. In kozolci." Je pa 
Magda omenila nekaj, česar 
Slovenija v primerjavi s Polj-
sko nima - velikih, med seboj 
povezanih jezer, po katerih je 
mogoče jadrati. In pa samo-
tnih peščenih plaž, ki so zna-
čilne za Baltik. Je pa Magda 
ob prihodu k nam pričakova-
la, da si bo lahko c^edala še 
več znamenitosti. "A nimam 
avta in še sanjalo se mi ni, da 
bodo take težave z javnim 
prevozom. To je za prosto-
voljca, kot sem jaz, res težko. 
Čas za oglede imam samo ob 
vikendih, takrat pa je vlakov 
zelo malo, avtobusi pa sploh 
ne vozijo!" Za slovenski kul-
turni praznik je tako želela iti 
na pohod v Vrbo. Organizira-
li so ga kamnogoriški upoko-
jenci. Pa kaj, šla bi z njimi! A 
je ugotovila, da z Ovsiš do 
Kamne Gorice sploh ne 
more priti, saj čez vikend 
sploh ni nobenega avtobusa! 
In tako je pač morala ostati 
doma... 

Srce jo vleče na Poljsko 

Magda je v Sloveniji že 
šest mesecev, ostala pa bo še 
štiri, do konca avgusta. Načr-
tuje, da bo po vrnitvi domov 
na Poljsko začela pisati di-
plomo, potem pa jo čaka 
iskanje službe. Pred časom 
je premišljevala, da bi službo 
skušala najti v Sloveniji, a se 
je zgodilo, da je tik pred od-
hodom v Slovenijo spoznala 
fanta in ... Srce jo vleče nazaj 
na Poljsko. Bi pa z veseljem 
sprejela delo za kakšno od 
slovenskih podjetij, ki poslu-
jejo s Poljsko. Je pa tudi odlo-
čena, da bo v Slovenijo še pri-
šla. Upa, da bo uspela prepri-
čati svojega fanta in bosta 
prišla skupaj. In si deželo, v 
katere imenu je ljubezen, 
ogledala z roko v roki. 

S kolegi na mednarodnem srečanju prostovoljcev Magda je pripravila kuharski tečaj o poljski kuhinji. 



EKONOMIJA stefan.zargi@g-^as.si 1 7 

V IBI-ju iščejo nove kupce 
Izguba pomembnih kupcev je lani v IBI-ju povzročila poslovno izgubo, ki pa so jo pokrili s prodajo 
finančnih naložb. Delničarjem bodo izplačali 6,9 milijona evrov, letos pa bodo v okviru sanacije 
odpustili 17 delavk. 

ŠTEFAN Ž A R G I 

Kranj - Nedavne dogodke v 
Gorenjskih oblačilih - pred-
log za prostovoljno likvidaci-
jo družbe so spremljali glaso-
vi o tem, da kranjska tekstil-
na industrija umira in izgi-
nja. To nikakor ni res. Tokrat 
smo se napotili v I BI, družbo 
za proizvodnjo žakarskih 
tkanin, nekdaj pionos kranj-
ske tekstilne industrije, in se 
pogovorili z direktorjem 
Matjažem Božičem. 

Kako je poslovala družba 
IBI v lanskem letu? 

"Lani iz jx)slovanja nismo 
dosegli planiranih rezulta-
tov. V prvi polovici leta je šlo 
v okviru načrtov, v drugi po-
lovici pa je nastal velik upad 
prodaje. Največ je padla zara-
di odpovedi podjetja IKEA, 
usahnil je trg v ZDA in pro-
daja vreč za ležišča, manj od 
načrtov smo prodali tudi 
enemu izmed kupcev v Veli-
ki Britaniji. Ta upad prodaje 
se pozna in nadaljuje tudi v 
letošnje leto." 

Kaj je vzrok za naštete izgu-
be kupcev? 

"Vzrok je v zahtevanem 
znižanju cen. IKEA nam je 
priznala, da smo dober doba-
vitelj, z ustrezno kvaliteto in 
servisom. Naj povem, da 
smo ji morali od leta 2004 
do lani znižati cene do 20 od-
stotkov, lani so pričakovali še 
za desetino nižje cene, kar pa 
v IBI-ju ni bilo mogoče. Na 
razpisu so tako posel dobili 
dobavitelji iz Turčije in ostali 
dobavitelji, nadaljnjih poga-
janj za leto 2007 ni bilo več." 

V čem je vzrok, da niste bili 
več konkurenčni? V ceni 
delovne sile, ali tehnologiji? 

"Predvsem v ceni delovne 
sUe in le delno tudi v tehno-
logiji. Naša produktivnost 
pač ni na ravni nove tovarne 
v Turčiji ali nove tovarne kje 
drugje. Mi smo od leta 2002 
bistveno zmanjšali število za-
poslenih - s 360 na današ-
njih dobrih 220, vendar je 
produktivnost še vedno nižja 
od konkurence." 

Kako se vse to odraža na p>o-
slovnih rezultatih za lansko 
leto? 

"V IBI-ju smo lani iz po-
slovanja ob prometu 2,7 mi-
lijarde tolarjev ustvarili 523 
milijonov tolarjev izgube. 
Smo pa se odločili prodati 
del naložbe v Gorenjsko ban-
ko, kjer smo dosegli dober 
rezultat. Ob upoštevanju še 
teh prihodkov je IBI lani za-
ključil poslovno leto z 803 
milijoni tolarjev dobička." 

Kako nameravate sanirati 
poslovanje? 

"Za leto 2007 smo pripra-
vili sanacijski načrt, ki vsebu-
je dve glavni nalogi: znatno 
povečanje prodaje in reorga-
nizacija z znižanjem števila 
zaposlenih. Prvo nalogo v pr-
vem tromesečju kar uspešno 

Kaj pa izboljšanje tehnolo-
gije? 

"V tako negotovi zgodbi je 
investiranje v razširitev pro-
izvodnje težko pričakovati. 
Za zdaj imamo podporo za 
investicije v višini letno oko-
li štiristo tisoč evrov, kar po-
meni ohranjanje proizvod-

Iz objave sklica skupščine 
vaše družbe, ki bo 15. maja, 
so razvidni tudi presenetlji-
vi predlogi o izplačilu divi-
dend in izplačilu delničar-
jem zaradi zmanjšanja 
osnovnega kapitala. Predla-
gano je, da se za dividende 
nameni 3,7 milijona evrov 

Matjaž Božič 

izpolnjujemo, saj smo uspeli 
precejšnji del zmanjšane 
prodaje nadoknaditi s pove-
čanjem pri naših dosedanjih 
dobrih kupcih. Čaka nas tež-
ji del naloge, to je pridobiva-
nje novih kupcev. Oziramo 
se predvsem proti vzhodu: 
Rusijo in Pribaltik, pa tudi 
na jugovzhod: oživitev po-
slov v Srbiji ter povečanje na 
Hrvaškem. S specialnimi iz-
delki želimo prodreti v drža-
ve, kot so Francija, Švedska 
in preostala Skandinavija." 

Kaj pa zmanjšanje zaposle-
nih? 

"Lani smo verjeli v naše 
načrte, ki se žal sicer niso 
uresničili, vendar zaradi tega 
nismo odpuščali. Letos smo 
se v okviru reorganizacije 
poleg reorganizacije v proda-
ji odločili združiti proizvod-
njo in tehnologijo ter na 
podlagi pozitivne selekcije 
potreb proizvodnje zmanjša-
ti število zaposlenih za 17. 
Odpuščeni bodo dobili od-
pravnine, skušamo pa jim 
pomagati tudi pri iskanju 
dela v sorodnih tekstilnih 
družbah, kot sta na primer 
Aqua Sava in Velana. Naj k 
temu dodam, da ne bomo 
odpuščali visoko strokovnih 
ljudi, pa čeprav so morda da-
nes odveč, saj se zavedamo, 
da bomo njihovo znanje, ki 
je na trgu delovne sile vse 
redkejše, še potrebovali." 

nje na sedanji ravni. Letni 
znesek amortizacije znaša 
1,2 milijona evrov. V zadnjih 
petih letih smo investirali 
povprečno 1,5 milijona evrov 
letno." 

, V kakšnem obsegu načrtu-
jete poslovanje v letošnjem 
letu? 

"Celotni prihodek je načr-
tovan v višini nekaj več kot 13 
milijonov evrov (3,1 milijarde 
tolarjev) iz poslovanja pa je 
še vedno pričakovana izgu-
ba. Pripravili smo mesečni 
dinamični plan in sproti, 
tudi na zahtevo nadzornega 
sveta, ugotavljamo, kako se 
uresničuje. Zaradi tveganj v 
sami panogi imamo tudi re-
zervne scenarije. Želimo si 
pridobiti strateškega partner-
ja, ki bi s svojim prispevkom 
skrajšal čas sanacije in 
zmanjšal tveganja. Zaradi vi-
sokih stroškov dela je uresni-
čitev želje po strateškem 
partnerju iz tujine manj ver-
jetna, tečejo pa pogovori z 
nekaterimi domačimi firma-
mi. Razmišljamo tudi o 
opravljanju dejavnosti zunaj 
tekstilne panoge ter o upora-
bi poslovno nepotrebnih 
sredstev." 

Kako boste pokrili pričako-
vano izgubo iz poslovanja? 

"Tudi v letošnjem letu je 
predvidena prodaja nekate-
rih finančnih naložb." 

ali 34,2 evra na delnico, kar 
je približno desetkrat več, 
kot znašajo dividende v naj-
uspešnejših kranjskih pod-
jetjih (Sava, Merkur), iz na-
slova zmanjšanja osnovne-
ga kapitala pa bodo delni-
čarji prejeli še skoraj enkrat 
toliko - skupaj 3,2 milijona 
evrov ali 29,51 evra bruto 
na delnico. Ali ni to v času, 
ko je družba v krizi in sana-
ciji, vsaj v pogledu divi-
dend, nevarno finančno iz-
črpavanje družbe? 

"Uprava je odgovorna za 
čim večji donos sredstev. 
Ob rizikih tekstilne dejav-
nosti in nepredvidljivi tržni 
situaciji je razumljivo, da 
se sredstva, pridobljena iz 
prodaje finančnih naložb, 
porabijo za različne name-
ne. Nekaj se jih bo predvi-
doma razdelilo lastnikom. 
Še vedno pa ostaja kar do-
bršen del denarja, pridob-
ljenega iz prodaje finanč-
nih naložb, v firmi, kar je 
predpogoj za izvedbo sana-
cije. Obenem to pomeni 
ustrezno zagotavljanje po-
gojev, določenih z zakono-
dajo. Torej o finančnem iz-
črpavanju ne moremo go-
voriti. 

Seveda pa gre za predlo-
ga skupščinskih sklepov s 
strani uprave in nadzorne-
ga sveta. Na koncu o tako 
pomembnih vprašanjih od-
ločajo lastniki." 

Odejo odkupili 
menedžerji in delavci 
ŠTEFAN ŽARGI 

Skofla Loka - Petim vodilnim 
menedžerjem škofjeloške to-
varne prešitih odej Odeja na 
čelu z direktorico Melito Re-
bič in 30 zaposlenim je pred 
dnevi prek družbe pooblaš-
čenke Odeja DU uspelo pri-
dobiti večinski lastniški delež. 
Prevzem so izpeljali s pomoč-
jo družbe Medaljon, ki je v la-
sti Probanke, saj je ta družba 
konec januarja odkupila 25 
odstotkov delnic od družb Ili-
rika Fintrade ter Arclif, v fe-
bruarju pa 14 odstotkov del-
nic od menedžerjev in zapo-
slenih, ki so medtem ustano-
vili in registrirali Odejo DU. 
V marcu je Medaljon prodal 
delnice Odeje družbi poob-
laščenki, ki je odkupila tudi 
21 odstotkov delnic Probanke 
ter delnice zaposlenih, ki ne 
sodelujejo v prevzemu, in 
Odeja DU je v začetku aprila 
postala 72-odstotni lastnik 
Odeje. Večinski 51-odstotni 

lastniki družbe pooblaščenke 
Odeja DU so menedžerji. Kot 
poroča časnik Dnevnik, pa 
postopki v zvezi s prevze-
mom niso povsem brez sen-
ce. Iz anonimnih virov so na-
mreč dobili dokument o tem, 
da je Medaljon pri odkupu 
debiic od menedžerjev in za-
poslenih te plačeval po kar 
nekajkrat drugačni ceni v ko-
rist menedžerjev, kar pa v 
Odeji odločno zanikajo. 
Kakšna je bila prava cena pre-
vzema večinskega lastniške-
ga deleža Odeje in kako so 
zbrali denar za to (Dnevnik 
omenja kreditiranje Proban-
ke), ostaja poslovna skriv-
nost. Letos praznuje Odeja 
75-letnico in direktorica Rebi-
čeva poudarja, da je osnovni 
namen pridobitve večinskega 
deleža uresničevanje strategi-
je te družbe. Ohraniti želijo 
proizvodnjo visoko kvalitet-
nih prešitih izdelkov v Škofji 
Loki in s tem tudi tu ohraniti 
delovna mesta. 

BRNIK 

Prek Finske na Vzhod 

V začetku aprila so na Letališču Ljubljana vzpostavili novo 
redno linijo, ki bo štirikrat na teden povezovala Slovenijo in 
Finsko. "Za vstop v Slovenijo smo se odločili zaradi širjenja 
povezav po Evropi, s tem pa Slovencem ponujamo najkraj-
šo pot na Daljni vzhod, torej na Japonsko, Kitajsko, Indijo in 
drugam," je na predstavitvi nove linije povedal predstavnik 
Finnaira Ralf Masermann. 
Letalska družba Finnair bo Ljubljano in Helsinke povezovala 
ob ponedeljkih, četrtkih, petkih in nedeljah, cene vozovnic pa 
se gibljejo že od 300 evrov. Pričakujejo vsaj 65-odstotno zase-
denost letal, po potrebi jih bodo tudi zamenjali z večjimi. Finn-
air letno prepelje devet milijonov potnikov in je ena najsta-
rejših delujočih letalskih družb na svetu. V Evropi letijo na več 
kot 40 destinacijah. "Za nas je povezava s Finsko pomembna 
iz treh vidikov," pravi Zmago Skobir, član uprave Aerodrom 
Ljubljana: "Po 20 letih spet uvajamo povezavo s Finsko in po-
sledično Skandinavijo, pridobili smo tudi močno povezavo z 
British Alrways in s tem večje število potnikov iz Evrope, hkra-
ti pa pričakujemo tudi več potnikov z Daljnega vzhoda. Ti so 
do sedaj vstopali v Slovenijo prek Benetk ali Gradca." V prvem 
letu na tej liniji načrtujejo 25 tisoč potnikov. B. B. 

KOMUNALA R A D O V U l C A , d. o . o. , 
L jub l janska c . 2 7 

4 2 4 0 R A D O V U l C A 

Razpisuje prosti delovni mesti 

1. VOZNIK (m/ž) 
Kandidati motajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
- IV. stopnja strokovne izobrazbe (voznik - avtomehanik), 
- najmanj 1 leto delovnih izkušenj, 
- vozniško dovoljenje kategorije B , C, E. izpit TGM, 
- znanje s lovenskega jezika 

2. SMETAR (m/ž) 
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
- II. stopnja strokovne izobrazbe 
- vozniško dovoljenje kategorije B 
- fizične sposobnosti 
- znanje s lovenskega jezika 

Kandidati, ki Izpolnjujejo pogoje , naj p isne prijave z dokazili 
pošljejo v 8 dneh po objavi na naslov: 
K o m u n a l a Radov l j i ca , d . o . o. , 
L jub l j anska c . 2 7 , 4 2 4 0 Radovl j ica . 



i 8 KMETIJSTVO cveto.zaplotnik@g-glas.si 

Sejem bi radi še razširili 
Agromehanika je ob koncu tedna pripravila 
šesti spomladanski kmetijski gorenjski sejem. 

CVETO Z A P I O T N I K 

Hrastje - Na sejmu se je 
predstavilo blizu 150 raz-
stavljavcev, največ s ponud-
bo kmetijskih strojev, opre-
me in orodja, v nedeljo je 
bilo še predavanje o nalož-
bah na kmetijah. Kot je na 
slovesnosti ob odprtju sej-
ma dejal Jan Šinkovec, di-
rektor Agromehanike, želijo 
razstavišče v prihodnje še 

upravičeno podpira kmete z 
ukrepi kmetijske politike. 
Državni sekretar ministr-
stva za okolje in prostor Mit-
ja Bricelj, ki je sejem tudi 
odprl, je opozoril na močno 
povezanost kmetijske pride-
lave in okolja, na klimatske 
spremembe in na veliko 
skrb za vodne vire. Kot je de-
jal, je pri izbiri poljščine, na-
čina obdelave, tehnike, gno-
jil in škropiv treba upošteva-

Na kmetijskem sejmu v Hrastju /FoteTin.Doki 

razširiti, za kar so v bližini 
že kupili zemljišče, vendar 
pa bodo za dokončno uredi-
tev potrebovali tudi pomoč 
občine in ministrstva za 
okolje in prostor. Novi v.d. 
direktorja kranjskega kme-
tijsko gozdarskega zavoda 
Mitja Kadoič je ugotavljal, 
da se pogoji pridelave zaradi 
globalizadje trga predvsem 
za manjše kmetije poslabšu-
jejo, hkrati pa se v javnosti 
ustvarja vtis, da država ne-

ti ranljivost kmetijstva, ki ga 
povzročajo klimatske spre-
membe, sicer je lahko vlo-
žek veliko večji od koristi. 

V Agromehaniki, kjer iz-
deluje škropilne naprave in 
traktorje, bodo letos približ-
no polovico proizvodnje pro-
dali v Sloveniji, ostalo pa na 
tuje trge. Prostorsko stisko 
pri proizvodnji rešujejo z 
gradnjo novega objekta, v ka-
terem bodo uredili lakLmico 
in montažo strojev. 

LJUBLJANA 

Branka Tome nova državna sekretarka 

Vlada je na četrtkovi seji za novo državno sekretarko ministr-
stva za kmetijstvo imenovala Branko Tome, dosedanji držav-
ni sekretar Cvido Mravljak pa bo postal predstavnik Slovenije 
v Posebnem odboru za kmetijstvo pri Svetu Evropske unije. 
Tometova je bila od leta 2003 zaposlena na generalnem direk-
toratu za kmetijstvo jn razvoj podeželja pri Evropski komisiji, 
kjer se je ukvarjala s programi razvoja podeželja. C. Z. 

Krave zamenjali za ovce 
"številne manjše kmetije so opustile prirejo mleka in se odločile za ovce, od katerih je manj dohodka, 
a tudi manj dela," ugotavlja Primož Muri, predsednik društva rejcev ovc jezersko-solčavske pasme. 

CVETO Z A P I O T N I K 

Zgornje jezersko - Člani 
društva od Zgomjesavske do 
Lesarske doline so se v nede-
ljo zbrali na Jezerskem na 
občnem zboru. Jubilejni de-
seti zbor je bil priložnost za 
pogovor s predsednikom 
društva Primožem Murijem 
o reji, rejskih problemih, na-
logah društva ... 

Jezersko-solčavska pasma 
ovc je v Sloveniji avtohtona 
pasma. Jo uspevate ohra-
njati? 

"To nam dobro uspeva, za 
kar so poleg rejcev in našega 
društva zaslužne tudi držav-
ne službe in strokovne usta-
nove. Pasma je zaradi dobrih 
lastnosti in prilagojenosti na 
naše ra2unere zanimiva za 
rejo in pri nas tudi najbolj 
razširjena." 

Ali zanimanje za rejo ovc 
narašča? 

"Ovčereja je edina živino-
rejska dejavnost, ki se je v 
zadnjih desetih letih zelo 
razširila. Veliko manjših 
kmetij je namreč opustilo 
prirejo mleka in se odločilo 
za ovce, od katerih je manj 
dohodka, a je tudi precej 
manj dela. Žal je Slovenija 
pred vstopom v Evropsko 
unijo slabo izpogajala ^ o t e 
za ovčerejo, posledice se 
odražajo v pomanjkanju 
premijskih pravic." 

Predsednik društva Primož Muri 

Kako je z rejo ovc na Jezer-
skem? 

"Stalež se ne povečuje in 
ne upada, lahko pa bi bil več-
ji, saj so za to dobre naravne 
možnosti. Nekatere planine 
so še neizkoriščene ali so iz-
koriščene bolj slabo." 

Je reja ovc ekonomsko zani-
miva? Kako je s prodajo ži-
vali? 

"Večjih problemov ni, pov-
praševanje je včasih celo več-
je od ponudbe, vendar pa je 
cena dokaj nizka. Slovenija 
je po ceni jagnjetine v Evrop-
ski uniji bolj pri repu. Pri nas 
se giblje okrog pet evrov za 

DOVJE 

Spremembe davčne zakonodaje 

V prostorih agrarne skupnosti na Dovjem bo v četrtek ob 9. 
uri predavanje o obdavčitvi dohodka v kmetijskih in ostalih 
dejavnostih, obdavčitvi prometa po zakonu o davku na do-
dano vrednost in o spremembah, ki jih je z novim letom pri-
nesla nova davčna zakonodaja. Predavala bo Olga Oblak, 
specialistka za agrarno ekonomiko v Kmetijsko gozdarskem 
zavodu Kranj. C. Z. 

Vrtni center KALIA na Zlatem polju v Kranju 

Za čudovite vrtove Gorenjske 
PONUDBA TEDNA: od 16.4. do 21.4. 2007 

(oziroma do prodaje zalog) 
S*m«ns)(t vrtf ict. ScmrnariM, 
Kortnovkc 
€0,85 
203,MilT 

ZtmlJ*. T>rra Brili. Bluni«wr<l>, 
49 lit 
€7.94 
1909,93 Sn 

ŽELEZNIKI, ŽIRI 

Tržnica kmetijskih 
pridelkov 

Razvojna agencija Sora bo v 
soboto dopoldne pripravila 
pri pošti v Železnikih in 
pred zadružnim domom v 
Žlreh tržnico kmetijskih pri-
delkov in izdelkov blago-
vnih znamk Dedek Jaka in 
Babica Jerca. Na stojnicah 
bodo ponujali kruh iz kruš-
ne peci in druge pekovske 
izdelke, med in izdelke iz 
medu, mlečne izdelke in 
domače jušne rezance. V 
Železnikih bodo poleg tega 
na voljo še dražgoški kruh-
ki, v Žireh, kjer se bodo 
predstavile tudi mlade klek-
Ijarice iz domače osnovne 
šole, pa še izdelki domače 
In umetnostne obrti. C. Z. 

kilogram, v drugih državah 
je šest, sedem evrov ali še 
celo več." 

Je prodaja volne še vedno 
velik problem? 

"Striženje ovce je bistve-
no večji strošek, kot je 
vrednost same volne. Ker 
je bolj malo možnosti za 
prodajo, jo nekateri rejci 
tudi zavržejo, drugi pa jo 
dajo spresti in jo potlej pro-
dajo kot predeno volno. 
Skupina žena na Solčav-
skem "filca" iz surove vol-
ne zanimive izdelke, svojo 
dejavnost je predstavila že 
tudi na Jezerskem." 

Kaj štejete za največji dose-
žek društva od ustanovitve 
do danes? 

"Najpomembnejši dose-
žek je ureditev rejskega cen-
tra za plemenske ovne na Je-
zerskem. Ta center se od po-
dobnega centra v Logatcu 
razlikuje po tem, da so ovni 
ves čas testiranja na paši in v 
težjih, hribovskih razmerah, 
kjer se tudi pokaže, kako 
vzdržljive so njihove noge." 

Društvo vsako leto pripravi 
dražbe ovnov, na katerih pa 
je včasih zanimanje kupcev 
bolj slabo. Boste še vztrajali? 

"V društvu si prizadeva-
mo, da bi se tudi pri nas uve-
ljavil tak način prodaje, ven-
dar ugotavljamo, da se še 
težko primerjamo z država-
mi, kjer imajo dražbe že dol-
go tradidjo. Razmišljali smo 
tudi, da bi dražbo organizi-
rali v času ovčarskega bala 
na Jezerskem, vendar bi s 
tem morali skrajšati čas te-
stiranja, kar pa tudi ne bi 
bilo dobro." 

Kaj bo letos glavna naloga 
društva? 

"Letos bo za društvo pestro 
in naporno leto, poleg usta-
ljenih vsakoletnih dejavnosti 
bomo sodelovali pri pripravi 
in izvedbi mednarodne raz-
stave drobnice iz alpskih dr-
žav, ki bo septembra v Logar-
ski dolini." 

Boštjan Noč novi predsednik 

CVETO ZAPLOTNIK 

Lukovica - Potem ko je Franc 
Čebulj novembra lani odsto-
pil kot predsednik Čebelar-
ske zveze Slovenije, so na so-
botaem občnem zboru za 
novega predsednika izvolili 
Boštjana Noča, ljubiteljskega 
čebelarja z 250 čebeljimi dru-
žinami s Sela pri Žirovnici. 
Noč je bil že doslej eden od 
podpredsednikov zveze, je pa 
tudi predsednik Čebelarske 
zveze Zgornje Gorenjske in 
član žirovniškega občinskega 
sveta. "Na zvezi ni p>otrebna 
"revolucija", treba pa je stori-
ti korak naprej," pravi Noč, ki 
se zavzema za enakopravno 
obravnavanje čebelarjev ne 
glede na velikost (število pa-
njev) in območje, za sedež 

Boštjan Noč 

svetovne priznane rejske 
organizacije za kranjsko če-
belo v Sloveniji, za spremem-
be pri odkupu medu, za več-
jo prepoznavnost slovenske-
ga medu na trgu in za boljšo 
izkoriščenost čebelarskega 
centra v Lukovid. 

LJUBMANA 

Ministrovi odgovori po telefonu 

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bodo v 
četrtek prvič odprli brezplačni telefon 080/20 35, na katerem 
bodo od 15. do 17. ure na vprašanja državljanov odgovarjali 
minister Iztok Jarc ter njegovi najožji sodelavci. Telefon bo 
odprt vsak tretji četrtek v mesecu od 15. do 17. ure. C. Z. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
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Porast delniških tečajev 
Med osemindvajsetimi delnicami v borzni kotaciji Ljubljanske borze je marca 
vrednost porasla devetnajstim, v zadnjem letu pa petindvajsetim. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Na Ljubljanski borzi 
je bilo marca (brez prometa s 
svežnji in prometa na trgu 
uradnih vzdrževalcev likvid-
nosti) za 169 milijonov evrov 
prometa ali še enkrat več od 
lanskega mesečnega povpre-
čja. Med delnicami družb je 
bilo največ prometa z delni-
cami Krke (45,8 milijona ev-
rov), Telekoma Slovenije 
(26,9), Petrola (16,6), Gore-
nja (11,8) in Pivovarne Laško 
(6,0), med delnicami investi-
cijskih skladov z investicij-
skimi kuponi vzajemnega 
sklada MP-Balkan.si (5,9), 
Maksime ID-a (3,9) in NFD: 
(3,0), med obveznicami pa z 
obveznicami Slovenske od-
škodninske družbe 2. izdaje 
(4,5). Slovenski blue-chip in-
deks SBl Top je marca prido-
bil na vrednosti 5,6 odstotka, 
v letošnjih prvih treh mese-
cih 15,3 odstotka, v zadnjem 
letu pa 72,5 odstotka. Sloven-
ski borzni indeks SBI 20 je 
marca porasel za 8,7 odstot-
ka, v prvih treh mesecih za 
20,5 odstotka in v zadnjih 

Delnica Enotni tečaj (v evrih) 
4.1.2006 27.12.2006 13.4.2007 

Gorenje 22,90 26,65 36.37 
Intereuropa 21,90 25,51 36,86 
Krka 4 3 9 . 4 1 7 8 4 . 7 5 857.27 
Mercator 1 5 5 . 0 0 212,86 255 . 13 
Merkur 148.79 205,63 259,26 
Petrol 297,93 4 9 3 . 9 » 569.84 
Aerodrom Ljubljana 40,91 5 7 . 4 9 7 3 . 8 1 
Istrabenz 33.75 4 4 . 7 9 66,35 
Pivovarna Laško 30,61 40,19 50,92 
Sava 176,83 231,62 300,34 
Telekom Slovenije - 306,62 380,16 

dvanajstih mesecih za 73,3 
odstotka. Indeks investicij-
skih skladov PIX je marca 
"poskočil" za 2,1 odstotka, le-
tos od začetka januarja do 
konca marca za 11,5 odstotka 
in v obdobju med lanskim in 
letošnjim marcem za 46,4 
odstotka. Indeks obveznic 
BIO je prejšnji mesec sicer 
malenkost (0,1 odstotka) pri-
dobil na vrednosti, vendar je 
njegova letošnja donosnost 
negativna (- 1,5 odstotka), 
prav taJco tudi donosnost v 
zadnjem letu (-1,7 odstotka). 

Med delnicami, ki so 
vključene v SBI 20, so mar-

ca najbolj porasle delnice 
Istrabenza (25,8 odstotka), 
Save (13,9), Luke Koper 
(15,7), Gorenja (11,4) in Tele-
koma (10,0), na vrednosti 
pa sta izgubili le delnici 
Term Čatež (1,6) in Krke 
(0,7). Še več kot mesečno 
pove enoletno primerjalno 
obdobje, v katerem se je te-
čaj delnic Luke Koper zvišal 
za 183,2 odstotka, Istraben-
za za 111,4, Petrola za 93,6, 
Aerodroma za 84,4 in Save 
za 69,3 odstotka, nobena od 
delnic, ki sestavljajo indeks 
SBI 20, pa ni izgubila na 
vrednosti. 

KRATKE NOVICE 

LESCE 

Mobilcenter 
v stečajnem postopku 

Okrožno sodišče v Kranju je 
26. marca začelo stečajni 
postopek za trgovsko pod-
jetje Mobilcenter iz Lesc. Za 
stečajnega upravitelja je do-
ločilo Janka Mačka iz Zvirč. 
Dolžnike je pozvalo k ta-
kojšnji poravnavi dolgov, 
upnike pa k prijavi terjatev, 
za kar imajo dva meseca 
časa od oklica stečaja. Na-
rok za preizkus terjatev bo 
12. junija. C. Z. 

KRANJ 

Delničarjem Petrola 
5,5 evra dividende 

Delničarji Petrola bodo na 
skupščini 16. maja v osred-
nji točki dnevnega reda skle-
pali o uporabi lanskega bi-
lančnega dobička v znesku 
31,3 milijona evrov. Uprava 
in nadzorni svet predlagata, 
da bi ga 11,5 milijona name-
nili za dividende in 9,9 mili-
jona za rezerve, o preosta-
lem dobičku pa naj bi odlo-
čili v naslednjih letih. Če bo 
skupščina soglašala s tem 
predlogom, bodo delničarji 
prejeli 5,5 evra (bruto) divi-
dende na delnico. C. Z. 

Volksbank začela tržiti 

štiri vzajemne sklade 

Banka trži vzajemne sklade družbe Volksbank 
Invest, ki sicer upravlja 56 skladov. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Volksbank - Ljud-
ska banka je aprila začela tr-
žiti štiri vzajemne sklade 
družbe VB Invest: Volks-
bank-Corporate-Bond-Fund, 
Volksbank-Smile, Volks-
bank-Dividend-Invest in 
Volksbank-Europa-Renten-
fonds. 

Družba Volksbank Invest 
upravlja 56 skladov, v kate-
rih ima skupno pet milijard 
evrov denarja. Trži jih v os-
mih državah osrednje in 
vzhodne Evrope, štiri od 
njih je Volksbank - Ljudska 
banka začela tržiti tudi v Slo-
veniji. Sklad Volksbank-Cor-
porate-Bond-Fund je obvez-
niški sklad, denar vlaga v ob-
veznice pretežno severnoa-
meriških in evropskih pod-
jetij. Vstopna provizija je 3-
odstotna, upravljavski stro-
ški i-odstotni, priporočena 
doba vlaganja najmanj pet 
let. Sklad Volksbank-Smile 
je mešani sklad skladov, ki 
vlaga denar v obvezniške in 
evropske delniške sklade. 
Vlagateljem priporočajo, da 

varčujejo v tem skladu vsaj 
šest let. Vstopna provizija 
znaša 3,5 odstotka, uprav-
ljavski stroški pa en odsto-
tek. Vzajemni sklad Volks-
bank-Dividend-Invest je del-
niški sklad, denar vlaga le v 

Volksbank - Ljudska ban-
ka bo do 3. maja vlagate-
ljem v vzajemne sklade 
družbe Volksbank Invest 
zaračunavala le polovično 
vstopno provizijo. 

delnice in zamenljive obvez-
nice pretežno kapitalsko 
močnih mednarodnih pod-
jetij, večinoma iz Severne 
Amerike in Evrope. Priporo-
čena doba vlaganja je deset 
let, vstopna provizija je 4 od-
stotke, stroški upravljanja pa 
1,5 odstotka. Za sklad Volks-
bank-Europa-Rentenfonds 
je značilno, da vlaga izključ-
no v obveznice v evropskih 
valutah, vendar brez geo-
grafskih omejitev. Vlagate-
ljem priporočajo, da v skla-
du vztrajajo vsaj štiri leta. 
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Haio<ilo ti Cblm m\tmm po tdcronu 04/20M2-00. I ibu 04/201-42-13 i l i (i»bno u /oisovi t 
v Krjriii 01 po polil • So porrtfiii« m i tmlu do 11.00 ure! C m 0911»» In po(iij<lp»mbtih Intdno ojodiM. 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, UNCOVO 91, 
4240 RADOVLJICA, TEL: 04/53 '5 249. FAX: 04/53 «4 
TRST 28.4.; MADŽARSKE TOPLICE 29. 4. do 2. 5., 10. 5. do 13. 5., 
17. 5 do 20. 5.; PELJEŠAC - MORJE 21. 7. do 28. 7., 17. 9. do 24. 9.; 
MED2ICURJE4. 5 . - 6 . S. 

KULTURNO DRUSTVO LOŠKI ODER, SPODNJI TRG 14, 4220 
ŠKOFJA LOKA 
19. 4. ob 20. uri Ugo Betti: KOZJI OTOK, prevod: Jaša L Zlobec, 
režija: Miha f Kalan; Scenografija: ^biokru; kostumografija: b.a.f.t.a.; 
glasba: Vid Ahačič in Uro$ Strnad; igrajo: Petra Čiči^, Bojan Trampuš, 
Iztok Drabik, MIha Mlakar in Maja Petemel, ZA IZVEN; 20.4 . ob 20. 
uri Ugo Betti: KOZJI OTOK, prevod: jaša L. Zlobec, režija: Miha f 
Kalan; Scenografija: fabiokru; kostumografija: b.a.f.t.a.; glasba: Vid 
Ahačič in Uroš Strnad; igrajo: Petra Čičič, Bojan Trampuš, Iztok Dra-
bik, Miha Mlakar in Maja Peternel, ZA IZVEN; 21. 4. ob 20. uri Ugo 
Betti: KOZJI OTOK, prevod: Jaša L Zlobec, režija: Miha f Kalan; 
Scenografija: fabiokru; kostumografija: b.a.ft.a.; glasba: Vid Ahačič in 
Uroš Strnad; igrajo: Petra Čičič, Bojan Trampuš, Iztok Drabik, Miha 
Mlakar in Maja Petemel, ZA IZVEN 

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

PRIREDI IVE 

Ob dnevu Zemlje 
Radovljica - Iz Osnovne šole Antona Tomaža Linharta vabi-
jo na prireditev ob dnevu Zemlje, ki bo v četrtek, 19. aprila, 
ob 18. uri v avli Osnovne šole A. T. Linharta. 

Večer s Ferijem Lainščkom 
Sko^a Loka • V okviru prireditev Sredin večer se bo jutri, v sre-
do, ob 19. uri v Kašči na Spodnjem trgu začela prireditev Bere-
mo, poslušamo, gledamo z gostom Ferijem Lainščkom. 

PROSTA DELA ŠTUDENTJE.DIJAKI 
L www.ms^tfanj.si 

v Mladinskem centru Jesenice 
Jesenice - Mladinski center Jesenice vabi na Čist(iln)o zaba-
vo po indijansko, ki bo v četrtek, 19. aprifa, od 15. ure dalje 
na dvorišču MCj. V sodelovanju z IZHOD - Društvom za 
izobraževanje in zabavo mladih pripravljajo tečaj 
odprtokodnih sistemov. Pobližje se boste lahko seznanili s 
strojno opremo, operacijskimi sistemi, spletnimi tehnologi-
jami in odprtokodnimi sistemi. Več na www.mc-jesenice.si, 
informacije po tel.: 5884 680 ter na elektronskem naslovu 
mcj-info@siol.net. 

IZLETI 

Na Kočno 
Kranj - PD Iskra Kranj v nedeljo, 22. aprila, vabi na zahteven 
zimski vzpon na Kočno. Odhod z osebnimi avtomobili iz-
pred hotela Creina bo ob 3. uri. Informacije in prijave: Stan-
ko Doienšek, 040 20 61 64, Stanko.dolensek@celzija.si, 
Niko Ugrica, 041 734 049, pisarna društva ob sredah od 17. 
do 18. ure. Poslovni center Planina 3, Kranj. 

Kopalni izlet v Izolo 
Škofja Loka - Medobčinsko društvo Invalidov Škofja Loka 
obvešča svoje člane, da sprejemajo prijave za kopalni izlet v 
Izolo, ki bo 21. aprila. Odhod bo ob 7. uri izpred Knjižnice 
Ivana Tavčarja v Šolski ulici. Prijave z vplačili sprejemajo v 
društveni pisarni do zasedbe prostih mest v avtobusu. 

Na Javorco nad Tolminom 
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira 21. apri-
la izlet na Javorco nad Tolminom. Tura je lahka, krožna, 
hoje je za 6 do 7 ur.'Prijave in informacije za izlet v sredo in 
četrtek od 18. do 19.30 po tel.: 531 55 44 ali 031/345 209. 

Nad Iški Vintgar 
Gozd Martuljek - Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi 
člane na zanimiv pomladanski izlet v neznano divjino nad 
Iški Vintgar v nedeljo, 22. aprila. Odhod z osebnimi avto-
mobili ob 6. uri izpred Penziona Špik v Gozd Martuljku. 
Hoje skupaj okoli 5 ur. Prijave zbirajo do petka, 20. aprila, 
po tel. 031/532 963. 

Na Valvasor in delavnice v naravi 
Gozd Martuljek - Mladinski odsek pri PD Gozd Martuljk 
vabi najmlajše člane na izlet na Valvasor. Dobite se v 
soboto, 21. aprila, ob 8. uri pred Penzionom Špik, prijavite 
se do četrtka, 19. aprila, pri Sari in Ireni, tel.: 041/554 014 
oz. 051/365 883. v petek, 20. aprila, mladinski odsek orga-

nizira delavnice v naravi. Dobili se boste ob 17. uri pred 
penzionom Špik. Delavnice v primeru slabega vremena 
odpadejo. 

Zalog-Sv. Trojica-Zalog 
Kranj - Društvo diabetikov Kranj vabi na pohod diabetikov 
gorenjskih društev Zalog-Sv. Trojica-Zalog, ki bo v soboto, 
21. aprila. Izlet sicer organizira Društvo diabetikov Domžale. 
Zbirno mesto bo ob 8. uri pred Diabetičnim centrom v Kra-
nju. Pohod bo trajal približno 3 ure. Prijave do 18. aprila 
sprejemajo v društvenih prostorih Diabetičnega centra ob 
ponedeljkih in sredah od 15. do 17. ure ali po telefonu 202-
83-10. Informacije in prijave tudi po tel.: 031/485-490 • Ivan. 

Vremščica 
Slovenski Javornik - PD javornik Koroška Bela organizira v 
nedeljo, 22. aprila, izlet na Vremščico (1.027 m)- Odhod bo 
ob 7. uri izpred Turista na Slovenskem javorniku. Prevoz je 
z osebnimi avtomobili. Obvezne prijave do četrtka, 19. apri-
la, na GSM 041/209 176.. 

Po še neznani Istri 
Jesenice - Planinsko društvo Jesenice vabi v soboto, 21. apri-
la, na planinski izlet po še neznani Istri. Odhod avtobusa bo 
ob 6. uri z zgornje postaje na Hrušici s postanki na vseh posta-
jah do Radovljice. Nenaporne hoje bo okrog 4 ure. Prijave zbi-
rajo na upravi društva do četrtka, 19. aprila, do i8. ure. 

P R E D A V A N J A 

Predavanje in izobraževanje Humane 
Kranj - Humana • Združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje vabi svojce oseb s težavami v duševnem zdravju na 
predavanje in izobraževanje ob predstavitvi projekta 
"PROSPECT". Predavanje bo vodil Edo Belak in bo danes, v 
torek, 17. aprila, ob 16. uri v prostorih Humane. Informacije: 
tel. 201 17 20 

O reinkarnaciji 
Kranj, Jesenice - Duhovna univerza prireja pogovorne večere 
na temo Reinkarnacija - med znanstveno hipotezo in oseb-
no izkušnjo. Prireditev bo v Kranju danes, v torek, 17. aprila. 

Z A P O P O L N PREGLED SI OGLEJTE 
WWW.GORENJSKIGLAS.S I /KAZ IPOT 

Na podlagi 28. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03) 

Občina Bled sklicuje: 

2. P R O S T O R S K O K O N F E R E N C O 

za spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko 
ureditvenih pogojih za središče Bleda (Ur.l. RS 

90/98,4/02,39/02,99/02,120/05,121/05) 

Prostorska konferenca bo v petek, 20.4 .2007, 
ob 10.00 uri v spodnji sejni sobi 

Občine Bled, CesU svobode 13, na Bledu. 

Na prostorski konferenci bo predstavljen predlog odloka o 
spremembah in dopolnitvah PUR za središče Bleda. Spre-
membe in dopolnitve se nanašajo na ureditveno enoto H -
4 (Bellevue - rezervat za dolgoročni razvoj) in ureditveno 
enoto Z 4 (Park pod Bellevuejem). 

Namen druge prostorske konfisrence je predstavitev priporo-
čil, usmeritev in legitimnih interesov lokalne skupnosti, gospo-
darstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti v zvezi z 
izdelavo prostorskega akta pred javno razgrnitvijo akta. 

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

Številka: 3505-15/2006 
Bled, 13.4.2007 

Župan: 
Janez Pajfer 

univ. dipl. etnolog, profesor geografije 

v podjetju 
DON DON d. o. o., se 

ukvarjamo s proizvodnjo, 
distribucijo in prodajo svežega 
peciva. Iščemo nove sodelavce 

za delovna mesta: 

D E L A V E C / K A 

V P R O I Z V O D N J I 

Zaposlimo delavce pekarske 
ali živilske izobrazbe ter 

dclavce brez izobrazbe. Delu 
se je mogoče priučili. Delo je 

v obratu v Kranju. 

D E L A V E C / K A V 

A D M I N I S T R A C U I 

P R O I Z V O D N J E 

Od kandidatov/k 
pričakujemo srednješolsko 

izobrazbo, poznavanje dela z 
računalnikom, dinamičnost in 
komunikativnost. Delo je na 

upravi v Kranju. 

Pismene prošnje z opisom 
dosedanjih delovnih izkušenj 

pošljite na naslov: 

DON DON d. o. o. 
LAZE 16,4001 KRANJ 
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ob 17.30 na Območni obrtni zbornici, Staneta Žagarja 37, na 
Jesenicah pa jutri, v sredo, 18. aprila, ob 17.30 v OŠ 
Prežihovega Voranca, T. Tomšiča 5. Vstop je prost. 

O vrtovih in balkonskem cvetju 
Škofja Loka - Skupina za lepšo Loko vabi vse občane in 
občanke Škofje Loke na predavanje na temo pomladno ure-
janje in priprava poletnih zasaditev vrtov ter balkonskega 
cvetja, ki bo jutri, v sredo, i8. aprila, ob i8. uri v Sokolskem 
domu na Mestnem trgu. Predavala bo dolgoletna strokovn-
jakinja na tem področju Ruth Podgornik Reš. 

Mena - pomembno obdobje življenja pri ženski 
Tržič - Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj In Osnovna 
šola Bistrica-zdrava šola vabita na predavanje z naslovom 
Mena - pomembno obdobje življenja prt ženski. Predavala 
bo spec. ginek. Lucija Vrabič, dr. med. Predavanje bo v pros-
torih osnovne Šole Bistrica pri Tržiču jutri, v sredo, i8. apri-
la, ob i8. urL 

SPOROČILO o SMRTI 

Sporočamo žalostno vest, da je v 86. letu umrl 
naš dragi 

FRANC STROJ 
iz Luznarjeve ulice v Kranju 

Od pokojnika se bomo poslovili na kranjskem 
pokopališču. Dan in ura pogreba bosta sporočena kasneje. 

VSI NJEGOVI 

D O M Ž A L E 

Nove pridobitve in 
priznanja za praznik 

Ob občinskem prazniku, ki 
ga v Domžalah praznujejo 
19. aprila, se bo zvrstilo 
mnogo prazničnih dogod-
kov. Med drugim je treba 
omeniti slavnostno odprtje 
podhoda pod magistralno 
cesto pri stanovanjski sose-
ski Bistra in odprtje novih 
prostorov Krajevne skupno-
sti Preserje. Poleg številnih 
kulturnih in športnih prire-
ditev bo še posebej praznič-
no v četrtek na slavnostni 
seji, ko bo župan Toni Dra-
gar podelil tudi občinska 
priznanja. Le-ta bodo preje-
li: Mitja Šircelj, Franc Anžin, 
jože Duhovnik, Janka Jer-
man, janež Breceljnik, Tade-
ja Capuder, Jože Lašič, Ana 
Medved, Plesna šola Miki, 
Teja Cregorin, Vera Juhant, 
Peter Pavli. Betka Potočnik, 
Radio Hit, Gregor Otmar 
Rettinger in Mtlan Šinkovec. 
J. P. 

WWW.CORENJSKICLAS.SI 

OSMRTNICA 

Žalostni sporočamo, da nas je v 73. letu starosti zapustil naš ljubljeni 

JOŽE JERALA 
dipl. ing. strojništva 

Od njega se bomo poslovili jutri, v sredo, 18. aprila 2007, ob 16. uri na pokopališču 
v Kranju. Žara bo v tamkajšnji mrliški vežici od 9. ure dalje. 

Njegovi: žena Sanda, sinova Roman 2 Natašo, Zoran z Meto, njegovi ljubljeni vnuki Miha, 
Nina, Anja. Minka ter drugo sorodstvo 

OSMRTNICA 

V 89. letu nas je zapustil naš dragi 

H I N K O CIGLIČ 
borec NOB 

Od njega se bomo poslovili v sredo, 18. aprila 2007, ob 10. uri na pokopališču v Kranju. 

Vsi, ki smo ga imeli radi. 

V Kranju, dne 14. aprila 2007 

Svet zavoda Ljudske univerze Tržič razpisuje prosto 
delovno mesto 

DIREKTORjA/ICE 
Kandidati/ke morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa tretji 
odstavek i6. člena Zakona o izobraževanju odraslih 
(Ur. I. RS; št. 12/96). Direktor bo imenovan za 5 let. 

Kandidati/tke naj pošljejo pisno prijavo z dokazili o izpol-
njevanju pogojev, o dosedanjih delovnih izkušnjah in kratek 
življenjepis v 15 dneh po objavi na naslov: Svet zavoda 
Ljudske univerze Tržič, Šolska ulica 2, 4290 Tržič, s pripi-
som: za razpis direktorja/ice. 

Kandidati bodo obveščeni o izbiri v zakonitem roku. 

® 

Rcidio Triolov 
G o r e n j s k a 9 6 M H z 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

LOTO 
Rezultati 30. kroga -15. aprila 2007 

2, 7,13. 20. 21, 30. 31 in 28 
Lotko: 9, 2, 7. 7,1, o 

Predvideni sklad 31. kroga za Sedmico: 235.000 EUR 
Predvideni sklad 31. kroga za Lotka: 61.000 EUR 

E P R E M I Č N I N E 

2026-172 
031/605-114 

PE TRŽIČ: 
592 43 00, 041/515 965 

STANOVAN)A PRODAMO 
KRAN) - štirisobno, 7. nad., 87.4 m2 
•f garaža, I. izd. 1964 za 128.700.-
EUR {30.841.668.00 SIT). 
KRAN) • garsonjera. P, 26.4 ni2, I. 
izd. 1982 za 61.550,- EUR 
(14.749-842.00 SIT). 
KRAN) * Zlato polje, dvosobno. P, 
45,46 m2.1. izd. 1961 za 91.800- EUR 
(21.998.952,00511) NOVO obnov-
ljeno. 
KRAN) • Zlato polje, enoinpolsob-
no, P od V, 39,5 mi, I. izd. 1962 za 
91.800,- EUR (21.998.952,00 SIT) 
obnovljeno, popolnoma opremlje-
no. 
KRAN) • Planina lil, I. nad., dvosob-
no, 63,6 m2,1. Izd. 1986 za 102.200,-
EUR (24wt91.208.oo SIT). NOVO 
KRAN) • Vodovodni stolp, I. nad., 
dvosobno, 54,8 m2, I. izd. 1959 za 
93.930,- EUR (22.5 mio SIT) NOVO. 
TRŽIČ - trisobno. V./V nad., 82.62 
m2, i. izd. 1979 za 93.000,- EUR 
(22.286 mio SIT) UGODNO. 
TRŽiC - dvoinpolsobno. P, 55,12 m2. 
I. izd. 1929 za 82.000.- EUR 
(19.650.480,00 SIT) uporaba vrta -
ugodno. 
TRŽIČ • dvosobno. IV. nad., 55,25 m2 
I. izd. 1961 za 68.853,- EUR 
(16.499.932,92 SIT) lepa razporedi-
tev, svetlo. 
TRŽič - Deteljica, dvosobno + kabi-
net. IV./IX nad., 60,87 m2. I. izd. 
1977 za 82.000,- EUR 
(19.650480,00 SIT) - izredno ugod-
no. 
TRŽIČ • Deteljica, trisobno, + kabinet 
4./vni, 80 m2. I. Izd. 1972. za 
118.928,- EUR (28.499.905,92 SIT) 
NOVO. 
TRŽIČ • Štirisobno. v dveh etažah. 
160 m2, 80 m2 dvorišča, I. Izd. 1934 
za 123.101,- EUR (29499.923,64 SIT) 
(epo. 
HISE PRODAMO 
BITNjE - medetažna. 220 m2, stan. 
p., parcela 843 ms. podkletena, 
brunarica, velika terasa, I. izd. 1981 
za 249.900,- EUR (59.886.000,-
SIT) lepo vzdrževana, na robu nase-
lja. 
TRŽIČ - pritličje in mansarda 190 
m2 stan. p., dvorišče in 4 garaže, I. 
izd. 1910, potrebno obnove za 
samo 50.075- EUR (n.999.973,00 
SIT). 
IUŽIČ • okolica, dvostan. h., podkle-
tena, 150 m2 stan. p., podstreha ne-
izdelana, I. adapt. 2006, parcela 147 
m2. za 246.202,- EUR (58.999.847.-
SIT). 
RADOVL)ICA - polovico dvojčka, 2 x 
115 m2 stan. p., oz. trisobno, podkle-
tena, parcela cca. 500 m2,1. adapt. 
2003, vrtna uta, velika terasa, oprem-
Ijeno. na izredno atraktivni lokaciji za 
340.000,- EUR (81477.600.00 SIT). 
SK0F)A LOKA - dvost. hi$a, podkle-
tena. 2 X 115 m2 stan. p., I. izd. 1978. 
parcela 980 mz za 233.684.- EUR 
(56.000.033,- SIT). 
POSLOVNE PROSTORE DAMO V 
NA)EM, PRODAMO 
ZEML)I$ČA PRODAMO - zazidlji-
va. kmetijska, gozd. itd. KRANJ • 
okolica, TRŽIC - okolica. Škofja 
Loka 

wvAV.mike-co.si 

FESST, d o. o., 
nepremičninska 
družba. 
Stritarjeva ulica 5. 
Kranj, 
Telefon: 236 73 73 
Fax:236 73 70 
E-pošta: 
info^fesstsi 
Internet: 
wwtv.^st.si 

STANOVANJA PRODAMO 
KRAN) • Kokrica: trisobno dup!ex stano-
vanje v 1. nad., 1. izgradnje 2002,98m2. 
cena 150.000,00 EUR ^5.946.000,00 
SIT). 

KRAN) • MESTNO )EORO: trisobno 
stanovanje v stanovanjski hi$i, obnov-
ljeno 1994,144 m2, cena 120.000.00 
EUR {28.756800.00 SIT). 
KRAN) • Savska cesta: dvosobno. L iz-
gradnje 1989, 5240 m2. 2. nadstropje, 
cena 86.380,00 EUR (20.700.000.00 
SIT). 
KRAN) • šorlijevo naselje: garsonjera. 
3./3 nad., 27,16 m2, (klet 4.02 m2). 1. iz-
gradnje 1968, cena 66.000,00 EUR 
(15.816.240,00 SIT). 
KRAN) - Planina I: enosobno. pritličje, 
3848 m2. (klet 2,91 m2). 1. izgradnje 
1976. atrij 10 m2 v uporabi, cena 
81.372,06 EUR {19.500.000.00 SIT). 
KRAN) - Vodovodni stolp: enosobno, 
34.85 m2. 4/4 nad.. 1. izg. 1968, cena 
71.000.00 EUR (17.014440,00 SIT). 
KRAN) • Stražiiče: gar^jera. 24 m2. 
pritli^ v stanovanjski hiSi, I. izg. 1945. 
delno obnovljeno 2005. cena 38.750.00 
EUR (9.286.050.00 SIT). 
KRAN) - StražtSče: enosobno z atrijem. 
46.10 rm. pritličje v bk>ku, I. izg. 1979. 
cena 79.285.60 EUR (19.000.000,00 
SIT). 
KRAN) • Zlato polje enosobno, 31.30 
m2 + klel 10 m2,2./2 nad., I. izg. 2005, 
takoj vseijivo. cena 89.000.00 EUR 
(21.327.960.0050). 
KRAN) - Zlato po§e: dvosobno, novo-
gradnja 2006, 56.^ m2.1. nadstropje, 
dve parkirni mesti, takoj vseijivo. 
107.000,00 EUR (25.641480,00 SIT). 
KRAN) - ^nina I: dvoinpolsobno, 3. 
nad.. L izgr. 1974, skupaj 54 m2, cena 
100.000.00 EUR (24.000.000,00 SIT). 
KRAN) • Planina II: dvosobno. 73.62 m2 
s kletjo. I. i^radnje 1982. balkon, cena 
110.000.00 EUR (26.360.000.00 SIT). 
KRAN) • Pbnina I: trisobno stanovan/e, 
9. nad., I. izgradnje 1974, 80.58 m2, 
cena 116.841,92 EUR (28.000.000,00 
SIT). 
SK0F)A LOKA - Frankovo naselje: dvo-
sobno, 3./3 nadstr., 52,00 m2,1. izgrad-
nje 1959. obnovljeno 2000, zastekljen 
balkon, takoj vseijivo, cena 85.000,00 
EUR {20.369400,00 SIT). 
JESENICE: dvosobno stanovanje v več-
sUnovanjski hiši, i. nadstr., 53.87 mz. 
obnovljeno 2006. cena 66.500.00 EUR 
(15.936.060.00 SIT). 
HIŠE P R O D A M O 

MENGEŠ - Dobeno: enostanovanjska 
hiša. 155 m2 stan. pov.. popolnoma ob-
novljena 2006. 765 m2 parcele, cena 
275.000,00 EUR. {^.901.000,00 SIT). 
KRAN) • Slražišče: stanovanjska hiŠa. I. 
izgradnje 1970.150 mz stan. pov.. po-
polnoma obnovljena 2006. 443 mz 
parcele, cena 285.000.00 EUR. 
(68.297400.00 SIT). 
KRANj - Primskovo: dvostanovanjska 
hiša. 1. izgradnje 1926, delno obnovlje-
na 2004. cena 212.819,23 EUR. 
(51.000.000,00 SIT). 
PREDOSL)E: stanovanjska hiša na par-
celi 939 m2,1. izgr. 1963. obnovljena 
2003. cena 200.000.00 EUR 
(47.928.000,00 SIT). 
PREDDVOR: dvostanovanjska hiša. lo-
čena vhoda, 657 m2 zemljišča I. izgr. 
1960, obnovljena 2002. cena 
175.262.89 EUR. (42.000.000.00 SIT). 

www.fesst.si 

W W W . C O R E N J S K I C L A S . S I 

Darilo za nove naročnike! 
Izberite svoj priročnik. 
Naročniki Gorenjskega glasa knjižice lahko kupite na Zoisovi 1 
v Kranju, jih naročite po telefonu 5t.: 04/20142 41 ali po 
e-pošti: narocnine(g>g-g{as.si 

Cena ene knjižice z 20% popustom je: 979^ ^ (2-392 SIT) 

- a 

http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
http://www.fesst.si
http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
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m p P R O J E K T 

Tel.: 04 20 43 200 
GSM: 031 511 1 1 1 

KRANJ • VODOVODNI STOLP: dvo-
sobno, 54,80 m2, obn. 03, funkcio-
nalno. odlična lokacija. Cena: 93.000 
EUR (22.286.520 SIT). 
KRANJ • PLANINA I: dvoinpolsobno, 
63.5 m2,). 78, opremljeno, vpisano v 
ZK, vseljivo 06/07. Cena: 102.000 
EUR (24^3 .280 SIT). 
KRANJ • PUNINA II: trisobno, 78 
m2, obn. I. 06, 5. nad/7, funkcional-
no. lepo. sončno, vsi priključki, ure-
jen blok. Cena: 125.187 EUR 
{29.999.812,68 SIT). 
KRANJ - ZLATO POgE: garsonjera, 
21,24 mz, kompletno obnovljena I. 
06, vpisana v ZK» vsa Infrastruktura v 
bližini. Cena: 55.900 EUR (13.395.876 
SIT). 

KRANJ • OKOLICA: trisobno, du-
pleks. 107 m2. L 2002, lepo urejeno, 
na mirni lokaciji. Cena: 149.000 EUR 
(35706.360 SIT). 
GOLNIK: enosobno, 42,36 m2, del-
no obn. 02. dobra lokacija, zastekljen 
balkon. Cena: 80.000 EUR 
(19.171.200 SIT). 
NAKLO: trisobno. 747 m2, obn. 1.03, 
v priti, večstanovanjske hiSe, lastno 
parkirišče, CK - olje, opremljena kuhi-
nja, vseljivo. Cena: 116.800 EUR 
(27:989-952 SIT)-
PREDDVOR: enosobno. 39,10 m2, 
obn. 87.1. nad., opremljeno, na mir-
ni lokaciji. UGODNA CENA. Cena: 
74.200 EUR (17.781.288 SIT). 
KRANJ - BUŽiNA MESTA: dvostano-
vanjska hiSa 350 m2, parcela 670 
m2, I. 83. K+P+N+M, CK-olje+trda 
goriva, velik sončen vrt, izredna loka-
cija! Cena: 363.000 EUR (86.989.320 
SIT). 
GOLNIK - OKOLICA: kmečka hiSa 
212 m2. parcela 721 m2. gospod, po-
slopje 140 m2. obnov. 1.75. potrebna 
obnove. lepa lokacija, v vasi, ob poto-
ku, vsa infrastruktura v bližini. Cena: 
139.000 EUR (33.309.960 SIT). 
CERKLJE • DVORJE: parcela 1000 
m2, sončna, ob gozdu, čudovit raz-
j e d . 1/3 parcele v hribu, dostop po 
makadamski cesti • cca. 100 m po-
trebno utrditi. UGODNA CENA: loo 
EUR/m2 (23.964 SIT/m2). 
ZAZNANE KUPCE NUJNO KUPfMa 
ENOSOBNO v Kranju 
V KRANJU IN BUŽNJI OKOLICI: 
garsonjero, dvo-, dvoinpol- In trisob-
no. 
HiSO na Gorenjskem 
CELOTNO PONUDBO NEPREMIČ-
NIN NAJDETE NA NAŠI SPLETNI 
STRANI 

www.mp-pro jekt .s i 

GRAOBEnišTVG - nEPRemiCmoe 
GRAD-NEP, d. o. o. 

Parmova 53,1000 LJUBLJANA 
teb 0i/420-40-(^ 

041/710 226, g. Drago 
e-po$ta: gradnep<3>sk>I.net 

V 30 dneh prodamo vaio 
Nepfemi6iino; 24 ur/dan 

STANOVANJE PRODAMO: 
KRANJ • Planina I: dvosobno. 67 
m2. nad. 2./7,1.1978. cena ico.ooo 
EUR (23.964.000 SIT). 
KRANJ - Planina II: trisobno. 93.63 
m2, nad. $./7, I. 1986, cena 
116.841,00 EUR (28.000.000 SIT). 
KRANJ • Planina lil: dvosobno. 64 
m2. nad. 1./7,1.1985, cena 100.000 
EUR (23.964.000 SIT). 
KRANJ • Planina I: enosobno, 32 
m2. nad. 3-/4. I. 1975, cena 
70.898,00 EUR (16.990.000,00 
SIT). 
KRANJ • Vodov, stolp: dvosobno. 
59.80 m2. nad. 2./4, I. 1961, cena 
98.000 EUR (23.500.000 SIT). 
SK. LOKA - Trata: trisobno. 80 m2, 
nad. 3./3, I. 1986, cena 120.000 
EUR (28.756.800 SIT). 
ŠK. LOKA • TraU: dvosobno, 52 m2, 
nad. 4-/4, I. 1961. cena 83.458 EUR 
(20.000.000 SIT). 
HISE PRODAMO: 

KRANJ - Luže: samostojna hiša 400 
m2, 520 m2 parcela. I. 1983, cena 
246.000 EUR (59.999.000 SIT). 
KRANJ - Bitnje: samostojna hiša 200 
m2. 846 m2 parcela. I. 1979. cena 
245.000 EUR (58.711.000 SIT). 

SVET R E <S.o.e. 
Eho ta Kbamj 
NazpiMcva WUCA 1 2 
4 0 0 0 K M A N j 

NEPFTCMIČNINE Tcl.t 04/2*1 l-OOO 
REAL ESTATC FTT.: 04/2024.49t 

Email: kranj®$vet-nepremičnine.si 
http://www. svet-nepremičnine.si 

STANOVANJA prodamo 
KRANJ • Zlato polje: 39.26 m2, 
enosobno, I. 1998, 2. nad./4, lepo, 
svetlo, vzdrževano. Cena 77.199 EUR 
(18,5 mlo SIT). 
KRANJ - Savska c : enosobno. 54,2 
m2,1.1989. 3. nad., prostomo, hod-
nik, dnevna, kuhinja, soba. prenov-
ljena kopalnica, brez balkona. Cena 
86.380 EUR (20.7 mio SIT). 
KRANJ - Koroška c : dvosobno, cca. 
41 m2 v hiSi, adaptirano 1.2005. last-
ni vhod. t-2, drvarnica, klet. vredno 
ogleda. CK na olje. OgJed slik na naii 
spletni strani. VREDNO OGLEDA. 
Cena 78.868 EUR (18,9 mio SIT). 
KRANJ • Gosposvetska: enosobno, 
31,3 m2-(-io,6 m2 kleti, 2. nad., I. 
2005, CK-plir>, opremljeno, balkon, 
miren okotiS, lastno parkiriSče. ZK. 
Cena 84.500 EUR (20,2 mio SIT). 
KRANJ • Planina II: dvosobno, 69,26 
m2, 5/7-ih, prijetno stanovanje, 
vzhodna stran, I. 1982, velik balkon. 
Cena 110.583 EUR (26.5 mjo SIT). 
SKOFJA LOKA - Partizanska: enosob-
no, 37,42 m2, 1 1 . nad., 1.1974, j lega, 
hodnik, kuhinja, kopalnica, soba, 
balkon, delno prenovljen. Cena: 
87.000 EUR (20,8 mio SIT). 
SKOFJA LOKA - Frankovo n.: trisob-
no, 87,18 m2. 3. nad., 1.1986. adapti-
rano I. 2003, razen kopalnice, kuhi-
nje in oken. lepo In prostomo, Z K. 
Cena 120.000 EUR (28,7 mlo SIT). 
JESENICE: dvosobno, 53,87 m2. ob-
novljeno I. 2004. CK na olje, plin 
pred vrati. Cena 66.500 EUR (15,9 
mio SIT). 
HISE prodamo 

gUBNO: hiSa, I. 1927. 200 m2 bi-
valne površine, 1012 m2 parcele, rav-
na, adaptirana 1.2000. CK-plin. kruS-
na peč, sonCna lega. Vabljeni na 
ogled! Cena: 198.000 EUR (47,5 mio 
SIT). 
TRŽIČ: samostojna hiša, 113 m2 
tlorisa. 28.7 rr\2 parcele. N+K. 1.1970. 
nadstropje je kompletno prenovl-
jeno, CK-olje, sončna lega. Cena: 
150.000 EUR (35.9 mio SIT). 
VIKEND prodamo 
SnSKA VAS: lep bivalni vikend pod 
Krvavcem, 1.1986,413 m2 parcele, 95 
m2 bivalnih prostorov, Čudovit raz-
gled. mir. vseljiv takoj. Cena: 
170.000 EUR (40,7 mio SIT). 
ZEMLJIŠČE p i ^ m o 
RIBNO: 644 m2. položno zemljISče, 
primerno za gradnjo stanovanjske 
hiše. druga vrsta pc^ cesto v smeri 
proti hotelu. Dostop po javni asfalti-
rani cesti. Cena: 125,00 EUR/m2 
(29.955.00 SIT). 
BLED • 2e3eče: ravno, stavbno 
zemljišče, 549 m2, cca. 400 m od 
daljeno od jezera, o b m o ^ stanovan-
jske gradnje, kupec pridobi še last 
ništvo na cesti 171 m2 in dodatno 
parkirno mesto. Cena: ic^.800,00 
EUR (26.312^72.00 SIT). 

www.svet-nepfemicnine.$ 

GG 
mali oglasi 
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e-pošta: malioglasi@g-glas.si 
www.gorenjskig!as.si 

K.R. NEPREMIČNINE 
Lesce d.0.0.. 
Begunjska 2 
CSM: 041/436-544. 
0 4 1 / 4 2 3 - 5 " 

Prodamo ^anovanja: 
KRANJ - ZLATO POLJE: dvosobno sL. 
57.4 m2. novo< ^ I . . vsi lastni priključki, 
svetlo stanovanje, 2 nadstreška za avto. 
Cena: 101.000 EUR (24,2 mk) SfT). 
RADOVgiCA: na odlični lokaciji proda-
mo garsonjero. I. nadst., obnovljena 
06, opremljena, velik balkon, J lega. 
Cena: 68.000 EUR (16,3 mio SIT), 
Parcelo prodamo: 

RADOVLJICA. Črnivec prodamo rav-
no parcelo v izmeri 552 m2 na robu 
naselja ob gozdičku, elektrib na par-
celi. Cena: 125 EUR/m2 (29.955 SIT). 
Prodamo hiš« 
KRANJ • okolica: na mirni in sončni 
lokaciji na robu naselja, med Kranjem 
in Ljubljano, prodamo starejšo hišo 
cca. 100 m2, potrebno obnove. Poleg 
hiše je Se gospodarsko poslopje, par-
cela meri 1460 m2. Cena: 120 
EUR/m2 oziroma (42 mio SIT). 

wv^w.krncpremi€nine.s 

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

(OPC Šenčur), 4208 Šenčur 
tel: 04/25-17-199, fejc 04/26-17-198 
e-pošta: info@nepremicnine-gani,si 

STANOVANJE 
KRANJ z okolico, nujno kupimo gar-
sonjero ali enosobno stanovanje za 
nam Že znanega kupca. Zaželen bal-
kon. CENA: cca. 68.800,00 EUR 
(16487.232,00 SfT). 
KRANJ z okolico v najem nujno vza-
memo opremljeno garsonjero ali 
enosobno stanovanje, lahko tudi v 
hiši. CENA: cca. 300 EUR/mesečno 
(71.892,00 SIT/mesečno). 
KRANJ - ŽUPANČIČEVA UUC^ pro-
damo kompletno opremljeno eno-
sobno stanovanje v izmeri 34,30 mz, 
stanovanje je bilo v celoti adaptirano 
2006 (nova okna, protivlomna vrata, 
zamenjani kompletni odtoki), brez 
balkona, zelo funkcionalna razpore-
ditev. ogrevanje električni radiatorji, 
vseljivo konec Julija. CENA: 75.113,00 
EUR (18.000.079,32 SIT). 
ZEMgiSČA 

TRSTENIK, prodamo 714 m2 zazid-
ljive parcele, ki se odpira na JZ stran, 
sončna, urejena asvaltirana pot, vsi 
priključki na robu zemljišča, vsa po-
trebna infrastruktura v neposredni 
bližini, prevzem možen takoj. CENA: 
150,00 EUR/m2 (35.946,00 SIT). 
ŠENČUR z okolico, nujno kupimo 
zazidljivo parcelo v izmeri cca. 500 
m2 • 1000 m2. za gradnjo stanovanj-
ske hiše. 

Na različnih lokacijah nujno kupimo 
več različnih r>epremičnin za nam že 
znane kupce. Aktualna ponudba ne-
premičnin na: 

www,nepremicnine-gani .s i 

GKoFtlSKoll 
Mlinska ul. 1. Maribor. PE Tržič, 

Ste Marie Aux Mineš 9/a 
Telefon: 592 59 49. 030/30 2 0 1 1 

STANOVANJA PRODAMO 
KRANJ - Planina III, 61,7 m2, I/7. U. 
1986. delno obnovljeno, možnost izde-
lave balkona. Cena: 102.200 EUR 
{24491.208 SIT). 
KRANJ • Ttatn po|e ^oraj, dvosobno. 
51.7 m2.1./4. ac^ptiranovcebti 1.2006. 
takoj vseljivo, vpisano v ZK. Cena: 
102.237 EUR (24.5 mio Sn). 
KRANJ • nriesto, dvosobno. 57,9 m2. 
M/2, dograjeno 1.1979. obnovljeno v 
celoti, klimatizirano. Cena: 99.000 EUR 
(23.724.360 SIT). 

TRŽIČ • mestno jedro, dvosobno, 52,39 
m2, I./4. stavba v celoti obnovljena I. 
2006. Cena: 78.148 EUR (18.727.387 
SfT). 
KRANJ • Pbf*na H, trisobno, 93.63 m2, 
VII. nad., 1.1.1982, opremljeno, vzdrže-
vano, 2 balkona. Cena: 120.598 EUR 
(28.9 mio SIT). 
TRŽJČ - center mesta, trisobno, 66,20 
m2, mansarda/3.1.2006 večstanovanj-
ska stavba v cdoti obnovljena. Cena: 
87.880 EUR (21.059.563 SFT). 
HISE PRODAMO 
KRANJ - okofica, Trb<^. dvostan. hiša, 
256 m2 bfv. površine, pare 621 m2, l.i. 
1984. obnovljena, opremljena, urejen 
vrt in sončna terasa. Cena: 221.165,08 
EUR (53 mio SIT). 
TRŽIČ - Ravne, stan. hiša z gostinskim 
lokalom, 135 mz. parcela 125 m2, ob-
novljena v celoti 1.2000, v mansardi je 
trisG^KTo. v P pa gostinski lokal z upo-
rabnim dovoljenjem, ki ga je mogofe 
preurediti v stanovanje. Cena: 133.000 
EUR (31.872.120 SIT). 
PARCELE PRODAMO 
BREZJE PRI TRŽK!U - zazidljiva parcela. 
649 m2, dostop asfialt Cena: 70 
EUR/m2 (16.775 Srr/m2). 
PODNART • 2 zazjdtjivi parceli. 1.066 
m2 in 1.119 m2, ravni, sončni, pravokot-
ne oblike. Cena: 70 EUR/m2 (16.775 
SrT/m2). 
NAKLO - zazidljiva parcela. 855 m2. 
lepa, ravna, sončna, pravokotne oblike. 
Cena: 145 EUR/m2 (^748 Srr/m2). 
POSLOVNE PROSTORE ODDAMO 
KRIŽE PRI TRŽIČU - 6 pisam s pripada 
jofimi prostori, cca. loo m2.1. nad., l.i. 
1989.3 fMsame so povezane med seboj, 
vendar se lahko oddajajo tudi samo-
stojno. Šestim pisamam pripada tudi 
del arhiva, sejna soba s kuhinjo in sani 
tarijami. Najemnina vsebuje tudi stro-
ške elektrike, ogrevanja, varovanja in ko-
munale. Prostori imajo vse prikljud« in 
se nahajajo nad Kmetijsko zadrugo. 
Najemnina: 835 EUR/nws (200 000 
SfT/mes). 

aipdomaaipdomsi 
Tel.: 04 537 45 DO 
wv^w.a!pdam.si 

n P D o m 
Alpdam, intenirina d.d Radovljica 
Cankarjeva ulica 1 
4B40 Radovljica. 510 

• GRADNJA ZA TRG 
• POSREDOVANJE 
• VPIS V ZEMUlŠKO KNJIGO 
• INŽENIRING 
• UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE 
• E N E R G E T H t A ^ ^ - ^ > 

STANOVANJA PRODAMO 
BLED: Alpska, garsonjera, 17,1 m2,1. 
1981, 4. nad., soba. kopalnica + wc, 
balkon, klet, oprema. Cena: 
62 593.89 EUR (15.000.000 SIT). 
RADOVLJICA: Prešernova, dvosob-
no. 59,54 m2. pritličje, I. 1995, kuhi-
nja. 2 sobi, kopalnica + wc, klet. 
Cena: 98.064 EUR (23.500.000 SIT). 
BEGUNJE: dvosobno. 60,69 rn^, 1. 
1987,4. nad,, kuhinja, 2 sobi, kopalnica 
-I- vvc, balkon, klet. nadstr^nica. Cena: 
95.977.3 EUR {23.000.000 SIT). 
RADOVgiCA: Prešernova, trisobno, 
67,29 m2, 3. nad., 1.1987, kuhinja, 3 
sobe, kopalnica + wc, balkon, klet, 
shramba. Cena: 112.669 EUR 
(27.000.000 SIT). 

RADOVLJICA: PreŠemova, trisobno, 
79,89 mz, 2. nad., I. 1988. kuhinja, 3 
sobe. kopainka, wc, balkon, kiet Cena: 
133-533.63 EUR (32.000.000 SIT). 
KRANJ: Stirisobno. 94,08 m2, obnova 
05, streha + žlebovi 06.1. nad., dnevna 
-f kuhinja. 3 sobe, k^lnica, wc, shram-
ba. balkon, kiet. drvarnica. Cena: 
137.706.56 EUR (33.000.000 SfT). 
HiSO PRODAMO 

RADOVLJICA: dvostanovanjska. 
1978. obnova 1987. pritličje 150 m2 (5 
sobno stanovanje s teraso), mansar-
da 160 m2 (6 sobno stanovanje, la-
sten vhod. savna, 2 balkona), klet 47 
m2, nadstrešek, garaža, velik vrt. 
Cena; 490.000 EUR (117.423.600 
SIT). 
POSLOVNE PROSTORE PRODAMO 
LESCE: Trgovsko poskivni center, med-
etaža. 86,84 s čajno kuhinjo in sa-
nitarije, ti^ovska. storitvena, izobraže-
valna. zdravstvena, servisna, turistična, 
pisarniška dejavnost I- 05, naša novo-
gradnja. uporabno dovoljenje, zk. Cena: 
274.918 EUR (65.881.350 SIT). 
LESCE: Trgovsko poslovni center, 
pritličje, 176,23 m2. Čajna kuhinja in 
sanitarije, trgovska, storitvena, izob-
raževalna. zdravstvena, servisna, tu-
ristična, pisarniška dejavnost, I. 05. 
naša novogradnja, uporabno dovo-
ljenje. zk. Cena: 145.530 EUR 
{34.874-809 SIT). 

POSLOVNE PROSTORE ODDAMO 
MOSTE pri Žirovnid; mansarda cca. 
320 m2.12-67 obnova 05, v celo-

41 ali posamezno, mirne dejavnosti. 
Cena: 8 EUR (1.917 SITj/mz/ mesec 
+ stroški + ddv. 
MEDVODE: Zbiljska, 176 m 2 , 1 . 1 ^ . 
pridig: 2 pisarni, sanitarije. 3 skladišča, 
klet delavnica, 2 skladišča, garaža, razi 
dejavnosti, v celoti. Cena: 1.500 EUR 
(359460 SIT)/mesec + stroški. 
NUJNO KUPIMO STANOVANJE 
Za znano stranko nujno kupimo dvo-
inpolsobno pritlično stanovanje v 
Radovljici. 
PARCELE KUPIMO 
Na Gorenjskem kupimo zazidljive 
parcele za večstanovanjsko gradnjo. 

. a i p d o m . s 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Briteif79A,-4000Kr3nj 
info-rtep^gektoprojektsi 

Mww.9ekk0pr0jekt.si 

04 2341 999 
031 67 40 33 

PRODAMO STANOVANJA 
KRANJ - PIANINA i: dvosobno, 67,79 
m2. nadstropje 6-/7, L1978. balkon, vsa 
Infrastruktura. Cena - 112.500 EUR 
(26.959.500,00 SFT). 
PRODAMO HIŠO: 
ZG- DUPLJE: prodamo komunalno opreml-
jeno parček) 1188 m2. na kateri stoji starejša 
hiša v zeio slabem stanju, potrebna 
temeljite obnove. Objekt je evidentiran kot 
spomenik naravne in kulturne dediščine. 
Cena za 1 m2 je 100 EUR (23.964 SIT). 
ODDAMO POSLOVNI PROSTOR 
JESENICE: 186 ms. obn. 1997. gostinski 
k>kal v obratovanja Pogoj je odbp p o ( ^ 
za ceno 40.000 EUR (9.5^600 SH). Cen 
najema: 250 EUR (59.910 SrT)/mesec 
KUPIMa 

KRANJ IN OKOUCA: Za znanke stranke 
iščemo več različnih stanovanjskih enot 
različnih vdtkosti in cenovnih razredov. 
DODATNA PONUDBA NA: 

www.gekkoprojekt .s i 

Iščete nov dom ali kupca za svojo 
nepremičnino? Oddajate alt 

najemale stanovanje, hiSo ali 
poslovni prostor? Celovita rešitev 
na enem mestu. Za vas delamo 
Aktivno - ]asno - Preudarno 

AJP d.o.o. Kranj 
Koroška c ŝta 2, 
4000 Kran) 
gsm: 031/330 - 040 

STANOVANJE PRODAM 
PREDDVOR - enosobno, 45,65 mz, I. 
izg. 1983, pritli^e, blok tik ob gozdu. 
CK, tel., balkona ni. Prevzem: takoj. 
83.500 EUR (20 mio SIT). 
KRANJ, Zlato polje - enoinpolsobno, 
39 m2,1. izg. 1960. kopalnica adapt. 
2003, P/4, tel. ICTV, etažno CK po-
trebno urediti, z opremo. Prevzem 
takoj. 75.110 EUR (18 mio SIT). 
KRANJ, Zlato polje - dvosobno, 51.17 
m2,1. izg. 1960. v celoti obn. 2006, 
I./4 tel., KTV, CK, T2. Prevzem takoj. 
102.200 EUR (24,5 mio SIT). 
SKOFJA LOKA, Podlubnik - dvosob-
no, 62,16 m2,1. izg. 1980, obn. 2004, 
12./12. tel, CK, opremljeno, lep raz-
gled. Prevzem: junij 07. 94.000 EUR 
(22,5 mio SIT). 

SKOFJA LOK/^ Frank. n. - dvosobno, 
51,90 m2, I. tzg. 1960, zamenjana 
okna 2003. Prvi lastniki. 3-/3, tel.. 
KTV, etažna CK plin. števec za vodo. 
Prevzem: takoj. 85.000.00 EUR 
(20,4 mio SIT). 
TRŽIC, CENTER - dvosobno, 56,36 
m2 v II. nadstr. starejše hiše. obnov. 
1.05 s kurilnico, delavnico, drvamico. 
vrtno uto. vrtom na pripadajočem 
zemljišču 266 m2. Prevzem: okt. 07. 
Opremljeno. CK olje aH trda goriva, 
tel. ISDN, ADSL 75.150 EUR (18 mio 
SIT). 
SKOFJA LOKA, Podlubnik - dvoinpol-
sobno. 52,75 m2,1 . Izg. 1980, obn. 
kop. 97, 3./12. tel., CK. Prevzem: av-
gust 07.96.000 EUR (23 mio SIT). 
TRŽIČ, Preska - dvoinpolsobno, 55.12 
m2 v pritličju hiške s sannostojnim 
vhodom, kletjo, parkimim mestom 
in vrtom. Obn. 2003, etažna CK, tel, 
CATV. www. Prevzem: po dogovoru. 
82.000 EUR (19.65 mlo SfT). 

HIŠO ali DEL HIŠE PRODAM 
RADOVgiCA - dvostanovanjska hiša 
izg. 1984. obn. 1998. 350 m2 površi-
ne (K-fP+M), zemljišče 1330 m2, za-
dnja v vrsti. Možna prodaja vsake 
enote posebej. Prevzem: takoj oz. po 
dogovoru. 550.000 EUR (131,8 mio 
SIT). 
DRAŽGOSE - starejša hiša tlorisa 117 
m2.1. izd. 1949 (P+l+M) na zemljiš-
ču 1519 m2. 87.000 EUR {20.85 
SIT). 
GORIČE - starejša hiša obn, 1957 s 
450 m2 površine (K+P+l), zemljišče 
820 m2. Primerno za predelavo v po-
slovno stanovanjski ali večstanovanj 
skl objekt. 250.500,00 EUR (60 mio 
SIT). 
POSLOVNI PROSTOR PRODAM 
KRANJ, Savska loka - 8.513 m2 v pri 
tličju in kleti, primerno za proizvod-
no dejavnost ali skladišče. Cena: 550 
ali 450 EUR (131.802 ali 107.838 
SIT)/m2. 

POSLOVNI PROSTOR ODDAM 
KRANJ -150-340 m2 - poslovna cona 
Primskovo I. nad. primemo za trgovi-
no, storitveno dejavnost, pisarne. 
Najem: 6,00 ^UR (M37.S4 SrT)/m2 
mesečno. 
KRIŽE ob glavni cesti 122 m2.7 pros-
torov primerno za pisarne, skladišče 
Možen najem po delih. Prevzem: ta-
koj. Najem: 1000,00 EUR (239.640 
SIT)/mesec stroški vključeni. 
PARCELE PRODAM 
VIRMASE - 950 m2. ravna, v celoti 
komunalno opremljena, namenjena 
za izgradnjo stanovanjsko poslovne 
hiše z lepim razgledom na Lubnik 
Cena: 140,00 EUR (33.549.60 
SIT)/m2. 

Za znane stranke: - kupimo parcele 
cca. 500-1200 m2; od 2.000-10.000 
m2, Radovljica z okolico ob gl. cesti 4 
do 5.000 m2. 
- hišo v Lescah 
- Zg. savska dolina vikend alt manjšo 
starejšo hišo do 75.000 EUR 
( 1 7 - 9 7 3 - ^ SIT). 
- starejšo hIŠo ali hišo v III. gr. hzi z 
večjim vrtom na Gorenjskem; 1/2 
hiše s svojim vhodom Kranj z okoli-
co. Tržič. Radovljica 
. eno- do trisobna stanovanja - Kranj 
In okolica. Škofja Loka, Tržič, Radov-
Ijica. 
- dvosobno stanovanje KRANJ do 
62.600,00 EUR ( 15 .001464 
SIT) (lahko brez CK alt potrebno ob-
nove) 
- kmetijo z zemljiščem 3 - 5 ha na Go-
renjskem 
• najamemo eno- do trisobna stano-
vanja Kranj z okolico. SkoQa Loka. 

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

Mali oglasi se spiejemajo: za objavo v petek -
v sredo do 1330. in za objavo v to fdg do pet-
ka do 14.00! Delovni fas; od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 7 . -15 . ure. 

Rubfika 

"Čisto zadnji hip". 
S to rubriko M i m o pomagali naSim bralcern, 
ki se^m res mudi nekaj p ^ t i , kupiti, najeti, 
oddati. Oglas za to rubriko lahko oddate za 
torek v ponedeljek do osme ure in za petek v 
ietnek prav tako do osme ure. Cerw oglasa 
)e 9.41 EUR (2.255 SIT), je enotna m ima naj-
več 80 znakov - kupon ne velja. Objavljen je 
na zadetku malih oglasov. 

N E P R E M I C H i N E 

STANOVANJA 
PRODAM 

DVOSOBNO. Kranj - Vodovodni stolp. 
5 5 m2, vzhodna lega. VP. vpisano v 
ZK. I. 1959. opremljeno v celoti, klet. 
loža, drvarnica. Cena 9 3 . 0 0 0 eur 
(22.286.520,00 sit).. « 0 1 /436-0 1 -
2 1 .04 1 /638-048 roo?9W 

ODDAM 

VEČ SAMSKIH SOB oddamo v Kranju. 
Cena od 100 • 150 eur (23.964.00 sH 
- 35.946.00). Varuh d.o.o.. Tržaška 
cesta 2. Ljubljana. 9 040/623-505. 
040/907-777 7002903 

GARSONJERA Kranj, delno opremlje-
no. najemnina 270 eur (64.702.80 
Sit). « 031 /442-086 JoomJ 

BLED - CENTER, enosobno stanova-
nje, popolnoma opremljeno, klet in par-
kirni prostor. « 04/533-66-10 

7003032 

KiKERNi 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov t^ t2,4000 Kranj 
Tel. 04/202 S3.202 25 66 

GSM 0SV520700. Email: info®>lc3-kem.s 

DVOSOBNO stanovanje, v ^of j i Loki 
na Partizanski cesti, v pritličju, delno 
opremljeno, za daljši čas. mesečna 
najemnina 400 eur (95.856.00 sit) + 
stroški. « 040/622-623 

roo2««2 

NAJAMEM 

ENOSOBNO ali dvosobno stanovanje, 
Kranj ali okolica, mesečna najemnina, 
za daljši čas, « 041/897-424 

700?859 

NUDIM 

OPREMLJENO SOBO v zameno in brez 
dod. stros. starejši osamljeni ženski 
45+. ki je pripravljena kaj postoriti po hiši 
in vrtu In delati dmžbo 83-letni ženski. 
Hrastje pri Kranju. « 04/259-54-60. 
0 4 1 / 2 6 3 ^ 7 , 040/787-218 

70030/0 

HIŠE 
PRODAM 

HIŠO Bistrica pri TižJču. vel. 220 m2. 
parcela 400 m2. v celoti obnovljena, 
lepa sončna lega. cena 150.000 EUR 
(36 mio srn. « 041/707-201 

HIŠO na J r a z g r n i legi. primemo za 
upokojen par, 5 km od T. Čatež. 100 
m2. K+P+M, pare. 2 2 0 0 m2. voda. 
el., tel., cent.. Ion. peč. vgradno pohi-
štvo. 65.000 eur (15.576.600 sit). « 
041/-657-552 7003047 

STANOVANJSKI DVOJČEK Hafnerje-
vo naselje - Ško^a Loka. začetek grad-
nie v aprilu. « 0 5 1 / 3 8 8 - 8 2 2 

NAJAMEM 

ZA DALJŠE obdobje najamem starej-
šo hišo. na koncu vas«, v okolici Kranja. 
9 031/206-724 

VIKENDI, APARTMAJI 
ODDAM 

APARTMA na Pagu, v bližini Novalje. 
9 04/515-07-01 7003000 

POSESTI 
PRODAM 

LAHOVCE pri Brniku, prodam parcelo 
z gradbenim dovoljenjem za gradnjo 
stanovanjskega dvojčka. 9 05 1 /388-
822 

7003022 

http://www.mp-projekt.si
http://www
mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.gekkoprojekt.si
mailto:malioglasi@g-glas.si


MALI OGLASI, ZAHVALE 23 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

CTTROEN )feara Pfcasso 2.0.1. 2000. 
cfiesel. cena po dogovoru. « 04/250-
10-14. 041/980089 do 11. urerooacMo 

HAT Punto 55s, I. 1996, 88.600 km. 
rdeče barve, 3V, prva reg. I. 97. « 
041/884-208 E9 Bratov Prtprptnik 10.4202 Naklo 

PE Kranitka CMla 22.4202 N«Uo 
PRODAJA IN MONTAŽA: 

pnevmatike m platišča, 
amortizer)! hitn servis vozil 
avtooptika. vse zb podvoz}e vozil 
izpuSni sislemi. kalaljzalorji ( 

Tel 04/25 76 0« 
HHp://www.agt|af»tnr.8l 

RAT Punto 1.2sx, I. 2000. « 
0 4 1 / 6 2 ^ 7 0 

ODKUP - PRODAJA rabljenih vozil, 
uredimo prepis, Mepax, d.o.o.. S 
041/773-772 7oo2i57 

RENAULT 5 Rve 1.4. I. 1994. 74.000 
km. 5V. reg. 11/07.400eur(95.8a6.00 
sit). « 051 /323-764 roo»)&z 

SEAT LEON 1.6, 16V. I. 12/03, 10.800 
km rdeče ban«, 5 vrat z vso dodatno opre-
mo in novimi zimskimi ptatišči, kot nov. 
samo resni.« 041/33-55-39 tvaiv 

VOLKSWAfiEN Gotf 3 1.9 O karavan. I. 
1995.220.000 km, su, cz. airbag, vtočna 
naprava, redno servisiran. 2750 eur ( 
659.010,00 siO. «041/727-128 ro030w 

DRUGA VOZILA 
PRODAM 

POČITNIŠKA KAMP PRIKOLICA 
Adria 400, L 1989, registrirana, cena 
po dogovoru. « 031/327-774 7003023 

MOTORNA KOLESA 
PRODAM 

KAWASAK1 KLE500, I. 2003, 17.000 
km. servisiran, cena 3.400 eur 
(814.776.00sit). « 041/971-649Tocoooe 

AVTODELI IN OPREMA 
PRODAM 

4 GUME, malo rabljene, Sava elfecta 
175x70x13 in malega kunca, « 
040/428-611 7003031 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO tudi totalka 
• ponujam največ, tako^n odkup, pre-
voz. 031/770-833 700256? 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

6CS KOSILNICO In pajer SIP. « 
031/491^328 7003006 

PREDSETVENIK. kuttivator z ježi, « 
0 4 1 / 8 1 1 - 2 1 6 7003036 

SAMONAKLADALNO prikolico SIP, 
16 kubikov, « 041 /502-911 7003007 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

BETONSKA KORITA za škarpo, mak> 
rabljene, po polovični ceni. « 
031/573-736 70030>0 

LESTVE VSEH VRSTIN DOLŽIN dobKe, 
2bi|e 22, «01/361-10-78 

NOV. betonski strešnik Ukozar, 300 
kosov, črne barve. 30% ceneje. « 
031/304-147 70027SS 

OPAŽ. nov. 100 m2,3x ban«n, maha-
gonij. « 04/533-80-61 TOOSOO? 

OREHOVE DESKE, cena po dogovo-
ru. « 041/203-518 7003029 

SMREKOVE bankine, debeline 8 cm. 
punte, hruškove deske in 3 stet>re od 
kozolca. « 041/608-765 70030*0 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA metrska ali razžagana. možnost 
dostave, « 041/718-019 7oo2e4d 

ZELO ugodno pnsdam lesne brikete za 
kurjavo - razprodaja zaloge. « 04/53-
31-848.040/88-74-25 /002«05 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

PRALNI STROJ Bosch. v dobrem sta-
nju. «041/562-892 70030i7 

ŠTEDILNIK 2+2 in hladilnik 1301. Go-
renje. « 041 /878-494 7oo30t» 

ŠTEDILNIK Gorenje, prostostoječi, 
steMokeramični. širina 60 cm. star tri 
leta, ugodno. « 041/720-455 70030*9 

OSTALO 
PRODAM 

OKNA. 100x90, 1 kom. cena 25 euf 
(5.991,00 sit). « 040/952-948 700iX>u 

UGODNO prodam 2 kavča, 3 nova 
ležišča (raztegljiva), mizo in dve kk>pi. 
kopalniško omarico. Ogted vsoboto po 
17 uri. Letenice 41. « 041/347-944 

GLASBILA 
PRODAM 

OZVOČENJE, dva ojačevalca montar-
bo 180 In stojala za zvočnike, zelo 
ugodno, 9 04/513-16-98 70030*3 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

DEKLIŠKO KOLO Schvvinn solution 
24", 21 prestav. Valjavec, Zvirče 19, 
Tržič. « 031 /322-439 7003025 

FANTOVSKO KOLO. 20". 5 prestav, ru-
mene barve, « 031/329-207 7003030 

OTROŠKO KOLO. starost 3-4 leta. 
cena 20 eur (4.792,80 sit). « 
041/562-892 7003026 

PODARIM 

SOBNO KOLO Orbitrek. « 04/204-
68-64 700304S 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

LIGUSTER, sadike za živo mejo. 
ugodno, « 04/531-83-14. 040/295-
312 7002900 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

SILOREZNICO Blasius 900S. nizko 
korito, s 7.5 KW električnim motorjem, 
ugodno. « 041/727-046 7002077 

TRAKTORSKO škropilnico. 2001, 
brezhibna in pregledana, « 04/572-
10-72 7000041 

CISTERNO za gnojevko. 4200 I, « 
040/750-993 7003037 

PRIDELKI 
PRODAM 

DOMAČE ŽGANJE iz jabolk in hrušk. 
« 04/574-38-18 zvečer 7003030 

JABOLKA jonagold. ajdered In zlati 
delišes. lahko dobite pri Maricuti. Ča-
dovlje 3. « 04/256-00-48 70037« 

KROMPIR za sajenje sorte pšata 
(beli), in dezire in kupim 200 1 pocin-
kan sod. « 04/204-15-22 7003054 

KROMPIR beli za nadaljnjo sajenje. « 
031/585-345 7003084 

SEMENSKI krompir desire. lanski, 
uvoz. « 041/358-030 70O30j6 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKA. starega 5 mesecev in pol. Šve-
gelj Stanko. Grahovše 26. Tržič. « 
04/594-5003 7003c«a 

BIKCA simentalca. težkega 160 kg. 
cena 550 eur (131.802,00 sH). « 
031/451-472 7003026 

BIKCA simentatea. star 3 mesece, « 
040/595-576 /OMOOI 

DVE MLAJŠI KOZI z mladiči. « 
051/345-374 70O3Ot« 

JAGNJETA. « 04/595-79-62 TOOMSS 

KOBILO, staro 3 (eta, ljutomerski ka-
sač. zelo mirna ali menjam za govedo. 
»040/851-896 7003030 

KRAVO simentalko po izbiri. « 
01/561-24-22 70030.3 

PRAŠIČE razično tsžke h jih p r i p e l na 
dom in pitidam rotadjsko kosilnico SIP 165 
cm.« 041 /724-144 /002«6 

PRAŠIČE, težke do 90 kg. Globočnik. Le-
t^ska 7. \toglie. « 0 4 1 / 7 4 5 ^ 7003050 

VEČ JAGENJČKOV, za zakol ali na-
daljnjo rejo. « 031/550-509 7003004 

ZARADI SMRTI prodam več zdrav«̂  čebe-
Pi (iiižin. « 04/204-91-60 7003018 

ŽREBiČKA, starega pol leta, « 
041/710-970 7003019 

KUPIM 

BIKCA simentatea ali križanca, 10 dni, 
«041/608-616 7003067 

BIKCA simentalca. težkega 100 kg, « 
04/514-13-15 7003008 

OSTALO 
PRODAM 

BAZEN ZA MLEKO 100 I In kupim 
pnnski štedilnik Kekec, « 04/572-16-
05 7003034 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

DELO DOBI KUHAR In dekle za strež-
bo. Klub Kovač, Glavna cesta 1. Na-
klo. • 031/339-003 7003069 

GOSTILNA v Ljubljani zaposli natakar-
ja ali natakarico, nedelje in prazniki 
prosto. BTC- Kratochwill d.o.o.. Šmar-
tinska 152. Ljubljana. « 040/679-
0 6 5 7002842 

GOSTINSTVO Andrej Šumi s.p. zapo-
sli natakarico za dek> v strežbi, poslov-
na enota v Lj.. prevoz iz Radovljice 
organiziran, del. čas od pon. do pet. 
Andrej Šumi s.p.. Alpska 52. Lesce.« 
01/566-30-97 

7002823 

IŠČEMO DEKLE, staro nad 23 let za 
delo v športni trgovini v Lescah v po-
poldanskem času. 2-3 krat na teden. 
Andreja Strouken s.p.. Gorica 23. Ra-
dovljica. • 041/676-039 roodoee 

KUHAR/ICA dobi delo v centru Kra-
nja. Nesti d.o.o.. Puštal 92. Škofja 
Loka. « 041/663-062 7003020 

KUHARJA PICOPEKA zaposlimo. 
Larh d.o.o., Sp. Bitnje 7a, Žabnlca. « 
041/642-682 7003002 

Ovsenik Inženiring, d. o. o. 
jezerska c. 108/c. 4000 Kranj 
Tel.: 04/28 
041/762-007 

Zaposlimo 

KV mizarja 
Za vse dodatne Inf. kličite 
Oomna O. na mobilni telefon! 

NATAKARJA afi natakarico zaposlimo ta-
koj. Enoizmensko deto. nemščina, a n c ^ 
čina. Vidmar Jar>fas.p.. Begunjska 6b, Les-
ce, «041/606-155 7002047 

P1CERUA MORENA zaposli pKOpeka za 
pomoč v kuhir̂ . Lahko tudi mia^ oseba 
v pokoju. Zima d.o.o.. Žirovnica 59a. Ži-
rovnica. «041/632-486 700307i 

PICERUA MORENA zaposli simpatič-
no dekle za pomoč v strežbi. Starost 
18-35 let. Zima d.o.o.. Žirovnica 59a. 
Žirovnica. « 041/632-486 7003072 

ZA DELO V STREŽBI v gostinskem lo-
kalu iščenio natakarico in natakarja. 
8enz. Glavna cesta 43. Naklo, « 
040/312-440 7002M7 

ZA NEDOLOČEN ČAS zaposlimo ku-
harja ali kuharico in honorarno kuhinj-
sko pomočnico. Gaia in. Hraška cesta 
13. Lesce, « 041 /719-002 7002895 

ZAPOSUM 3 prodajalke za dok>čen čas. 
za ddo v m^ketu v Mošnjah. možr>ost 
podaljšanja za nedoločen čas. Edita Ora-

s.p., Prvomajska ul. 14. Kamnik. « 
040/274-640 700302I 

ZAPOSLIMO še enega picopeka. Pi-
cerija Pod gradom. Koroška cesta 26, 
Tržič. « 031 /571 -781 7002836 

Zaposlimo 

trgovca 
za delo v trgovini z 
rezervnimi avtomoto deli 
z izkušnjami. 

Zaželeno znanje 
angleškega jezika in 
osnov računalništva: 
windows, excel.» 
Info: 04/201-35-10 

ZAPOSUMO proc^ko v ž t v ^ stroki-
prodaja kruha. Pekanna Zevnik. Uubijar>-
ska 36a. Kranj. « 031 /506-691 70CQ«3t 

ZAPOSLIMO mladega kuharja/ico in 
natakarja. Lahko tudi pripravnik. Gostil-
na Zaje. Lahovče 9. Cerklje. « 
04/252-20-00, 041/423-833 70omm 

VOZNIKA kamiona za mednarodni 
transport zaposTim C In E kategorija, pre-
vozi EU. Zaje Boris s.p.. Valburga 15a. 
Smlednik. « 041/622-529 7002792 

ZAPOSUMO VOZNIKA toVomega vozi-
la. izp. C in E kategorije ter skladiščnika. 
Prošnje pošljite v 8 dneh na: Grobovšek 
transport, d.o.o.. Mala ul. 10. Horjul. 
01 /75-00-152. 041 /788-678 7002659 

ZA NEDOLOČEN ČAS zaposlimo za-
stopnike In vodje skupin za terensko 
prodajo novih artiklov za varovanje 
zdravja, najboljši pogoji in uvajanje v 
delo. Sinkopa. d.o.o.. Žirovnica 87. 
041/793-367,040/666-345 7002744 

ZAPOSLIM DVA GOZDNA delavca -
sekača. delo na Pokljuki. Mato Petro-
vič s.p., Podjelje 22. Srednja vas v Bo-
hinju. « 041/455^36 

AVTOMEHANIKA za servisiranje 
osebnih vozil Peug^t zaposlimo. Za-
želene so delovne izkušnje. Avtohiša 
Kavčič, d.o.o.. Milje 45, Visoko. « 
041/717-712 7002772 

ZAPOSLIMO dva izkušena in samo-
stojna zidarja za zidanje. Megamatrix. 
d.o.o., Staretova 39. Kranj. « 
041/421-820 70023»4 

Zaposlimo elektroinstaleterja ali elek-
trotehnika možnost priučitve. lahko pri-
pravnik. Etektroinstalacije Janez Valter 
s.p.. Zg. Duplje 14. Duplje. • 
041/760-616 7002438 

ZAPOSLIMO SLIKOPLESKARJA za 
slikopleskarska dela v Kranju z okoli-
co. Brezar Primož s.p.. Mlaška cesta 
75. Kranj. « 041/697-467 

7002884 

VENERA SHOP d.o.o.. Zg. Jezersko 
82, 4206 Jezersko razpisuje delovno 
mesto prodajalca ali prodajalke v erotič-
ni trgovini v Kranju. Pogoji IV. ali V. 
stopnja (zobra^. Pisne prijave. 

7002«»3 

IŠČEM FRIZERKO z izkušnjami za 
polovični delovni čas. Frizerski salon 
Satler Dlka, Oldhamska 14, Kranj, « 
040/562-909 

7002889 

PO BOHINJSKA BISTRICA vabi 
oskrbnika/ico za Orožnovo kočo na 
Planini za Liscem. Pogoji: veselje do 
dela. vljudnost, dovoljenje HACCAP. 
Prijave na naslov PD Bohinjska Bistri-
ca. Rožna 24. Boh. Bistrica 

7003061 

ZAPOSLIMO FRIZERKO. Pire Lenart 
s.p.. C. Staneta Zagaria 40. Kranj. « 
04/235-73-10 roo2©i7 

ZAPOSUMO KV MIZARJA in delavca 
za priučHev. Mizarstvo Podjed Matjaž 
s.p.. Britof 116, Kranj. « 04/204-16-
42 7003083 

IŠČEM 

INšTRUKCIJE angl. jezika, prevajam 
iz/v angleščino ter inštruiram matema-
tiko, • 031 /323-235 Igor 7003048 

POMOČ OSTARELIM, varstvo otrok 
ali kot prodajalka, po dogovoru. « 
040/333-865 7003038 

DUO ROLO vam igra na zat>avah, ob-
letnicah. porokah don^ačo in zabavno 
glasbo. «041/224-907 

700304? 

VARSTVO in oskrbo vašega otroka v 
dopoldanskem času, dvakrat teden-
sko. «051/256-605 

7003012 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
GOTOVINSKI KREDITI za vse zapo-
slene in upokojene. Lons d.o.o.. Gre-
gorčičeva 8. Kranj. « 04/23-66-808. 
051/387-753 7002843 

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 UNO Robert 
Kukovec s.p., Mlinska ul 22, 
Maribor, tk: 02/'2S2-48-26, 
041/750-560,041/331^1. 

STORITVE 
NUDIM 

ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč, 
dovoz, poti, parkirišč, polag. robnikov, 
pralnih plošč, izd. betonskih in kamni-
tih škarp. Adrovte & Co, d.n.o.. Jelov-
škova 10. Kamnik. 01/839-46-14, 
041/680-751 

7002461 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter 
s.p.. Senlčno 7. Križe, tel.: 59-55-
170,041/733-709: žaluzije, roloji, ro-
lete, lamelne zavese, plise zavese, ko-
mamiki. markize. vAvw.asteriks.net 

7002888 

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

7001881 

BELJENJE in glajenje notranjih povr-
šin. barvanje napuščev in fasad, deko-
rativni ometi in opieski, antiglivični pre-
mazi, Pavec Ivo s.p., Podbrezje 179, 
Naklo, « 031/39-29-09 7002828 

BYTYQI IN OSTALI. Gradbeništvo 
d.n.o.. Glavni trg 14, Kranj, izvaja vsa 
gradt>ena dela, novogradnje, adaptaci-
je, notranje omete, vse vrste fasad. « 
04/202-81-20. 041/760-614 

7001020 

BYTYQI SKALA d.n.o., Struževo 3a. 
Kranj, nudi adaptacije, novogradnje od 
temelja do strehe. Notranje omete, fa-
sade. kamnKe škarpe. urejanje in tla-
kovanje dvorišč, z našim ali vašim ma-
terialom. « 041/222-741 70030SS 

IZDELUJEMO In prenavljamo strehe. 
Megamatrix. d.o.o. Staretova ulk:a 39. 
Kranj, « 041/570-957 7002192 

IZVAJAMO gradbena dela od terneljev 
do strehe, adaptacije, notranje omete, 
fasade, tlakovanje dvorišč, betonske 
škarpe. Babič Miloš s.p.. Begunjska 
9. Lesce, « 041/622-946 700i028 

IZVAJAMO sanacije dimnikov, nudimo 
dimne obloge, dimne kape. Novak & 
Co. d.n.o., Ljubl^nska 89. Domžale. 
« 041 /898-102 7002840 

IZVAJAMO VSA krovsko-kJeparska in 
tesarska dela. Pooblaščeni krovec Ge-
rard Bramac Tondach. Marko Svetelj 
s.p., Grmičeva 31 , Kranj, « 041/64-
24-24 7001827 

LAMELNE ZAVESE, žaluzije, rolete, 
screen senčila, piiseje izdelamo In 
montiramo. Rono senčila d.o.o.. Mav-
sarjeva cesta 46. Notranje Gorice. « 
01/365-12-47.041/334-247 ;0029«2 

OBNAVUAMO KOPALNE KADI z na-
brizgavanjem epoksi en^jlne prevleke. 
Izkušnje in jamstvo. IDEJA. Žiga Snoj 
s.p.. Brilejeva 16. Ljubljana 041/592-
169 7002804 

PRENAVLJAMO HIŠE in stanovanja v 
Kranju in okolici - rezervirajte svoj ter-
min. Megamatrix, d.o.o., Staretova ul. 
39. Kranj. « 041 /570-957 700188O 

RTV SERVIS ŠInko Martto s.p., C. na 
Klanec 53. Kranj, pop. TV. video, ma-
lih gos. aparatov, « 04/233-11-99 
7002058 

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

VSA SLIKOPLESKARSKA dela. pola-
ganje talnih oblog ter izdelava fasad. 
Volčanšek Albin s.p.. Kidričeva 7, Je-
senice. « 041 /873-706 7002444 

IZOBRAŽEVANJE 
NUDIM 

PLESNI TEČAJI ZA MLADOPORO-
ČENCE, maturante, starše, ostale! 
Majhne skupine, posamezno, v paru! 
Studio Tango, Britof 316, Kranj, « 
041/820-485 ;oo23«4 

ZASEBNI STIKI 
ŽENITNA POSREDOVALNICA ZA-
UPANJE posreduje za poštene zveze, 
za vse starosti po vsej SLO. Mnogo se 
jih je že spoznalo, naj se Vas še več!. 
031/505-495 7000837 

RAZNO 
PRODAM 

HIDROMOTOR Vivolo GR:2. konus 
1:8. 19 cm 3. zagozda 4mm. « 
041/33-55-39 7002728 

KUPIM 

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

70030M 

ZAHVAIA 

V 88. letu nas je zapustila draga mama. babica, prababica in teta 

KATARINA KAVČIČ 
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam ob njeni smrti izrekli sožalje, podarili cvetje in 
sveče ter jo pospremili na njeno zadnjo pot. Posebej se zahvaljuje-
mo dr. Slugi in dr. Resmanu ter osebju Hemodializnega oddelka 
Bolnišnice )esenice za trud in prizadevanje v času njene bolezni. 

Žalujoči: hčerka Majda in sin Metod z družinama 
Radovljica, 4. aprila 2007 

V SPOMIN 

Zakaj narava k rastUnt obudi? 
Zakaj ne vrne tistih, ki brez slovesa so odSli? 
Zakaj samo spomini žive v^tej sivini? 

17. aprila mineva leto dni, odkar nas je za vedno zapustila naša 
draga žena, mami in stara mama 

NEŽKA RAKOVEC 
V mislih in srcih si vedno 2 nami! 
Hvala vsem, ki se je spominjate in ji prižigate svečke. 

VSI NJENI 
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A N K E T A 

V Smlednik 
na golf? 
MAJA BERTONCELJ 

Med Smlednikom in Pirni-
čami so začeli graditi igrišče 
za golf, ki naj bi ga odprli 
konec prihodnjega leta. Za-
nimalo nas je, kako na to 
gledajo okoliški prebivalci In 
ali bodo po odprtju golf tam 
tudi igrali. 

Iris Brišar, Smlednik: 

"Golfa ne bom Igrala, saj je 
zelo drag šport, me pa 
mika, da ga bi. Podpiram 
gradnjo Igrišča pri Smledni-
ku, saj menim, da se tudi ta 
šport mora razvijati naprej." 

Vita Rozman, Ljubljana: 

"Gradnje igrišča za golf ne 
podpiram, ker se s tem na-
redi prevelik poseg v nara-
vo. Golfa ne igram in ga tudi 
ne bom. Imam raje bolj di-
namične športe." 

Milena Ločniškar, Smlednik: 

"Golfa ne bom igrala, ker se 
mi ne zdi zanimiv, poleg 
tega je zelo prestižen šport. 
Kar se gradnje tiče, pa mi ti 
posegi v naravo niso najbolj 
všeč." 

janež Poljanec, Sp. Senlca: 

"Podpiram gradnjo igrišča. 
Bo popestrilo dogajanje v 
Medvodah. Igral ga še ni-
sem, mogoče pa ga kdaj še 
bom. Bomo videli, kaj bo, 
ko bom v pokoju." 

Doran Konjar, Smlednik: 

"Igrišče za golf bo pridobi-
tev za kraj. Moti me le, da 
se povsod sliši, da bo pod 
Šmarno goro, je pa pri Smled-
niku, pod Starim gradom. 
Sam golfa ne bom igral." 

Lani ena ženska poroka 
Aktualni lokaciji za poročno dvorano sta v Dvoru Jezeršek na Zg. Brniku in v Domu oddiha 
Zveze društev slepih in slabovidnih na Okroglem. 

STKANA P. KOVAČIČ 

Kranj - Prva delovna sobota 
na Upravni enoti (UE) Kranj 
bo petega maja. Načelnica 
UE Kranj Olga Jambrek za 
letos napoveduje še nekaj no-
vosti, med drugim selitev od-
delka za upravne notranje za-
deve v pritličje občinske stav-
be, kar bi olajšalo dostopnost 
storitev strankam. Več pa v 
pogovoru. 

Stranke so delo Upravne 
enote Kranj v anketi ocenile 
zelo dobro. Na kakšnem 
vzorcu ste naredili anketo in 
kaj morate še izboljšati.' 

"Približno 400 anketiran-
cev je novembra lani naše 
delo ocenilo s šolsko oceno 
4,47, kar je nad povprečjem 
upravnih enot. Stranke po-
grešajo boljšo dostopnost in 
več parkirnih mest. Predlaga-
li smo že novemu vodstvu 
občine, da bi strankam omo-
gočili parkiranje na platoju 
pri občinski stavbi, saj zdaj 
tam parkirajo vsi, samo 
stranke ne. 

V kratkem bomo tudi zno-
va uvedli sistem listkov za 
urejanje vrst pred referati za 
izdajanje osebnih dokumen-
tov in prometa. V letu 2005 
je samo 25 odstotkov strank 
prišlo takoj na vrsto, lani pa 
je bilo z ukinitvijo sistema 
listkov in dodataimi ukrepi 
takoj na vrsti kar 76 odstot-
kov strank. Kljub temu so se 
stranke na sistem očitno na-
vadile. zato bomo obljubo dr-
žali in listke uvedli nazaj. Če 
nam bo ob urejenem siste-
mu listkov uspelo ohraniti 
tudi enako dober čakalni čas, 
bo mogoče to pravi recept za 
še večje zadovoljstvo strank." 

Lani ste zaprli poročno dvo-
rano v Preddvoru. Že veste, 
kje bo nova? 

"Tudi sami nismo bili nav-
dušeni nad zaprtjem dvorane 
v Preddvoru, a ker se ni uredi-
lo lastništvo in je zaradi tega 
trpela kakovost storitev, smo 
to v korist strank morali nare-
diti. Odlični novi lokadji se 
kažeta v Dvoru Jezeršek na 
Zg. Brniku ter v Domu oddi-

ha Zveze društev slepih in 
slabovidnih na Okroglem." 

Koliko istospolnih zvez ste 
registrirali lani? 

"Upravna enota Kranj je 
bila med prvimi v Sloveniji, 
ki je registrirala istospolno 
zvezo. Bil je ženski par, ta ob-
red je bil za zdaj edini." 

Napovedali ste pospešeno 
reševanje denacionalizacij-

skih zahtevkov. Koliko jih 
je še in kateri so najtežji 
primeri? 

"Skupaj je nerešenih še 91 
zadev, pri nas lahl^) delamo 
na 66 primerih, iprieostalih 
25 zadev je na instancah. Do 
konca leta nameravamo reši-
ti okrog 40 zadev. Med naj-
zahtevnejšimi postopki sta 
vračanje zemljišč na Krvav-
cu, vračanje bivšega Majdi-
čevega otoka..." 

Novorojenčki 

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 34 novorojenčkov. 
V Kranju je prvič zajokalo 10 dečkov in 13 deklic. Najlažji de-
ček je tehtal 2.580, najtežji pa 3.930 gramov. Na Jesenicah je 
6 mamic prvič objelo svoje dečke, 5 pa deklice. Najtežji de-
ček je tehtal 3.840 gramov, najlažja deklica pa 3.010 gramov. 

Kmetijski minister Jarc v Predosljah 

v Kulturnem domu v Predosljah bo minister za kmetijstvo 
Iztok jarc v sredo ob 18. uri predstavil kmetijsko politiko v 
finančni perspektivi 2007-2013. Vodja Logističnega centra 
za predsedovanje Slovenije EU Franci Kodela pa bo povedal 
nekaj o organizacijskih pripravah ob predsedovanju. S. K. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

I 
Danes bo pretežno jasno, jutri pa nas bo od severa dosegla 
in hitro prešla hladna fronta. Prehodno se bo pooblačilo 
in ob prehodu fronte bodo krajevne padavine, deloma 
plohe. V četrtek bo pretežno jasno. 

Agencija RS za okoI)e . Ufad M Meleorlogtjo 

TOREK I SREDA i ČETRTEK 

5/22''C 1 8/17°C i 4/18°C 

^ Zagreb 

o Rska 
24/12-0 

Papeževih 80 let 
Papež Benedikt XVL seje kot joseph Ratzinger 
rodil 16. aprila 1927 v MarktI am Inn na 
Bavarskem, jutri bo sprejel ljubljanskega 
nadškofa Alojza Urana. 

JOŽE KOŠNJEK 

Papež je v čast svojemu 
jubileju v nedeljo na Trgu 
svetega Petra v Vatikanu 
daroval mašo, med katero 
je govoril predvsem o svoji 
družini, življenju in prijate-
ljih, vse kardinale pa je po-
vabil na praznično večerjo. 
Slovesha maša v čast pape-
ževemu jubileju je bila tudi 
v Berlinu, ki se je je udele-
žila tudi nemška kanderka 
Angela Merkel, sicer prote-
stantka, v bavarskem kraju 
MarktI am Inn pa so v ne-
deljo za javnost odprli pa-
peževo rojstno hiSo. Jutri 
bo Vatikan obiskal tudi 
ljubljanski nadškof in me-
tropolit Alojz Uran, ki bo v 

imenu Slovenske škofovske 
konference papežu tudi 
osebno voščil. 

Za papežev praznik je v 
Vatikanu izšel prvi del njego-
ve knjige Jezus iz Nazareta, 
znamenita vatikanska pošta 
pa je izdala posebno znamko 
in pisemsko ovojnico s pape-
ževo podobo. Zaposleni v 
Vatikanu so imeli včeraj dela 
prost dan. Vsak uslužbenec 
je bil nagrajen s petsto evri. 
V četrtek, 19. aprila, bo mini-
lo dve leti od izvolitve Josep-
ha Ratzingerja za papeža Be-
nedikta XVI., 265. nasledni-
ka sv. Petra. V nedeljo, 22. 
aprila, bodo zato katoličani 
obhajali papeško nedeljo, ki 
je vedno prva nedelja po da-
tumu izvolitve papeža. 
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PRILOGA GORENJSKEGA GLASA 



GLASBA, TELEVIZIJA 
MTV-jalo se je 

MTV Adria je prejel Viktorja in kot še nekateri drugi 
zmagovalni nominiranci so za prejet kipec priredili za-
bavo. Povabili so sodelavce, partnerje, glasbenike in 
medije, ob prijetnem druženju pa je beseda tekla v 
mnogojezičnosti, saj slovenski oziroma dodatno še ex-
jugoslovanski program zabava mlade v različnih nacio-
nalnih odtenkih. A. B. 

Sonja Javomik in Vlado Pilja alias Lepi Dasa / FOU. ZIMO« 

Miha Cuštin • Cušti v družbi voditeljic MTV Adria Lane 
Borič in Martine Vrbos imc-.zmop 

Danes premiera 
Saškinega spota za cigana Jana 

Včeraj je bil končan novi videospot Saše Lendero za sin-
gel Mama ljubim cigana jana. Že po snemanju so 
napovedali, da bo poln emocij: od žalosti, vdanosti v 
usodo pa vse do magične zaljubljenosti in sreče, velike 
strasti in seveda očarljivega cigana Jana (Coran Barišič). 
Posebej v zadnjem delu spota je oko kamere odlično 
ujelo energetski naboj med protagonistoma, katerih 
prepričljivost je po snemanju sprožila marsikatera 
ugibanja, ki pa so se kot običajno izkazala za napačna. 
Zgovorne fotografije s snemanja so takoj povzročile ve-
liko zanimanje za video, ki ga je ustvarila ista ekipa kot 
spot za hit Ne grem na kolena. Video izdelek je danes 
zjutraj doživel spletno premiero na www.pozareport.si, 
zvečer pa sledi še televizijska premiera na TV Paprika. 
Od jutri dalje pa si ga boste lahko ogledali tudi na urad-
ni spletni stani virtvw.sasalendero.com. A. H. 

EVA POSLUŠA PLESTENJAKA 
Trenutno se Eva Černe pripravlja na izid plošče, vadi pesem za jesensko Slovensko popevko 
in predvsem veliko nastopa. Njena prva ljubezen je glasba, druga pa konji. 

Eva Čeme je prijetno 
dekle, ki se ji trenut-
no v življenju veliko 
dogaja, predvsem 
na glasbenem po-

dročju. Sedemnajstletnica 
prihaja iz okolice Domžal, z 
glasbo pa se ukvarja že vse 
življenje. Prve glasbene ko-
rake je naredila v Glasbeni 
šoli Domžale, kjer se je učila 
violino, sedaj pa svoje prste 
trenira na klavirju. Pela je 
tudi pri otroškem pevskem 
zboru "Domžalčki", pa v cer-
kvenih zborih, obiskovala 
ure teorije, igrala v godal-
nem orkestru. Petje ostaja 
njena največja ljubezen. 
Obiskuje gimnazijo Domža-
le, svoj prosti čas pa preživlja 
s svojim konjem Fliperjem, 
ki je že njen tretji konj. 

Njena medijsko vidnejša 
pevska pot se je začela pri 
Mariu, kjer je zmagala v Bit-
ki talentov, srečali smo jo na 
Emi, sedaj pa se pripravlja 
za nastop na Slovenski po-
pevki, vendar pravi, da je 
bila kar malce presenečena, 
ker ni računala, da ji bo 
uspelo tudi to. 

Kako se človek počuti, ko 
zmaga pri Mariu in kako, 
ko nastopa na Emi? 

"Ko sem zmagala na Ma-
riu, sem bila zelo preseneče-
na, ker sem bila skoraj stood-
stotna, da bo zmagala moja 
"sotalentka" Lea. Bila sem 
zelo vesela zmage, še pose-
bej pa podpore mojih prijate-
ljev, sošolcev, sokrajanov. Na 
Emi pa sem se ravno tako po-
čutila super. Seveda sem se 
lujbolje počutila na odru in 
po Emi, ko so bili rezultati že 
znani." 

Ste zmagovalka zase, saj ste 
se visoko uvrstili, ali vam je 
žal, da ne greste v Helsinke? 

"Sem zelo vesela, da sem 
se na Emi uvrstila tako viso-
ko, vendar se tudi Helsinkov 
ne bi branila." 

Kaj menite, kakšen trend 
glasbe bo letos prevladoval 
tam? 

"Ne vem. Se bom pustila 
presenetiti." 

Boste na Emi poskusili dru-
go leto? 

"Z mislimi sem še v tem 
letu. Še ne razmišljam o na-
slednji Emi." 

f M 

FINALISTI SLOVENSKE POPEVKE 2007 

V začetku aprila je strokovna komisija izmed 55 na javni 
razpis prijavljenih skladb za nastop na Slovenski popevki 
2007, izbrala skladbe: Stara kitara (Folkrola), Boljša kot 
prej (Alenka Godec), Ne računaj name (Ytenia), Kako ži-
viš? (Iva Stanič), Pomlad v mestu (Eva Černe), Kaj mi mar 
(Rdeči dečki in Edvin Fliser), Nič več, nič manj (Kalamari), 
Pridi! (Katrinas), Verjamem v srečo (Dežur), Oblekica (Na-
taša Mihellč), Vse to je moj svet (Manca Špik), Naravne 
site (Damjana Colavšek), Kdo si (Slavko Ivančič), Videz 
vara (Andreja Zupančič). Strokovna komisija pa je izbrala 
še dve rezervni skladbi: Vuhubada s pesmijo Kot porcelan, 
Klemen Černe pa je pripravil skladbo Pogrešam tvoj dotik. 
Prireditev bo 2. septembra, podelili pa bodo naslednje na-

Kako pa usklajujete šolo in 
pevsko kariero? 
. "ZaerJorat se to še da. Se 
trudim." 

Če bi izbirali med poklici 
zdravnice, pevke in odvetni-
ce - kaj vam je ljubše? 

"Vsekakor poklic pevke." 

Če bi vas metalci povabili k 
sebi na koncert, da zapojete 
kako metal skladbo na svoj 
način, bi to bil problem? 

"Po moje ne. Zakaj ne bi 
poskusila kaj novega." 

TLa rojstni dan vam podarijo 
CD Jana Plestenjaka. Bi re-
kli, škoda da ni Tony Celin-
ski ali pa Toše Proeski? 

"Ne. Bila bi navdušena 
nad izbiro." 

Ste še mladi, vendar že pre-
cej znani. Vas je to kaj spre-
menilo, vas spreminja? 

"Po mojem mnenju se ni-
sem spremenila in upam, 
da se tudi ne bom. Vseeno 
pa bi na to temo kaj več ve-
deli povedati moji sošolci in 
prijatelji." 

grade: veliko nagrado RTV "Slovenska popevka 2007" za 
najboljšo skladbo v celoti (RTV Slovenija podeli denarno 
nagrado in statuo), nagrado strokovne žirije za najboljši 
aranžma (Glasbena produkcija RTV Slovenija zagotovi dve 
novi avtorski skladbi in snemanje z Big Bandom RTV Slo-
venija v studiih Radia Slovenija), nagrado strokovne žirije 
za najboljše besedilo (razvedrilni program podeli denarno 
nagrado), nagrado strokovne žirije za najboljšega Izvajalca 
(RTV Slovenija posname TV-spot popevke nagrajenca), na-
grado strokovne žirije za mladega neuveljavljenega izvajal-
ca (razvedrilni program zagotovi novo avtorsko skladbo in 
snemanje z Big Bandom RTV Slovenija, Založba kaset in 
plošč RTV Slovenija pa izdajo na promocijski zgoščenki) in 
nagrado za najbolj vSečno skladbo festivala po mnenju jav-
nosti - (RTV Slovenija podeli statuo). A. B. 

A N K E T A 

Slovenska 
popevka danes 
P O L O N A MLAKAR BALDASIN 

TD Železniki je ob 45. jubile-
ju pripravilo koncert, na ka-
terem so nastopile legende 
Slovenske popevke. Povpra-
šali smo jih, kako gledajo na 
današnje stanje festivala, bi 
kaj spremenili, jim je všeč 
izbor skladb... 

Foto: Polona M. Bildasm 

i Edvin Fliser 

i "Živ orkester, nastop v živo 
i in dobra skladba so bistvo 
: popevke. Zdi se mi prav, da 
i se tradicija ohranja, saj je 
: popevkarstvo del naše kul-
: ture. Vprašanje pa je, kaj 
: lahko današnji avtorji v tem 
: času nudijo popevki, ki 
: zgublja na pomenu." 

Ana Dežman: 

"Danes ni pogojev za pravo 
popevko, prisotna je komer-
ciala, zlati časi so mimo. 
Novim na glasbeni sceni fe-
stival predstavlja predvsem 
dobro promocijo, sicer pa 
ne vidim večjega smisla v 
ohranjanju. Naj bo, če že 
mora biti." 

Stane Mancini: 

"Orkester v živo, dobra pri-
redba in besedilo so najpo-
membnejši dejavnik. Dobrih 
melodij že dolgo ni, menim, 
da bi že pri izboru skladb ži-
rija morala imeti bolj stroga 
merila, saj se na festival pri-
javi veliko dobrih skladb, ki 
ne pridejo v ožji izbor." 

Irena Kohont: 

"Danes je bolj važen stas 
kot glas, besedila so zanič. 
Ne čutim nobene nostalgije, 
ko gledam popevko, res mi 
ni všeč. Mi smo vedeli, kaj 
pojemo, glasbo smo delali s 
srcem, vse je imelo pomen. 
Zdaj se vse dela zaradi de-
narja." 

i Lado Leskovar. 

: "Že nekaj let ne spremljam 
i festivala, me ne zanima, 
i Zmagovalci že dolgo niso 
: več odraz popevke, pevci so 
i samo interpreti, bistvo se 
i skriva v ozadju. Telefonsko 
i glasovanje bi takoj ukinil, 
i ker s tem samo mastno slu-
: žijo velika podjetja." 

http://www.pozareport.si


KULTURA 

Z DOMAČE ZEMUE V SVET 
Kranjske galerije bodo za mesec dni bogatejše za 7. mednarodno razstavo Risbe in slike na papirju v 
prostoru Alpe-Jadran in razstavo nagrajenca Prešernovega sklada Toneta Lapajneta. 

Igor Kavčič 

Prvi namig o izjem-
no bogati likovno-
razstavni dejavno-
sti v Kranju je po-
zoren poslušalec 

lahko dobil že v obeh po-
zdravnih nagovorih kranj-
skega župana Damijana Per-
neta, v katerih je med dru-
gim poudaril, da se je njego-
vo spoznavanje likovne 
umetnosti v zadnjih mese-
cih. odkar županuje, zelo 
obogatilo, saj tako rekoč vsak 
mesec obišče odprtje nekaj 
razstav. Pretekli teden smo v 
Kranju odprli dve, 7. medna-
rodno razstavo Risbe in slike 
na papirju v prostoru Alpe-
jadran, Galerija Prešernovih 
nagrajencev za likovno 
umetnost pa gosti dela aka-
demskega kiparja Toneta La-
pajneta. 

Mednarodna razstava Ris-
ba in slika na papirju v prosto-
ru Alpe-Adria bienalno (vsa-
ko drugo leto se izmenjava z 
Likovnim bienalom mesta 
Kranja) poteka že dvanajst 
let, vsa ta leta pa za njegovo 
realizacijo v okviru Likovne-
ga društva Kranj v največji 
meri skrbi slikarka Klemen-
tina Golija. "Prva razstava 

Slikarka Klementina Golija, neutrudna organizatorka odmevnih likovnih dogodkov 
v Kranju, v pogovoru s slikarskima kolegoma Črtomirom Frelihom iz Radomelj in Carlom 
Piemontijem, ki je na odprtje razstave prišel iz Trsta. / fou: coiazd uvčk 

leta 1995 je bila omejena 
predvsem na tehniko risbe, 
kasneje pa smo koncept 
spreminjaU. Tokratno raz-
stavo smo tako še posebej 
namenili risbi in sliki na pa-
pirju. Risba je kot samostoj-
na likovna zvrst vse prepogo-
sto prezrta." Tokratna razsta-
va je prvič na ogled v treh 
osrednjih kranjskih galeri-
jah: Prešernovi hiši. Mestni 
hiši in društveni Mali galeri-
ji, predstavlja pa se kar 32 

Najdišče raznobarvnih zemelj na območju Slovenije, 
plastificirane zemlje na juti, 130 x 107 cm, 1976 

ustvarjalcev iz sedmih držav, 
poleg Slovencev še likovniki 
iz Avstrije, Italije, Hrvaške, 
Bosne in Hercegovine, Mad-
žarske in Nemčije. Dela so 
po galerijah razstavljena na-
cionalno in generacijsko me-
šano, predvsem glede na po-
dobnosti v konceptih. Ogled 
razstavljenih del toplo pripo-
ročam, saj gre za pestro 
mednarodno paleto ustvar-
jalcev, hkrati pa se predstav-
ljajo tudi vidni slovenski in 
seveda kranjski likovniki. 
Poenostavljeno bi lahko de-
jal, da lahko vsak najde sliko 
zase. 

V petek smo v galerijskih 
prostorih Pavšlarjeve hiše na 
pot pospremili še eno razsta-
vo. Tola-at so na ogled dela 
akademskega kiparja Toneta 
Lapajneta, nagrajenca Pre-
šernovega sklada leta 1977. 
Lapajne se predstavlja v svo-
jem izvirnem umetniškem 
izrazu, saj ustvarja z narav-
nimi materiali barjanske 
zemlje. Kranjska razstava je 
razdeljena na dva dela in za-
jema tako dela iz zgodnejših 
obdobij, ko je v sedemdese-

tih razvijal svoj avtorski slog, 
kot dela iz njegovega nadalj-
njega razvoja vse do danes. 
"Likovniki danes pogosto 
ustvarjajo v povezavi z aktu-
alnimi dogajanji v času, La-
pajne pa nas skozi svoj dru-
gačen pogled vodi v kozmos 
v druge možne in širše za-
snovane vizije," je ob odprtju 
dejal prof. dr. Lev Menaše, ki 
je Lapajnetov način razmiš-
ljanja primerjal z razmišlja-
nji umetnikov z drugih po-
dročij, kot je pred nedavnim 
umrli literat Kurt Vonnegut, 
pa režiserja Andrej Tarkov-
ski in Stanley Kubric... 

"To, kar ustvarjam, je 
duša krajine, značaj te naše 
zemlje, naš genius loci. 
In ta zemlja je sestavni del 
vesolja, zato sem razstavo 
naslovil Zemlja v nebu," 
je povedal kipar Lapajne, ki 
je na odprtje razstave v 
Kranj poleg domačih ljubi-
teljev umetnosti privabil tu-
di mnoge poznavalce njego-
ve umetnosti iz prestolnice, 
med drugim tudi nekdanji 
predsedniški par Milana in 
Štefko Kučan. 
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KRANJ 

Gimnazijski Veliki spomladanski koncert 

Danes, 17. aprila, ob 20. uri bo v večnamenski dvorani 
Gimnazije Kranj že deseti Veliki spomladanski kon-
cert. Okrogli jubilej bodo mladi kranjski gimnazijci 
obeležili s posebno glasbeno poslastico. Na koncertu 
bodo namreč skupaj z Revijskim orkestrom svoje veli-
ke uspešnice zapeli Oto Pestner, Tomaž Ahačič, Elda 
Viler, Ditka HaberI in Ana Dežman. "Koncert bo izzve-
nel kot spominjanje na čase najlepših melodij swinga 
in zmagovalnih skladb Jožeta Privška, jureta Robežni-
ka in drugih/' je povedal Primož Zevnik, neutrudni 
programski vodja gimnazijskih koncertov: "Ditka 
HaberI bo po dolgem času z našim orkestrom spet 
svoje najlepše skladbe Samo nasmeh, Dan ljubezni, 
Dekle iz Zlate ladjice. Elda Viler in Ana Dežman sta se 
tudi letos prijazno odzvali s svojim venčkom skladb, 
prav tako bo z našim Revijskim orkestrom, ki ga bo 
tudi tokrat vodil Nejc Bečan, in Godalnim orkestrom 
glasbene šole, ki ga vodi Maja Hribernik, nekaj svojih 
uspešnic zapel Oto Pestner." Večino skladb je Bečan 
za letošnji koncert aranžiral na novo. Koncert bo pove-
zoval bleščeč humor iz zakladnice evropske in svetov-
ne literature z voditeljem Mihaelom Šorlijem, Barbaro 
Ribnikar in Katjo Ropret. I. K. 

KRANJ 

Srečanje gorenjskih in zamejskih 
glasbenih šol 

v četrtek, 19. aprila, ob 18. uri se bo v Avli občine 
Kranj začelo tradicionalno 33. Srečanje gorenjskih in 
zamejskih glasbenih šol. Na srečanju se bodo predsta-
vili najboljši učenci iz petih gorenjskih glasbenih šol, 
Kjianja (letos tudi organizatorja), Škofje Loke, Tržiča, 
Radovljice in jesenic, ter zamejci z Avstrijske Koroške 
In Kanalske doline v Italiji. I. K. 

jESENlCE 

Nič več Izbrisanih 

Ekipa Boom teatra pripravlja zadnjo poslovilno pred-
stavo njihovega prvenca komedije Izbrisani na Gorenj-
skem, ki bo 21. aprila v kinu Železar. Predstava je do 
sedaj doživeta že skoraj 70 ponovitev, kar je za kul-
turno umetniško društvo, ki deluje šele dve leti, kar 
velik uspeh. Na Jesenice se s to predstavo vračajo že 
tretjič, ob tem pa upajo, da se bodo ob koncu predsta-
ve lahko pohvalili, da si jo je skupno ogledalo 20.000 
gledalcev. Humorja polna predstava traja 80 minut. 
Dogajanje je postavljeno na urad za priseljence, 
kjer državljani bivše Jugoslavije prosijo za slovensko 
državljanstvo, ob tem pa razlagajo svoje težave urad-
niku. Predstava ne temelji le na situacijski komiki, 
ampak jo lahko opazimo tudi v stereotipnih lastnostih 
posameznikov, ki prihajajo iz bivše Jugoslavije. Za v 
prihodnje pa glavna akterja Boom teatra Miki Bubulj 
In Ranko Babič pripravljata čisto nove skeče in šale 
za njun B&B Show, ki jih bosta predstavila na Tednu 
mladih v Kranju. Polona Pegan 
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KINO, SPOREDI, RADIO 
Pisma z lwo Jime 

Vojna drama je prišla v slovenske kinematografe že 
marca, v Kranju pa jo lahko spremljamo v Kino Centru 
od 12. aprila. 
Film režiserja Clinta Eastwooda pripoveduje zgodbo o 
resničnem japonskem generalu Tadamtchiju Kuribaya-
shiju, ki ga igra Ken VVatanabe, ki je vodil japonske voja-
ke v legendarni bitki na otoku lwo Jima, ki so se 40 dni 
borili proti Američanom. Film je japonski pogled na zna-
menito bitko - ameriški pogled je prav tako Clint Eastw/ood 
predstavil v filmu Zastave naših očetov. 
Na lwo Jimi je umrlo skoraj 7 tisoč ameriških in več kot 
20 tisoč japonskih vojakov. Črni pesek lwo Jime je prelit 
z njihovo krvjo, toda njihovo žrtvovanje, njihovo priza-
devanje, njihov neizmerni pogum in njihova strast še 
vedno živijo v pismih, ki so jih poslali domov. A. B. 

KINO SPORED 

KINO CENTER. KRANJ 

Torek, 17.04. 
18.00 
SPOZNAJMO ROBINSONOVE 
20J0 
PISMA ZIWO JIME 

Sreda, 18.04. 
18.00 
SPOZNAJMO ROBINSONOVE 
20J0 
PISMA ZIWO JIME 

UNHtRTOVA DVORAN«, RADOVUlU 

Četrtek, 19.04. 
20.00 
KRAUICA, 

biografska drama 

Petek, 20.04. 
16.00 In 18.00 
NINJAZELVE, 

anim.akc.kom. 
Film je sinhroniziran v slovenšfino. 
20.00 
GLASBA IN BESEDILO, 

rom. komedija 

Sobota, 21.04. 
16.00 
NINJAZELVE, 

anim. akc. kom. 
18.00 
GLASBA IN BESEDILO, 

rom. komedija 
20.00 
KRALJICA, biografska drama 

Nedelja, 22.04 
KINO ODPADE 

KINOSORA.iKOFJAlOKA 

Četrtek, 19.04. 
20.00 
DIVJE MODRO ONOSTRANSTVO, 
znan.-fantast. film 

Petek, 20.04. 
18.00 
HEIDI,otro$kifilm 
20.00 
DARVVINOVA NOČNA MORA, 
dokumentarni film 

Sobota, 21.04. 
18.00 
HEIDI,otro§kifilm 
20.00 
DIVJE MODRO ONOSTRANSTVO, 
znan.-fentast. film 

Nedelja, 22.04. 
18.00 
HEIDI, otroški film 
20.00 
DARVVINOVA NOČNA MORA, 
dokumentamifilm 

Nedelja, 22.04. 
18.00 in 20JO 
SANJSKE PUNCE, 
amer. mjuaki 
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SUDOKU 

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

SKRIVNO ŽIVUENJE BESED 
Neizogibna telesna bližina med medicinsko sestro in njenim pacientom pokaže drugo plat resničnosti. 
Skrivnostna zmožnost vživljanja v čustva, dileme drugega lahko zruši zid tišine in cinizma. 

D rama Skrivno 
življenje besed je 
delo režiserke 
Isabel Coixet, ki 
je spisala tudi 

scenarij, igrajo pa znana 
imena kot Sarah Poley, Tim 
Robbins, Javier C mara, 
Sverre Anker Ousdal, Steven 
Maddntosh, Eddie Marsen, 
Julie Christie. 

Isabele Coixeti je ustvarila 
tudi senzibilni film Moje 
življenje brez mene, v Skriv-
no življenje brez bede, pa 
spoznamo usodo dveh ljudi, 
ki se verjetno ne bi nikoli 
srečala, če ju ne bi združilo 
naključje. Hanna je skriv-
nostna samotarka, ki se med 
obiskom Irske prijavi za delo 
m e d i c i n s k e ses t re n a n a f t n i 
ploščadi. Naftna ploščad pa 
je samotna točka sredi mor-
ja, kjer služijo kruh izključ-

no moški. Zgodi se nesreča. 
Hanna bo skrbela za poško-
dovanca, ki je začasno osle-
pel. Med njima se razvije ne-
navadna intimnost, polna 
skrivnosti, resnic, laži, vese-
lja in bolečine. Povsem ju 

prevzame in za vedno spre-
meni njuni življenji. 

Režiserke in scenaristka 
Isabel Coixet o glavnih likih in 
snemanju pravi: "Hanna (igra 
jo Sarah Polley) živi v tišini, v 
katero je zapadla zaradi svoje 

gluhosti, pogosto pa se zdi, da 
je tišina edino orodje, s kate-
rim se brani pred svetom. Jo-
sef (igia ga Tim Robbins) pa 
govori, kot da ga le besede, 
ironija, šale in humor ščitijo 
pred popolno blaznostjo." 

RADIJSKI SPOREDI 
Radio Kranj 97,3 Mhz 
(v/ww. radio-kranj.si/program.php) 

V torkovem dopoldanskem programu bodo poklicali v 
Gornjo Radgono, kjer se pripravljajo na 5. mednarodni se-
jem lovstva, ribištva, turizma in aktivnosti v naravi, ki bo 
od 20. do 22. aprila. Malo po 13. uri bodo predstavili letoš-
nji veliki spomladanski koncert na kranjski gimnaziji. Ker 
je letošnji koncert jubilejni, že deseti, so pripravili še po-
sebno glasbeno poslastico. Več v pogovoru s program-
skim direktorjem koncerta, profesorjem Primožem Zevni-
kom. V sredini temi dneva ob 9.20 se bodo pogovarjali z 
županom občine Naklo Ivanom Štularjem. Popoldne 
malo po i6. uri vas vabijo k poslušanju kontaktne oddaje 
na temo dohodnina. V studiu bo spet Dragica Praprotnik, 
ki bo z veseljem odgovarjala na vaša vprašanja. V četrtek 
ob 9.20 bodo trgovali z vrednostnimi papirji, se po i6. uri 
potepali z Dašo Šter in pobirali drobtine iz ročk zgodovi-
ne ob 19.30. V petek popoldne ne zamudite lestvice Radia 
Kranj in pometanja po slovenski glasbeni sceni, v soboto 
pa ne bistrih glavic, ki vedno vedo prave odgovore. Tudi 
tokrat so jih zaupali Ani Jagodic, ki pripravlja in ureja pri-
ljubljeno otroško sobotno oddajo. 

Radio Potepuh, 91,0 Mhz 
{www.potepuh.com) 

Lepi, sončni dnevi kar vabijo v naravo, na potep ali izlet, 
saj nam naša lepa deželica ponuja veliko možnosti za to. 
Tudi v tednu, ki je pred nami, vam bodo predstavljali kra-
je in zanimivosti v njih, da pa vaši trebuščki ne ostanejo 
prazni, bodo poskrbeli v dnevnih oddajah Od gostilne, go-
stišča, do prenočišča v katerih boste dobili namig, kam na 
dobro kosilo, večerjo ali celo na daljši oddih. V torek, ob 
14.05 ne zamudite Čežane s Stanetom, saj bo gostil zna-
nega slovenskega estradnika. O delu in uživanju na doma-
čem balkonu ali vrtu bo govora v sredini oddaji Rože&Vrt 
ob 14.05. Četrtkov S-O-S ob 14.05 bo zopet razkril novo 
tabu temo, saj bo voditelj Stane gostil Janjo Škrjanc in 
Morisa Hoblaja. V petkovi oddaji Hello ob 14.05 pa vas bo 
Veronika zopet povabila na potep - kam, pa naj do takrat 

ostane še skrivnost. V programu uvajajo kar nekaj spre-
memb, o katerih pa vas bodo sproti obveščali na spletni 
strani. Zagotavljajo vam, da razvedrila in dobre glasbe ne 
bo manjkalo. 

Radio Sora 91,1 Mhz 
(vww.radio-sora.si) 

Danes, v torek, ob 9. uri bodo v oddaji Aktualno predsta-
vili delo 45 let starega turističnega društva Železniki. Ob 
tej priložnosti je Monika Bernard pred mikrofon povabila 
nekaj bivših predsednic in predsednikov, s katerimi bodo 
sestavili mozaik njihovega dela skozi čas. Ob pol enajstih 
se bodo potopili v vrelce zdravja, ob 16.30 s Kulturnimi pa-
berki pokukali v svet kulture, ob pol sedmih pa se skupaj 
s staro glasbo zavrteli na Torkovem glasbenem vrtiljaku. V 
sredo ob 9. uri vas bodo škofjeloški policisti povabili na 
prikaz varne vožnje s kolesom in motorji - akcijo, ki jo 
bodo v četrtek dopoldne izvedli na prostoru nekdanje vo-
jašnice. Ob enajstih bodo v županovi urici gostili škofjelo-
škega župana Igorja Draksierja, ob 12.30 predstavili časo-
pis, ki ga pripravljajo prebivalci Martinj Vrha, ob 17. uri pa 
pristali na Planetu glasbe. Četrtkovo oddajo Aktualno ob 
devetih bodo posvetili cvetličnemu sejmu, ki bo ta konec 
tedna popestril dogajanje v Škofji Loki, seznanili pa vas 
bodo tudi z novostmi pri ocvetličenju in ocenjevanju naj-
lepših. Ob enajstih bodo, tako kot vsak četrtek, spet reše-
vali vaša Vprašanja in pobude, ob 17. uri predstavili delo 
radovljiških Putnovcev, v avtomobilistični oddaji po i8. uri 
pa boste slišali, kako Oplova vozila ocenjujejo tisti naši 
poslušalci, ki so se preizkusili kot testni vozniki. V petek 
bodo ob devetih gostili župana občine Šenčur Mira Kože-
lja, po drugih običajnih petkovih oddajah pa popoldne pri-
pravili še petkovo razglednico, ki jo bomo tokrat pošiljali 
v živo, iz Šenčurja. Soboto bodo zapolnile običajne sobot-
ne oddaje, posebej pa vas vabijo k poslušanju športnega 
popoldneva, ki se bo začelo ob 13.15 z oddajo Dg. V nede-
ljo ob devetih bodo pokukali v zaklade slovenskih spomi-
nov, opoldne ponovili oddajo Od petka do petka - tednik, 
popoldne pa bo z vami klepetal Viktor Mikek. V ponede-
ljek ob devetih bodo gostili poslanca Mihaela Prevca, dan 
na Radiu Sora pa bodo zaključili z oddajo za mlade Dan-
cefloor, ki se bo začela ob 20. uri. 

http://www.potepuh.com


ffluianua 
ZA IGRO TRI NAGRADE 
S predstavo Igra je dramska skupina OŠ Staneta Žagarja Kranj na Otroškem festivalu gledaliških sanj 
navdušila. Med drugim so dobili tudi nagrado za najbolj izvirno predstavo festivala. 

Ana Hartman 

Center za kulturo 
mladih je v začet-
ku aprila s petim 
Otroškim festiva-
lom gledaliških 

sanj v Ljubljani znova pove-
zal mlade nadobudne gleda-
liške ustvarjalce. Tokrat so 
na oder postavili 33 predstav. 
Festivala se je tretjič udeleži-
la dramska skupina OŠ Sta-
neta Žagarja Kranj. Za pred-
stavo Igra so dobili nagrado 
za najlx)lj izvirno igro festi-
vala in za najboljšo igro pr-
vih dveh triad, učenec Peter 
Jenko pa je prejel priznanje 
za obetavnega mladega ig-
ralca. 

"Kaj takega res nismo pri-
čakovali," nam je pretekli te-
den zaupalo deset mladih ig-
ralcev na OŠ Staneta Žagar-
ja. Njihova predstava prika-
zuje, kako pravzaprav nasta-
ja predstava. Kot je povedala 
njihova mentorica Jana Ko-
vač, so najprej nameravali 
pripraviti predstavo Magnet-
ni deček Milana Dekleve. 
"Sama sem že od začetka ve-
dela, da bo naša predstava 
govorila o tem, kako so pri-
pravljali predstavo; od tega, 
kako se zberejo, si porazdeli-
jo vloge, kako potekajo bral-
ne vaje, do vaj na odru, izde-

Zadovoljna dramska skupina OŠ Staneta Žagarja Kranj 

lave kostumov in scene," je 
pojasnila Kovačeva. Po mne-
nju žirije na festivalu gledali-
ških sanj predstavo odlikuje 
predvsem izboma avtorska 
tematika; igra v igri, ki poleg 
komedije spada med zahtev-
nejše gledališke žanre. Av-
torska predstava se odlikuje 
v izvirnosti mladih igralcev 
pri njeni kreaciji in je drama-
turško lepo izpeljana zami-
sel z odličnimi gledališkimi 
momenti na otroški način, a 

kljub temu na pravi profesio-
nalen igralski način izpelja-
na zahtevna tehnika, je ute-
meljila žirija in dodala, da 
Igra presega okvire otroške-
ga gledališkega repertoarja. 

Ob vseh nagradah je zani-
mivo, da se dramski skupini 
OŠ Staneta Žagarja ni uspe-
lo uvrstiti na Kekčevo sreča-
nje. A to mladim igralcem ni 
vzelo zagona. Nekateri celo 
razmišljajo o tem, da bi živ-
ljenje posvetili igranju. 

Poleg OŠ Staneta Žagarja 
Kranj so se na Otroškem 
festivalu gledaliških sanj 
predstavile še štiri gorenjske 
skupine iz OŠ Preska, OŠ A. 
T. Linharta Radovljica, POŠ 
Trboje ter KPD Josip Lavtižar 
Kranjska Gora. Slednji so do-
bili nagrado za najboljšo 
predstavo v tretji tiiadi, Ana 
Praprotnik iz OŠ A. T. Lin-
harta in Tim Kalan iz POŠ 
Trboje pa sta prejela priznan-
ji za obetavna mlada igralca. 

V Bitnjah pozdravili pomlad 
v dvorani gasilskega doma Bitnje je tamkajšnji KUD v sode-
lovanju s KS minuli petek pripravil tradicionalno prireditev 
Prihod pomladi. "S tem se v našem kraju začne prebujanje 
življenja," je dejala predsednica KUD Mateja Arhar. Pred 
polno dvorano so nastopi dramska skupina podružnične 
šole Žabnica pod mentorstvom Barbare Mesec - Štular, folk-
lorna skupina iz vrtca BIba, Brigita ZiherI je igrala har-
moniko, Daša Arhar kljunasto flavto, Žana Kepic je prire-
ditev obogatila s petjem, Rebeka Dolinar pa z recitacijo. 
Nastopili so tudi mladi plesalci iz plesnega kluba Studio 
Ritem - državna prvaka v latinskoameriških plesih med mlaj-
šimi pionirji Nadja Arhar in Lan Dan Kerštanj (na sliki) ter 
Lovro Hafnar in Tla Pavlovič. V sklopu prireditve so podelili 
tudi dve plaketi častnega člana KUD Bitnje, in sicer Marjani 
Jekovec In Duši Jeršin. A. H. 

Ples in igra v Seri 

Pretekli teden je bilo v Sori območno srečanje folklornih 
skupin. Za uvrstitev na regijsko tekmovanje, ki bo letos 
v Radovljici, so se potegovale tudi otroška folklorna 
skupina (OFS) Croharčki iz OŠ Ivana Groharja, OFS 
Trata OŠ Cvetka Golarja (na sliki), mlajša OFS OŠ Sel-
ca, OFS OŠ Selca, OFS Kamniti most OŠ Škofja Loka -
Mesto, ter mladinska, starejša, mlajša in najmlajša OFS 
KUD Oton Župančič Sora. Rezultati do zaključka redak-
cije še niso bili znani. M. B. 

Rešitve nagradne križanke Didakta 
če ste otroško križanko rešili pravilno, ste dobili geslo LIska 
najraje prestraši poštarja. Obljubili smo vam tri privlačne 
knjižne nagrade založbe Didakta. Srečni nagrajenci so 
tokrat Peter Benedičič iz Železnikov, Žan SchaflFer iz Bohinj-
ske Bele in Ljubica Privšek iz Medvod. Nagrade boste prejeli 
po pošti. A. H. 

OTROŠKA PERESA 

Sramežljivost 

Ko prvič si do mene pristopila, sram me je bilo. 
Ta tvoja neizmerna lepota, dišave, sram me je bilo. 
Želja po tebi mi je hrepenela, le kako bi te osvojil.' 
Zopet sem te pogledal, sram me je bilo. 
Tako sem bil zaljubljen, da sem slišal travo rasti. 
A ob pogledu nate, sram me je bilo. 

Tevž Urevc, 9. a, OŠ Gorje 

Moja družina 

Moja družina ima štiri člane. To so ati Jaka, mami Mojca, 
sestrica Manca in jaz Matic. Smo zelo veliki prijatelji in Ima-
mo se radi. Ati je samostojni podjetnik. Mami je zaposlena 
pri njem. Kadar Imata veliko dela, jima priskočim na pomoč. 
S sestro se velikokrat skupaj igrava. Mami in ati mi poma-
gata pri domači nalogi. Včasih zvečer gledamo zanimive 
knjige ali filme. Moje družine ne bi zamenjal za nobeno dru-
go. Zelo mi je všeč, ko se Igramo Človek ne jezi se ali Ena. 
Zvečer se starša zabavata z nama. Kadar je v družini kdo bo-
lan, smo žalostni. Če bi ostal sam, bi ves čas jokal. 

Matic Jezeršek, 4. b, OŠ Ivana Tavčarja, Gorenja vas 

TISOČ UGANK ZA MALČKE 
Tokrat vam Franc Ankerst zastavlja naslednjo uganko: 

Kaj je del dneva, ko človek spi, 
<%stna svetilka ta čas gori? 

Do petka pošljite SMS z vsebino ug+rešitev+lme, pri-
imek in naslov na številko 031/69111 1 . Nekdo bo prejel 
knjižno nagrado, ime nagrajenca pa bomo objavili pri-
hodnji torek. Pravilna rešitev prejšnje uganke se glasi "je 
112". Nagrajenka je Ana Traven iz Besnice. 

SUDOKU 
ZA OTROKE 
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Sestavila; Eva m Bine 

Navodilo za reševanje: 
V mrežo uvrstite številke od 1 do 6. 
UpoStefajte: 
1. V vsaki vrstici je vsaka številka vpisana le enkrat. 
2. V vsakem stolpcu je vsaka številka vpisana le enkrat. 
3. V vsakem pravokotniku z 3 x 2 polji je vsaka številka 

vpisana le enkrat. 



s TOREK 17.4.2007 

NAGRADNA KRIŽANKA 

AVTOHISA KAVCIC d.o.o. 
Milje 45,4212 VISOKO 
Tel.: 04 275 93 00 (prodaja) 
Tel.: 04 275 93 93 (servis) 
vvvvvv.avtohisa-kavcic.si 

* 
P E U G E O T 

Aprilske ugodnosti ob nakupu vozil Peugeot 
1 0 7 prihranek do i.ooo EUR/ 239.640,00 SIT 

2 0 7 prihranek do 1.150 EUR/ 275.586,00 SIT 
3 0 7 prihranek do 3.300 EUR/ 790.812,00 SIT •+ gratis obvezno in kasko zavarovanje 
4 0 7 prihranek do 3.100 EUR/ 742.884,00 SIT 

Pomladna ponudba gospodarskih vozil 
- nakup brez pologa z ugodno obrestno mero! 

Za reševalce smo pripravili šest lepih nagrad: 
1. nagrada - enodnevna uporaba vozila Peugeot 207 
2. nagrada - komplet gumijastih avto predpražnikov 
3. nagrada - majica Peugeot 
4., 5. in 6. nagrado podeljuje Gorenjski glas 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 
9. maja 2007, na Gorenjski glas, Zoisova i, 4001 Kranj, p.p. 124. 
Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred 
poslovno stavbo na Zoisovi i. 

PEUGEOT 

P«f»<Mn CN' 4 LUFT - SIT. (80 JOFT - 2S.756.80 SIT. 99.90 TUFT - >>.940,04 SIT. 9.990 AIR -1.)94-00).60 STT. Uutun je infoonative«! Zj TA»&M cen v SCT1« UPOR̂ ILIM mrnjiM tttn. U JN«(j I.oo EUR - )39,640 SITI 

Tudi aprila nora 
ponudba pri Peugeotu! 

Peugeot 207 s 4-letno garaiicijo za 4 €/dan! 

Primer izračuna za 207 STYUH 
priprave 
elementi 
prevoženih km. 

PEUGEOT www.peugeot.si u ž i T E K V DOVRŠENOSTI 

Ponudba velja za vozila na zalogi dobavljiva do 30.4.2007. 

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o. - Milje 45,4212 Visoko - tel.: 04 275 93 00 
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AVTOMOBILIZEM 
VONJ PO POMLADI IN POLETJU 
Največji letošnji novosti pri BMW sta novi X5 in kabriolet serije 3. 

O Matjaž Gregorič 

Bavarski BMW, ki je 
lani dosegel izjemne 
prodajne in finančne 
rezultate, nadaljuje s 

prenovo modelov. Med letoš-
njimi novostmi sta najpo-
membnejša prihoda nove ge-
neracije špormega terenca 
X5 in kabrioletske izvedbe 
serije 3. 

Novi X5 ima težko in hkra-
ti častno nalogo, kajti njegov 
predhodnik prve generacije 
je postavljal smernice v raz-
redu luksuznih terencev. No-
vinec je nekoliko večji, posle-
dično pa se v njem lahko vozi 
sedem potnikov, opazne so 
tudi nekatere spremembe na 
zunanjosti. Razvojniki so ob 
tem poskrbeli za optimizaci-
jo šest- in osemvaljnih mo-
torjev ter izboljšavo štiriko-
lesnega pogona xDrive. Novi 
4,8-litrski bencinski osem-
valjnik razvije 261 kW/355 
KM, 3,0-litrski šestvaljnik 
2 0 0 kW/272 KM, povsem 
novo zasnovo pa ima tudi 
3,0-litrski turbodizelski šest-
valjnik s 173 kW/235 KM. Po-

leg tega so novemu X5 nade-
li pnevmatike, s katerimi je 
mogoče voziti tudi še dolo-
čeno razdaljo, če iz njih 
uide zrak, zanesljivost vož-
nje pa omogoča aktivno kr-
miljenje. Poleg tega je pod-
vozje opremljeno z elek-
tronskim sistemom Adapti-
veDrive, ki neprestano 
spremlja in preračunava 
podatke o hitrosti, kotu za-
vijanja ter vzdolžnih in pre-
čnih pospeških ter o pospe-
ševanju, s tem pa prilagaja 
delovanje posameznih ele-
mentov voznemu režimu. 
Cene za novo generacijo 
športnega terenca se zače-
njajo pri 56.900 evrih. 

Novi BMW serije 3 v kabri-
oletski izvedbi je že četrta 
generacija tega avtomobila, 
hkrati pa za bavarsko tovar-
no predstavlja pomembno 
prelomnico. Novinec ima 
namreč prvič zložljivo trdo 
streho, ki je tridelna, ima 
lahko jekleno konstrukcijo 
in se razpre v 23 sekundah, 
zloži pa še v sekundi manj. 
Nekaj inovacij je tudi pod 
motornim pokrovom, v razli-
čici 335iC 3,0-iitrski bencin-

ski šestvaljnik z 225 kW/3o6 
KM, novost pa je tudi 330 dC 
s 3,0-litrskim šestvaljnim 
turbodizlom, ki razvije 170 

kW/23i KM. najcenejši ka-
briolet serije 3 je na sloven-
skem trgu naprodaj za 
43.100 evrov. 

SLUŽBENI DOSTAVNIKI NA PLIN 
Petrol je v svoj vozni park uvedel 16 lahkih dostavnikov s pogonom na plin. Do konca leta bo 
utekočinjen naftni plin na voljo na 30 lokacijah. 

O Matjaž Gregorič 

Slovenska naftna dru-
žba Petrol postopno 
sledi vse večjemu 
povpraševanju po 

utekočinjenem naftnem pli-
nu kot pogonskem sredstvu 
za pogon motornih vozil. 
Tako so tudi v svoj vozni park 
dodali 16 vozil fiat doblo z 14-
litrskim bencinskim motor-
jem in z naknadno vgrajeno 
napravo za pogon na plin. 
Vozila je zagotovil Fiatov slo-
venski uvoznik podjetje Avto 
Triglav, kjer so vgradili plin-
ske naprave italijanskega pro-
izvajalca Bedini. Pri vozilih 
fiat doblo je plin shranjen v 
atestirani jekleni posodi in 

pod tlakom 10 atm. Posoda 
se napobii do 80 odstotkov, 
ostala prostornina pa je na-
menjena temperaturnemu 
raztezanju tekočine. Polnje-
nje s plinom poteka preko zu-
nanjega priključka, za var-
nost delovanja skrbita dva 
elektromagnetna ventila. Up-
ravljanje naprave poteka pre-
ko tipke na armaturni plošči, 
zagon motorja pa se vselej 
opravi z bencinom. Avtoplin 
prispeva predvsem k zmanj-
šanju škodljivih izpustov, na 
primer dušikovega oksida za 
34 odstotkov, ogljikovega di-
oksida za 15 in ogljikovega 
monoksida kar za 50 odstot-
kov, poleg tega je občutno 
(skoraj polovico) cenejši od 
bencina. Petrol ima zdaj ob 

slovenskih cestah 5 lokacij, 
kjer je mogoče tofiti avtoplin, 
zaradi naraščajočega povpra-
ševanja jih bo do konca leta 
30, polovico ob avtocestah. 

Na sliki: Direktor Avto Trigla-
va Damijan Vuk (desno) pre-
daja ključe novih vozil pred-
sedniku uprave Petrola Mar-
ku Kryžanowskemu. 

Izšel je slovenski Auto Bild 

Slovenski medijski trg je bogatejši še za eno avtomobilis-
tično revijo. Konec minulega tedna je namreč izšla pn/a števil-
ka slovenske izdaje največje evropske avtomobilistične revije 
Auto Bild, ki je prisotna že v več kot tridesetih državah in je lani 
slavila dvajsetletnico. Slovenska izdaja izhaja pod okriljem 
založniške hiše VideoTop iz Maribora, glavni urednik pa je 
Marko Krautberger. Revija za 1,70 evra prinaša številne 
natančne teste novih modelov avtonnobilov, predstavitev 
tržnih trendov, ekskluzivnih napovedi novih modelov in drugo. 

Nemci se bodo znebili Chryslerja 

že nekaj časa je znano, da bo nemško ameriški koncem 
DaimlerChrysier kmalu razpadel, saj bi se v Stuttgratu radi 
znebili kroničnega ameriškega bolnika, ki zadnjih nekaj let 
delež z rdečimi številkami in zato tudi negativno vpliva na 
skupno bilanco in ceno delnic Za nakup Chryslerja se med 
drugim resno zanimajo nekatera kanadska podjetja, v ozad-
ju pa se omenjajo tudi Kitajci. S kom se bo koncem pogajal 
In kakšna bo dosežena cena za prodajo Chrysler, ki se je 
Daimler Benzom združil jeseni leta 1998, še ni znano. 

ZUNAJ KONFEKCIJE 
Test: Volksv/agen Golf Plus 1,4 TSI Comfortline 

O Matjaž Gregorič Uporaba oznake plus 
običajno pomeni 
nekaj več, bolje, 
nadpovprečno in 

podobno. Pri Volksvvagnovem 
golfu pomeni 9,5 centimetra 
v i š insk^ prirastka karoserije, 
višji položaj prednjih sedežev 
in kar znatno večji prtljažnik. 
Prostornost potniške kabine se 
zdi za avtomobil tega velikost-
nega razreda skoraj izjemna. 
Zaradi višjega p>oložaja pred-
njih sedežev in v e l i k ^ vetio-
branskega stekla je občutek 
prostornosti še večji, pravo 
prostorsko razkošje pa imajo 
potniki na zadnji klopi. Že sko-
raj samoumeven je vzdolžni 
pomik zadnje klopi, zlaganje in 
podiranje je mogoče eno- ali 
dvotretjinsko. Pri tem prosto-
rnina prtljažnika, ki ima pri 
boljših nivojih opreme serij-
sko dvojno dno, postopno na-
rašča. In nenazadnje je v tem 
avtomobilu še najnovejši, 
morda tudi najbolj pomem-
ben dodatek: 1,4-litrski ben-

cinski štirivaljnik z neposred-
nim vbrizgom goriva in z do-
danim tiirbinskim polnilni-
kom, ki skupaj naredita ta 
stroj za enega najbolj živah-
nih v tem razredu. Navor in 
moč, ki ju med delovanjem 
spremlja piskanje turbinske-
ga polnilnika, sta več kot pre-
pričljiva in golf plus je s to 
motorizadjo prijeten za vož-
njo, predvsem kadar se vozni-
ku zahoče več dinamike. Ob 
tem je bencinska žeja skoraj 
zanemarljivo višja, kot če bi 
bil v nosu kakšen drug ben-
cinski motor, obnašanje pod-
vozja pa je preverjeno zanes-
ljivo. Pri armaturni plošči se 
obUkovald niso izneverili ti-
pičnim golfovim potezam, na 
novo so ukrojili le mogočno 
sredinsko konzolo, na kateri 
je tudi velik zaslon za prikazo-
vanje podatkov radijskega si-
stema, osvetlitev je tradido-
nalno modra, vse skupaj pa je 
germansko redoljubno. In 
zato velja, da je golf plus z no-
vim zmogljivim bencinskim 
motorjem več kot samo nava-
den konfefcdjski avtomobil 

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI 

GIbna prostomina: 
Največja moč pri v/min: 
Najvišja hitrost 
Poraba goriva po EU norm.: 
Maloprodajna cena: 
Uvoznik 

1390 ccm 
103 kW/i40 KM 

204 km/h 
9.6/ 5.9/ 7.21/100 km 

21.188 EUR (5.077495 SIT) 
Porsche Slovenija, Ljubljana 

Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj 

Pooblaščeni prodajalec in serviser 

Delavska cesta 4 
4000 KRANJ 
tel.: 04 27 00 200 
faks: 04 27 00 222 
www.avtohisavrtac.si 

SIMPLV CLEVER 

Škodina akcijska ponudba ^ ^ p 
Skoda Fabla popust do 1.100 EUR / 263.604 SIT ^ ^ ^ 
Skoda Ortavia popust do 1.500 EUR / 359.460 SIT 
Skoda Roomster popust do 900 EUR / 215.676 SIT 
Skoda Superb popust do 2.500 EUR / 599.100 SIT 

Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj, Delavska c. 4, tel.: 04 27 00 235 

http://www.avtohisavrtac.si


DRUŽABNA KRONIKA 

SESTKRATNAJUHICO 
V soboto so maratonsko 12 ur osvajali Kališče. Od šestih zjutraj do šestih zvečer je cilj največkrat 
dosegel Kranjčan Tomaž Iglič - kar devetkrat. V tem času je premagal 7470 metrov višinske razlike, 
vmes popil šest litrov tekočine in se šestkrat ustavil na juhici. 

B m 

Najlepše vreme 
in najslabši po-
goji doslej. 
Tako je osmo 
vzdržljivostno 

tekmovanje 12 ur Kališča ko-
mentiral Janez Udovič iz 
Prebačevega, eden izmed 
članov Kluba ljubiteljev Ka-
lišča, ter idejni "oče" priredit-
ve 12 ur Kališča, ki se je je v 
soboto udeležilo nekaj manj 
kot 150 tekmovalcev. Potego-
vali so se tudi za 900 evrov, 
kolikor je bila razpisana na-
grada za absolutni rekord, ki 
ga ima z desetimi vzponi 
(čas: malce več kot deset ur 
in pol) Ivan Šavs iz Preddvo-

ra. Rekorda ni bilo, znesek 
pa se prenese v naslednje 
leto. 

"Če pride Šavs, se ostali 
borimo le še za drugo me-
sto," je menil Kranjčan To-
maž Iglič. A letos ni bilo 
tako. Ivan Šavs je po sedmih 
vzponih odstopO. Vročina je 
bUa tista, ki tokrat ni dovolje-
vala rekordnih dosežkov. Še 
nikoli namreč ni bilo tako 
vroče kot letos. Ponavadi je 
bil dež ali pa sneg, kot je bilo 
to lani. "Imam tri zmage, 
imam rekord. Dokazal sem, 
da zmorem, sedaj mi je že 
malce, motivacija padla," je 
povedal Šavs in se usedel 
zraven Udoviča, ki letos prvič 
ni bil med prvimi tremi ab-
solutno. Končal je pri osmih 

vzponih, skupno kot četrti. 
Šavs je po odstopu zmago 
najbolj želel prav Udoviču ali 
pa Igorju Bitencu, nekdanje-
mu kolesarju iz Stražišča. 
Poleg Igliča pa sta oba prehi-
tela dva mlada fanta: Robert 
Eling na drugem in Peter 
Bukovnik na tretjem mestu, 
oba z devetimi krogi. 

V soboto jih je nasploh do 
poznega popoldneva na pro-
gi vztrajalo zelo malo. Že do-
poldan je šel domov Nejc Ku-
har, mladi turni smučar, ki 
se je prvič preizkusil na tej 
maratonski tekmi. Začel je 
daleč najhitreje in z novim 
rekordom dobil "leteči cilj", 
tekmo gor-dol-gor za memo-
tial Mirka Krakerja. Vztrajal 
pa je Tomaž Iglič in nekaj 

pred šesto na Kališče prišel 
devetič. Nič kaj ni bil videti 
utrujen, kot ostale ga je naj-
bolj motila vročina, vseskozi 
je bilo potrebno piti. Spil je 
šest litrov tekočine in šel 
šestkratna juhico. "Zadeset-
krat je še premlad, se pa bli-
ža rekordnim časom," ga je v 
šali podražil Udovič, ki že 
ima deset vzponov. V "klubu 
10" so le štirje: poleg Šavsa 
in Udoviča še Bojan Cvajnar 
in Marjan Aljaž. Med žen-
skami je bila letos s šestimi 
vzponi najboljša Jera Zajec. 
"Pol je v nogah, pol pa v gla-
vi. Prepričati se moraš, da 
tekma traja 12 ur," se je gla-
sil nasvet za vse, ki se boste v 
tem maratonu preizkusili 
prihodnje leto. 

Začeli so v jutranjih urah. Preizkušnje 1 2 ur Kališča se je 
udeležilo skoraj 150 tekmovalcev. 

Organizatorjem je pomagal tudi Janez Ferlic, vodja tekaške 
ekipe Gorenjskega glasa. Bil je s punco Jano. 

In so grizli kolena... Gor in dol.... Ivan Šavs in Janez Udovič sta se predčasno usedla na sonce. 

Prve tri ženske: Ida Vidmar, Jera Zajec, Nataša Simjanov Prvi trije moški: Peter Bukovnik, Tomaž Iglič, Robert Eling 

VRTIMO GLOBUS 
Princ Willliam spet sam 

. * - -
Britanski tabloidi poročajo, da se je 
princ William, drugi v vrsti za krono, po 
štirih letih razšel z dekletom Kate Mi-
ddleton. T o so potrdili tudi njuni prijate-
lji, v kabinetu princa pa novice o "zaseb-
nem življenju" ne komentirajo. Par naj 
bi se razšel prijateljsko, težave s o se po-

javile zaradi prinčeve kariere v britanski vojski, saj za 
Kate, ki je tudi v s e težje prenašala pritiske javnosti, ni 
imel več dovolj časa. 

Scarlett proti rasizmu 

Prelestna Scarlett Johansson , ki so jo 
bralke modne revije CIamour izbrale za 
zvezdnico z najbolj seksi telesom, razo-
čarano ugotavlja, da je v svetu še vedno 
veliko rasizma. Pravi, da je med svojimi 
potovanji, ne glede na to, kateri del sve-
ta obišče, zgrožena, da s o rasni pred-

sodki še dandanes tako močno prisotni. "Ne vem, ali se 
ljudje že rodijo s predsodki ali pa taki šele postanejo," 
se sprašuje igralka. 

Reese se ne skriva več 

Ena najbolj zaželenih hollywoodskih ig-
ralk Reese Witherspoon, ki se je lani loči-
la od igralca Ryana Phillippa, je spet za-
ljubljena. S soigralcem iz novega trilerja 
Rendition Jakom Gyllenhaalom, ki velja 
za enega najbolj zaželenih s a m c e v v 
Holl/NMOodu, sta se zbližala med snema-

njem, a sta svojo romance doslej skrivala. Pred kratkim 
pa so ju opazili v losangelški restavraciji II Sole, kjer sta 
se crkljala in bila videti zelo igriva. 

Dvojna sreča 

'Razočarana gospodinja' Marcia Cross, 
ki je februarja letos pri svojih 45 letih po-
vila dvojčici Eden in Savannah, je spre-
govori la o materinstvu. "Tako dolgo 
s e m si želela postati članica materinske-
ga kluba, in sedaj, ko mi je končno uspe-
lo, je veliko lepše, kot sem si predstav-

ljala," svojo srečo opisuje igralka. Pravi, da je bila želja 
po otrocih tako velika, sta z možem Tomom Mahoney-
jem takoj po poroki namesto na razkošno potovanje od-
šla na umetno oploditev. 

Neža Petek je na zaključni prireditvi Cala Bled 2007 
pomagala svojim starejšim kolegom iz Višje strokovne 
šole za gostinstvo in turizem Bled pri pripravi programa. 
22-letnica iz Savinjske doline je ob sprejemu gostov 
predstavljala čebelico. / Foio;Tini oou 


