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skraemeco naj bi še letos prodali 
Največji lastniki Iskraemeco so se odločili, da poiščejo strateškega partnerja. 
K nakupu so povabili 25 izbranih družb, med katerimi so le tri domače. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Kranj - Čeprav so nadzorni 
svet Iskraemeco na torkovi 
seji zelo neugodno preseneti 
li podatki o lanskem poslova 
nju, saj se je ugotovljena iz-
guba s 7,1 milijarde tolarjev 
glede na leto 2005 več kot 
podvojila in je kar za 2,8 mi-
lijarde višja od tiste, ki so jo 
napovedovali še v letošnjem 
januarju, pa je prav na tej seji 
bila sprejeta odočitev o iska-
nju strateškega partnerja; z 
drugimi besedami: kupca za 
tega kranjskega gospodarske-
ga bolnika. Vzroki za izgubo 
so že več let podobni: padec 
cen, odpis terjatev, prevred-

notenje zalog in odpravnine 
za delavce, ki so izgubili delo. 
In čeprav smo letos že poro-
čali o tem, da v programu in-
dukcijskih števcev ni dovolj 
dela in da skoraj tristo delav-
cev čaka na delo doma na pri-
silnem dopustu, so vesti iz 
torkove seje nadzomega sve-
ta 2M prve tri mesece poslova-
nja ravno obratne: za proiz-
vodnjo indukcijskih števcev 
so dobili dodatna naročila, 
tako da imajo zmogljivosti za 
letos že skoraj povsem zase-
dene, tudi negativni trendi 
poslovanja se obračajo nav-
zgor. Izguba v prvem četrtlet-
ju je skoraj za polovico manj-
ša od pričakovane. 

V tem nič kaj rožnatem 
položaju so se največji lastni-
ki - oba paradržavna sklada. 
SOD in KAD ter družba po-
oblaščenka DUS, ki sedaj 
partnersko sodelujejo, odlo-
čili, da še v tem tednu pošlje-
jo na 23 izbranih naslovov 
vabilo k oddaji ponudbe za 
nakup družbe. Lastniki so si 
enotni, da iščejo kvalitetnega 
strateškega partnerja, ki bo 
zagotovil obstoj proizvodnje 
Iskraemeca v Kranju, njegov 
razvoj, dodatne programe, 
polno zaposlenost in tudi se-
dež družbe v Kranju, s čimer 
se strinjajo tudi v sindikatih. 
Veliko vprašanje bo le, kakš-
na cena bo dosežena. 

DANES ^ jeseniške novice 
^ ti-.:r.;f: ; •. a ; .it, Mivif:̂ .*. 

I V I e r ca t o r Center Kranj, Primskovo 

Praznuje 
v soboto, 21. aprila 

Vabljeni na veliko 
rojstnodnevno 

zabavo 
od 10. do 13- ure 

rojstni dan 
Veselimo se 

druženja 
z vami! 

Med prijatelji in dobrimi s o s e d i , kar s m o vsi mi v petih letih z a g o t o v o pos la l i , j e prav, d a t a 
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b o s t e na ta d a n opravili n a k u p v h ipermarketu , B e a u t i q u e u , Modiani ali Intersportu, b o m o 
o b plačilu s kart ico Mercator Pika podari l i dvo jne pike , tore j dvakrat v e č , kot bi jih s i c e r 
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nagradi l i s k i logramsk im d e t e r g e n t o m z a peri lo Ariel. 
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KRVAVEC 

Zaključek na Krvavcu 

Na Krvavcu so v sredo za-
ključili letošnjo smučarsko 
sezono. Z njo so lahko kar 
zadovoljni. Lani so postavili 
novo šestsedežnico Vrh Kr-
vavca, ki so jo odprli 15. de-
cembra. V 125 dneh so pre-
peljali 194 tisoč obiskoval-
cev, kar je šestnajst odstot-
kov manj kot lani. S. S. 
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1 Uresničite svoje želje in ideje.' 
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T l f e S j A šamo283 € Gorenjska Gremo gor. 

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

Ob sklenitvi dopolnilnega tdravrtvene-
ga »varovanja pri TRICIAV. Zdravstveni 
zavarovalnici vas faka posebna ponud-
ba S-i-S ugodno^. 
Z njo tehko pfhtobfte dod«fie prcdnorti 
pri zavarovalnih In finančnih storitvah 
Zavarovalnice Triglav In pri storitvah za 

ZDRAVA ODLOČITEV 

krepitev vaiega zdravja. Pokiidite 
najbližjega zastopniica Zavarovalnice 
Triglav ali obii^ite spletno stran 
wwwjdr3vstvetu.r)et 

d«n«. In seftevajte Trigbvov« 
ugodnosti vse letoJ 

t r i g l a v i m 

tOVMimtU UVAIOVAiNlCA. 
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A K T U A L N O 

Rada ima 
utemeljeno kritiko 
Danijela Mandeljc je ponosna, da je 
prava Gorjanlca. Že dve leti je pred-
sednica domačega druStva upoko-
jencev, seda) pa je edina ženska med 
svetnilti nove občine Gorje in tudi 
podžupanja. 

G O R E N J S K A 

2^htevajo dostop 
do jezera 
Danes popoldne t » na Bledu shod, 
na l<aterem bodo zahtevali prost do-
stop in odprte poglede na jezero ter 
zbirali podpise. Zalcon naj se spoštu-
je. odstrani na črno postavljena ogra-
ja ob Vili Rog ob jezeru in prepreči na-
daljnje krSitve. 
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i K R O N I K A 

i Posilstvo p r e s ^ 
i šolske okvire 

Informacija o domnevnem posilstvu 
pred tremi meseci, posnetki nasilja 
dijakov, ki so krožili po spletu, in laž-
no opozorilo o bombi mečejo slabo 
luč na Srednjo Šolo v Domžalah. Rav-
natelj pravi, da je šola ravnala sklad-
no z zakoni. g 

A Z C L E D I 

Doma si že v veži 
ezujemo čevlje 

ože A. Mihelič je dobitnik letošnjega 
etovega priznanja za izjemna pri-
evanja pri popularizaciji naravne 
tulturne dediščine Triglavskega 
odnega parka. Čut do narave sta 
privzgojila starša, oba učitelja in 

iribovca". 

1 2 , 1 3 

V R E M E 

Danes dopoldne bo jasno. 
Popoldne bo lahko v hribih 
kcJcšna kni&okajm ploha. 
V soboto bo delno jasno. 
V ned^o bo prekžnojasno. 
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POLITIKA danica.zavrl@g-glas.si 

Nova bela knjiga o šolstvu 
SUZANA P . KOVAČIČ 

Bled - Minister Milan Zver je 
nagovoril ravnatelje na temo 
Perspektive Osnovne šole na 
Slovenskem. "Pred nami sta 
noveli Zakona o osnovni šoli 
ter Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izob-
raževanja. Bela knjiga o 
vzgoji in izobraževanju iz 
leta 1995 je bila dobra, ne vi-
dim pa nobenih zadržkov za 
oblikovanje nove. Današnji 
čas zahteva temeljite refor-

me nacionalnih šolskih siste-
mov povsod po Evropi," je 
povedal minister za šolstvo 
in šport Milan Zver na 18. re-
publiškem srečanju Osnov-
na šola na Slovenskem, ki je 
potekalo v sredo in v četrtek 
na Bledu. "Največja vsebin-
ska sprememba bo posodab-
ljanje učnih načrtov. Sole 
bodo morale zaradi demo-
grafskega upada prilagoditi 
organizacijo dela, to pomeni 
tudi fleksibilno organizacijo 
predmetnika." 

Minister MIlan Zver in direktorica Direktorata za vrtce in 
osnovno šolstvo na Ministrstvu za šolstvo In šport Mojca 
Škrinjar. / fou.:Anio buIov« 

urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 
Knjigo prejme iRMA OBLAK iz Žirov. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Zvesti Gorenjskemu glasu 
Prijazna zakonca Jože in Anica Aljančič živita v Kovorju pri 
Tržiču. Močno ju jezi, da Kovor nima svoje oznake, včasih je 
bil pomembna občina, iz katere je bilo doma veliko znanih 
športnikov - danes pa nima niti svoje krajevne table. 

Anica In jože Aljančič 

Poročena sta 45 let in nimata otrok, čeprav oba prihajata iz 
velikih družin. Spoznala sta se na veselici, ki jih je ob prvem 
maju prirejal BPT, kjer sta bila tudi oba zaposlena do upo-
kojitve. Na Gorenjski glas sta naročena, odkar sta poročena. 
Prebereta celega, Jožetu je najmanj všeč sveženj Razvedrilo, 
v katerem pa Anica vedno najde kaj zase in reši križanko. 
Želita si, da bi bilo napisanega več o zdravilnih zeliščih, ki 
trenutno rastejo, z nasveti kdaj se nabirajo. Veliko časa na-
menita skrbi za okolico hiše in vrta. Narava je njuno najbolj-
še zdravilo. Kot zanimivost naj omenimo, da je njegova ne-
čakinja znana flavtistka Irena Crafenauer. 

Nevarnost je več birokracije 
o pokrajinskih zakonih, ki jih je pripravila vlada, v državi sedaj že živahno razpravljajo. Ker nas 
zanima, kako o njih razmišljajo posamezni poslanci, od katerih je odvisna končna odločitev 
o pokrajinah, smo k besedi povabili gorenjske poslance, tokrat Mateja Lahovnika. 

D A N I C A ZAVRL ŽLEBIR 

V razpravi je paket zakono-
daje, ki naj bi do leta 2009 
uzakonil pokrajine. Kako vi 
gledate na prihodnji nasta-
nek pokrajin? 

"Uvedbo pokrajin podpi-
ram, ampak ob predpostav-
ki, da želimo s tem doseči 
bolj učinkovito javno upravo 
in prenesti proces sprejema-
nja odločitev bližje ljudem. 
Kot ekonomista me pred-
vsem zanima, koliko bo ce-
loten proces uvajanja pokra-
jin dodatno stal davkoplače-
valce in ali bodo na koncu 
procesa stroški delovanja 
javne uprave višji ali nižji. 
Stroški delovanja javne 
uprave se z uvedbo pokrajin 
ne smejo povečati, zato tudi 
preveliko število pokrajin ni 
smiselno. Navsezadnje ljudi 
zanima, koliko jih stane ser-
vis javne uprave, saj vse sto-
ritve kot davkoplačevalci fi-
nancirajo sami. Projekt 
uvedbe pokrajin podpiram 
samo v primeru, da se bo 
uveljavilo načelo enotimosti, 
kar pomeni, da se ne bodo 
podvajale fiinkcije in kader 

KRATKE NOVICE 

L j U B g A N A 

Prisegle sodnice in 
sodniki 

Včeraj je pred predsednikom 
državnega zbora Francetom 
Cukjatijem priseglo 42 sod-
nic In sodnikov. Največ med 
njimi je imenovanih na sod-
niška mesta na Okrajnem so-
dišču v Ljubljani, med novimi 
pa sta tudi sodnici z Gorenj-
skega. Barbara Gomllar je 
bila imenovana na sodniško 
mesto okrajne sodnice na 
okrajnem sodišču v Radovlji-
ci, Jasna Leve Uršič pa bo 
okrajna sodnica na okrajnem 
sodišču v Škofji Loki. D. Ž. 

GORENJA VAS 

Zbirajo ideje 
o razvoju turizma 

Turistično društvo Gorenja 
vas oziroma njihova pred-
stavnika Marjeta In Matjaž 
Šlfrar, domači župan Milan 
Čadež, Milena MIklavčIč in 
drugi vabijo na pogovor o 
razvoju turizma v Gorenji 
vasi. Ta bo to soboto, v go-
stilni Pr' Sedmič, z začet-
kom ob 20. uri. Organiza-
torji vabijo krajane k sodelo-
vanju in prispevanju zamisli 
s sloganom Ideje so! Večer 
bo popestrila glasbena sku-
pina Škaf. B. B. 

Dr. Matej Lahovnik /FoiotrmiDou 

med upravnimi enotami in 
pokrajinami. Izkušnje kaže-
jo, da je največja nevarnost 
uvajanja pokrajin vzpostavi-
tev dodatne birokracije. Tre-
nutno tudi ni izdelan način 
financiranja pokrajin." 

Gorenjska naj bi bila po 
vladnem predlogu enotna 
pokrajina, obstajajo pa tudi 

težnje po delitvi na dve. Ka-
tera od rešitev se vam zdi 
bližja? 

"Menim, da je boljša reši-
tev enotaa Gorenjska pokra-
jina, saj bo z vidika stroškov 
delovanja in predvsem eko-
nomij obsega bolj učinkovi-
ta. Je tudi že utrjena v pred-
stavah mnogih Gorenjcev, s 
katerimi sem se pogovarjal." 

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

"Vzrokov je gotovo več. Na 
tem mestu bi omenil pred-
vsem dejstvo, da so se regije, 
ki so v preteklosti več vlagale 
v človeške vire, tudi hitreje 
razvijale. Poseben problem 
Gorenjske je tudi odliv stro-
kovnjakov v ljubljanski ba-
zen. Treba pa je seveda upoš-
tevati, da so bile v procesu 
prestrukturiranja v Sloveniji 
najbolj pod udarom usnjar-
ska, obutvena in tekstilno-
predelovalna industrija." 

Namena regionalizacije sta 
tudi decentralizacija in poli-
centrični razvoj. Kako bi to 
lahko udejanili tudi znotraj 
pokrajine same? 

"Z izdelavo uravnoteženih 
razvojnih programov, ki mo-
rajo pokrivati območje celo-
tne pokrajine. Smisel razvoj-
nih programov na ravni po-
krajine je ravno v tem, da se 
iščejo sinergije med posa-
meznimi deli pokrajine." 

Namesto ene pokrajine tri 
o možnosti, da bi namesto ene osrednje slovenske pokrajine ustanovili tri, 
so se župani tako imenovane Podjetne regije nedavno pogovarjali tudi z 
ministrom Ivanom Žagarjem. 

D A N I C A ZAVRL Ž L E B I R 

Domžale • Znana je pobuda 
županov iz občin Kamnik, 
Domžale, Komenda, Men-
geš, Moravče in Trzin (poleg 
njih tako imenovana Podjet-
na regija vključuje še Vodice 
in Lukovico), da ob ustano-
vitvi pokrajin ne bi pripadali 
osrednji slovenski pokrajini. 

14 pokrajin je preveč 

Ta naj bi namreč vključevala 
Ljubljano in še dva ducata 
občin okoli nje, bila bi naj-
večja slovenska pokrajina s 
pol milijona prebivalci. Žu-
pani teh občin sicer menijo, 
da je 14 pokrajin preveč, pri 
členitvi pa bi morali upošte-
vati tradicionalna območja 
in meje pokrajin, kakršne so 
se v preteklosti že uveljavile. 
Če pa bo uveljavljena rešitev 
s tolikšnim številom pokra-
jin, predlagajo, naj se osred-
nja slovenska pokrajina raz-
deli na tri dele. Po že uve-
ljavljenem vzorcu nekaterih 
evropskih glavnih mest naj 
bi bila Ljubljana samostojna 
pokrajina, drugo bi pred-

stavljala območja občin na 
severnem, tretjo pa na juž-
nem obrobju. 

Ljubljana pokrajina zase 

"Občine v tako imenovani 
Podjetni regiji imamo več 
skupnih interesov, z doseda-
njim povezovanjem na go-
spodarskem, okoljevarstve-
nem in turističnem podro-
čju imamo dobre izkušnje, 
zato župani teh občin pred-
lagamo oblikovanje pokraji-
ne severovzhodno od Ljub-
ljane. Vsi ugotavljamo, da 
skupaj z Ljubljano ne bo šlo, 
saj je predlagana središčna 
pokrajina prevelika, Ljublja-
na bi imela v pokrajinskem 
svetu več glasov od drugih, 
tudi pri financiranju, ki je s 
strani države darežljivejše 
pri manjših in manj razvi-
tih, bi nam glavno mesto 
kvarilo povprečje," nam je 
po srečanju z ministrom za 
lokalno samoupravo in regi-
onalno politiko dr. Ivanom 
Žagarjem povedal župan 
občine Domžale Toni Dra-
gar. Dodaja, da bi morali v 
primeru Ljubljane kot sa-

mostojne pokrajine tudi "pr-
stan" okrog nje razdeliti na 
dva dela. Razmisliti bi bilo 
dobro tudi o možnosti, da bi 
k severovzhodnemu, kamor 
sodijo tudi občine Podjetne 
regije, pridružili še nekatera 
sosednja območja, denimo 
litijsko, s katerim so bili v 
preteklosti že povezani v 
kamniško-domžalsko-litijs-
ki okraj. Takšna pokrajina 
bi zajela okoli sto tisoč pre-
bivalcev in bi bila še vedno 
večja od nekaterih, ki jih 
vlada predlaga sedaj, poleg 
tega bi imela s svojimi go-
spodarskimi potenciali do-
bre razvojne možnosti. 

Sodelovanje z Gorenjsko 

Toni Dragar še pravi, da 
občine s tega območja že se-
daj dobro sodelujejo tudi z 
Ljubljano, nanjo so vezani 
tudi s prometnimi povezava-
mi, na naše vprašanje o mo-
rebitni pridružitvi h Gorenj-
ski pa je odgovoril, da takšne 
pobude niso dobili. Mogoče 
pa je sodelovanje z Gorenj-
sko, s katero so bili povezani 
prek projekta CERO. 

mailto:danica.zavrl@g-glas.si
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Rada ima utemeljeno k r i t i k o Načrt i sp re je t i 
"Povsod se vtakneš, povsod vidiš kaj je treba narediti, pa še na občini delaj. Navaditi pa se boš 
morala, da ti bo kaj šlo tudi skozi ušesa," je podžupanstvo Danijele Mandeljc pospremil njen sin, 
edina gorjanska svetnica in podžupanja pa že ugotavlja, da je imel prav. 

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

Gorje - Danijela Mandeljc 
zase ponosno pravi, da je 
prava Gorjanka, čeprav je 
pred leti nekaj časa živela na 
Bledu. Ko se je vrnila do-
mov, pa se je kot mlada upo-
kojenka kmalu vključila v 
domače društvo upokojen-
cev. Po dveh letih je prevzela 
mesto predsednice gorjan-
skih upokojencev. "Mislim, 
da so me domačini najbolje 
spoznali prav prek društva 
upokojencev, saj imamo 
upokojenci v Gorjah res 
ogromno aktivnosti: od an-
gleščine, računalništva, po-
hodništva, izletov... Zelo do-
bro sodelujemo z Rdečim 
križem, tudi z bivšo skupno 
občino Bled, krajevno skup-
nostjo, s sosednjimi društvi. 
Tako nas je upokojence tudi 
sedanji župan Peter Torkar 
povabil, naj sodelujemo na 
volitvah, in nemalo smo bili 
presenečeni, ko smo bili iz-
voljeni. Moram priznati, da v 
politiki nimamo veliko izku-
šenj, tudi sama osebno jih 
nimam, vendar se trudim," 
pravi Danijela Mandeljc in 
priznava, da ji skrb za uspeš-
no delo nove občine potere 
precej časa in energije. 

Čim prej do delitvene 
bilance z Bledom 

"Kar nekaj težav imamo z 
upravo blejske občine, pri 
čemer razumem, da imajo 
precej dela z dvema občina-
ma, vendar pa imam obču-

tek, da se nihče zares ne po-
trudi, da bi čim prej izpeljali 
delitveno bilanco. Je pa res, 
da so tudi med nami. Gor-
janci, takšni, ki so pri tem 
zelo nestrpni in zamerljivi," 
pravi edina ženska med gor-
janskimi svetniki, ki ji je 
mladi župan Peter Torkar 
zaupal tudi flmkcijo podžu-
panje. "Tako kot sem se bo-
rila, da upokojencem ponu-
dimo čim več, sem obljubila, 
da se bom borila za dobro 
Gorjancev. Z županom zelo 
dobro sodelujeva, tudi z ve-
čino svetnikov. Je pa res, da 
sem funkcijo podžupanje 
sprejela kar malce s stra-
hom, saj se zavedam velike 
odgovornosti. Najbrž pa se je 
župan zame odločil zato, ker 
sem pač upokojenka, imam 
čas, ki ga zaposleni nimajo 
toliko, in trenutno - ker še ni-
mamo nikogar zaposlenega 
- na občini tudi dežuram," 
pravi Danijela Mandeljc, ki 
opaža, da Gorjanci velike 
upe za boljše življenje in raz-
voj stavijo ravno na novo ob-
čino. 

Občina ni vsemogočna 

"Nekateri kličejo vsak 
dan, prihajajo z različnimi 
prošnjami in zahtevami in 
težko razumejo pravila 
igre, ki jih postavljajo zako-
ni oziroma država. V novi 
občini pa je tako kot pri 
gradnji hiše. Na začetku, ko 
zbiraš dokumente za grad-
njo, ne moreš nič pokazati, 
dela pa je ogromno. Tudi 

Danijela Mandeljc, podžupanja občine Gorje 

pri delu občine je sedaj še 
težko kaj pokazati, potekajo 
pa številne aktivnosti, ki so 
zagotovo še kako pomemb-
ne za prihodnji razvoj," po-
jasnjuje Danijela Mandeljc, 
ki se zaveda številnih pro-
blemov o občini: od neure-
jenih cest do lastniških te-
žav, hkrati pa je prepričana, 
da imajo Gorje lepo prilož-
nost v razvoju turizma, saj 
ima občina veliko naravnih 
znamenitosti. 

"Tako hčerka kot oba sino-
va so že odrasli, in ko sem 
jim povedala, kakšno funkci-
jo na občini sem prevzela. 

mi je sin takoj navrgel, da se 
pač v vse vtaknem in povsod 
skušam narediti, kar pač 
zmorem. Prav tako mi je po-
vedal, da je pri tem delu tre-
ba imeti trdo kožo in marsi-
kaj preslišati. Zdaj me še 
vedno zaboli, če se trudim in 
skušam narediti najbolje, 
kar zmorem, pa me kdo 
grdo zavrne. Posebno nera-
da poslušam kritike brez 
utemeljitev in brez nakaza-
nih rešitev. Sem pa vesela, 
ker mi marsikdo pokaže, da 
ceni moje delo," še pravi 
prva gorjanska podžupanja 
Danijela Mandeljc. 

Najboljša ocena jeseniški bolnišnici 
Med splošnimi bolnišnicami so pacienti najbolje ocenili Splošno bolnišnico Jesenice. 

U R Š A P E T E R N E L 

Jesenice - Po mnenju pa-
cientov je najboljša sloven-
ska bolnišnica MC Medi-
cor, sledi ji Kinurški sanato-
rij Rožna dolina, tretja pa je 
Porodnišnica Postojna. 
Splošna bolnišnica Jeseni-
ce se je uvrstila na visoko 
šesto mesto, hkrati pa na 
prvo mesto med splošnimi 
bolnišnicami. Bolnišnica 
Golnik je na osmem me-
stu, medtem ko so rezultati 
za Psihiatrično bolnišnico 
Begunje in Porodnišnico 
Kranj slabši. Pacienti so ju 
uvrstili na dno lestvice, 
kranjsko porodnišnico celo 
povsem na zadnje mesto. 

Razvrstitev so na ministr-
stvu za zdravje opravili na 
osnovi raziskave, Id je pote-

kala v 27 slovenskih bolniš-
nicah. V anketi so paciente 
spraševali o njihovih izkuš-
njah v času bivanja v bolniš-
nici - o kakovosti sprejema v 
bolnišnico, o delu zdravnika 
in medicinske sestre, zdrav-
ljenju, lajšanju bolečin, o 
bolnišničnem okolju in pre-
hrani ter o odpustu iz bolniš-
nice. Kot je povedal minister 
za zdravje Andrej Bručan, so 
pacienti ocenili slovenske 
bolnišnice zelo dobro, saj so 
na ocenjevalni lestvici od 1 
do 100 točk v povprečju bol-
nišnicam dodelili 86 točk. 
Razlika med najboljšo in 
manj dobro bolnišnico je 
bila 13 točk in se je gibala 
med 81 in 94 točkami. Dob-
ljeni rezultati so pomembni 
tako za bolnišnice kot za 
paciente. Bolnišnice bodo 

lahko na osnovi primerjave 
rezultatov še izboljševale 
svoje delo, pacientom pa 
bodo ti javni rezultati podali 
informacijo o kakovosti 
zdravstvene obravnave posa-
mezne bobiišnice, je še po-
vedal minister. 

In kako rezultate komen-
tirajo v jeseniški bolnišni-
ci.' Glavna sestra Zdenka 
Kramar: "VeseU in ponosni 
smo, da smo po oceni bol-
nikov najboljša splošna bol-
nišnica. V 490 obdelanih 
vprašalnikih iz naše bolniš-
nice so bile vse ocene med 
štiri in pet, zlasti izstopamo 
po zadovoljstvu pacientov z 
delom zdravnikov in medi-
cinskih sester, določeni iz-
zivi pa nas še čakajo na po-
dročju varovanja bolnikove 
zasebnosti in bolnikovih 

Zdenka Kramar 

pravic. Vsekakor nas ti re-
zultati zavezujejo k še bolj-
šemu delu - skušali bomo 
postati še boljši, še bolj pri-
jazni, da bodo bolniki še 
bolj zadovoljni." 

Župani, gospodarstveniki in direktorji 
javnih podjetij sprejeli izvedbeni načrt za razvoj 
Gorenjske za obdobje 2007-2009. 

B O Š T J A N B O G A T A J 

Kranj - Svet gorenjske regije 
(župani) in Regionalni raz-
vojni svet Gorenjske sta na 
skupni seji sprejela načrt 
projektov, ki naj bi jih izve-
dli do leta 2009. Od skup-
no 6,1 milijarde evrov veli-
ke slovenske pogače do leta 
2013 si bo Gorenjska priza-
devala za desetino. "Preha-
jamo v fazo realizacije, tek 
se je začel," je po soglas-
nem sprejetju izvedbenega 
načrta povedal predsednik 
razvojnega sveta Janez Ben-
čina in spomnil, da pred 
leti Gorenjska ni bila sposo-
bna porabiti 50 milijonov 
tolarjev, kaže pa, da bo 59 
milijonov evrov neposred-
nih regionalnih spodbud 
premalo za vse začrtane 
projekte. 

Radovljiški župan Janko 
S. Stušek opozarja, da se s 
tem začenja tudi medregio-
nalna tekma za leme kvote 
denarja, ki jih ima na raz-
polago vladna služba za lo-
kalno samoupravo in regio-
nalni razvoj. "Izvedbeni 
projekt bomo sedaj poslali 
vladi, ki bo po pregledu po-
zval občine k predložitvi 
projektov. Ti morajo vsebo-
vati gradbeno dovoljenje, 
projektno gradbeno dovo-
ljenje in investicijski pro-
gram. Kdor bo prej dostavil 
vse potrebno, bo imel več 

možnosti za črpanje denar-
ja," je razložila Slavka Zu-
pan iz Regionalne razvojne 
agencije. 

Cilj izvedbenega načrta je 
ustvariti gospodarsko dina-
mično regijo, razviti uspo-
sobljen in ustvarjalen kader 
in ohraniti poseljeno in čis-
to alpsko krajino. Poleg že 
prej omenjenih 59 milijo-
nov evrov neposrednih 
spodbud (51 milijonov bi 
jih lahko porabili že do leta 
2009, in sicer za 49 projek-
tov, večino za urejanje 
infrastrukture v občinah), 
pa se bodo projekti financi-
rali še iz petih virov. Največ 
lahko Gorenjska pričakuje 
iz pogajanj z vlado v vehkih 
projektih nacionalnega po-
mena (skupno 35 projektov 
v skupni vrednosti 462 mi-
lijonov evrov: Nordijski 
center Planica, mreža 11 go-
spodarskih con, Brnik, 
Univerza Gorenjska) in 
razpisih za regijske projek-
te v pretežno javnem inte-
resu (68 projektov v vred-
nosti sto milijonov ev-
rov: širokopasovno omrež-
je, e-regija, menedžment 
destinacije Gorenjska), čez-
mejne projekte (29 projek-
tov v vrednosti 17 milijonov 
evrov), podjetniške (16 pro-
jektov, 175 milijonov evrov) 
in javno-zasebne projekte 
(17 projektov, 65 milijonov 
evrov). 

Gorenjski Glas 
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KRATKE NOVICE 

BLED 

Proračun sprejeli tudi na Bledu 

Potem ko je blejski župan Janez Fajfer na redni seji občin-
skega sveta konec marca iz obravnave umaknil osnutek od-
loka o proračunu, so svetniki o njem znova govorili na iz-
redni seji minuli torek. Z nekaterimi spremembami so ga 
tudi sprejeli, predvsem pa so se odločili, da bodo več de-
narja od načrtovanega namenili cestami, saj so te problem 
skoraj po vsej občini. Letošnji blejski proračun sicer znaša 
nekaj več kot sedem milijonov evrov. V. S. 

JESENICE 

Brez partnerja za Španov vrh 

Občina Jesenice je pred časom objavila javni poziv, s 
katerim je skušala najti strateškega partnerja za smučišče 
Španov vrh. Po podatkih podžupana Borisa Breganta so 
razpisno dokumentacijo dvignili štirje interesenti, vendar 
do zaključka roka nihče ni oddal ponudbe. "Zato se bo 
morala najprej sestati razpisna komisija in sprejeti ugoto-
vitveni sklep, da Občina Jesenice ni dobila strateškega part-
nerja za žičnico Španov vrh," je povedal podžupan Boris 
Bregant. U. P. 

RATEČE 

Novo športno društvo v Planici 

V Ratečah ustanavljajo novo športno društvo, ki bo imelo 
ime Nordijsko društvo Rateče-Planica. Kot je povedal nje-
gov predsednik Robert Kerštajn, gre za povsem novo druš-
tvo, ki s Športnim društvom Planica nima nič skupnega in 
ne bo njegov pravni naslednik. Za ustanovitev so se odloči-
li predvsem zato, da bodo lahko še naprej razvijali športno 
dejavnost smučarskih skokov, teka na smučeh in kegljanja 
na ledu. Pod okriljem Športnega društva Planica so namreč 
Imeli kopico težav, zaradi blokiranega transakcijskega raču-
na trenerji niso redno dobivali plač, težave so bile pri pre-
vozih mladih tekmovalcev na tekme ... Novo društvo je v 
postopku registracije na upravni enoti, imelo bo nov trans-
akcijski račun, nov naslov in nove ljudi v upravnem odbo-
ru. Na ustanovnem občnem zboru se je vanj vključilo 41 
članov (tekmovalcev in njihovih staršev), ki so že napisali 
izstopne izjave iz starega društva. Novo društvo bodo 
registrirali tudi pri Smučarski zvezi Slovenije. Kot je zatrdil 
Robert Kerštajn, novo društvo nikakor ne bo sodelovalo pri 
organizaciji tekem v smučarskih poletih v Planici. Kerštajn 
je s tem zanikal izjavo predsednika Smučarske zveze Slove-
nije Jara Kalana za Dnevnik, češ da bo novemu društvu pri-
padal denar za organizacijo planiških tekem. "Z organizaci-
jo tekme v Planici se mi ne bomo ukvarjali!" je zatrdil Ker-
štajn in poudaril, da tudi staro društvo Športno društvo 
Planica deluje naprej. U. P. 

R A o o v g i C A 

Poveljnik poročal svetnikom o požaru 

Poveljnik radovljiške občinske gasilske zveze Janez Kose!) 
ml. je na sredini seji v sliki in besedi predstavil članom ob-
činskega sveta posredovanje gasilcev pri nedavnem požaru 
v proizvodnih prostorih podjetja Seaway v Zapužah. Kot je 
dejal, tudi najstarejši gasilci ne pomnijo tako obsežnega in 
zahtevnega požara. Pri gašenju je sodelovalo 174 gasilcev 
z 29 vozili in z vso drugo razpoložljivo tehniko iz vseh 
gasilskih društev v občini, pomagali pa so jim še gasilci z 
Bleda, Jesenic in iz Kranja. Prvo gasilsko vozilo je bilo na 
kraju požara že v sedmih minutah po prejetju poziva. Za 
gašenje so porabili od 350 do 400 kubičnih metrov vode 
in 200 litrov penila. Eden od gasilcev je zaradi zastrupitve 
noč prebil v bolnišnici, veliko škode je na gasilski opremi, 
precejšnji strošek pa predstavljajo tudi nadomestila za 
plače gasilcev, ki jih naslednje jutro ni bilo na delo. "Časi, 
ko so bili v podjetjih veseli, da so njihovi delavci pomagali 
drugim v nesreči, so mimo," je ugotavljal Janez Koselj ml. 
In se zahvalil občinskemu svetu in županu za podporo 
gasilstvu v občini. C. Z. 

BLED 

Bronastodobni meč iz Blejskega jezera 

V Knjižnici Blaža Kumerdeja se bo danes, v petek, 20. 
aprila, ob 19.30 začela predstavitev Vitrine meseca Gorenj-
skega muzeja z naslovom Bronastodobni meč iz Blejskega 
jezera. Po odprtju razstave bo sledilo predavanje dr. Andre-
ja Gasparija, odkritelja meča. L. C. 

Zahtevajo dostop do jezera 
Danes popoldne bodo na Bledu pripravili shod, na katerem se bodo zavzeli za prost dostop in odprte 
poglede na Blejsko jezero. 

V I L M A STANOVNIK 

Bled - Lista za ljudi in pros-
tor, Društvo za varstvo oko-
lja, Društvo Arnold Rikli, 
Zgodovinsko društvo. Druš-
tvo Berem, bereš, berejo, 
Društvo za raziskovanje 
jam, pa tudi številni drugi 
Blejci in ljubitelji Bleda se 
bodo danes popoldne ob 17. 
uri pred Vilo Rog zbrali na 
protestnem shodu, na kate-
rem bodo podpisovali tudi 
peticijo o prostem dostopu 
do obale blejskega jezera, 
odprta pa bo tudi javna tri-
buna o blejskih prostorskih 
problemih s kulturnim pro-
gramom. 

"Podpisniki peticije zahte-
vamo, da se spoštuje zakon 
in nemudoma odstrani na 
črno postavljena ograja ob 
Vili Rog ob blejskem jezeru 
ter preprečijo podobne kršit-
ve zakonodaje tudi v prihod-
nje. Ograja je previsoka, ovi-
jalke, posajene ob njej, pa bi 
popolnoma zastrle pogled 
na jezero. Postavljena je od 
konca Grajskega kopališče 
do Vile Zlatorog, konča se 

Ograja ob Vili Rog preprečuje dostop do obale blejskega jezera In ovira celo pogled nanj. 

tik ob vodi in tako povsem 
onemogoča prost dostop do 
vode in priobalnih zemljišč," 
navajajo podpisniki peticije 
in dodajajo, da je občina vlo-
žila prijavo in izkoristila vsa 

pravna sredstva, da je in-
špektor izdal odločbo, v kate-
ri je zahteval odstranitev 
ograje do konca marca, kar 
pa se še ni zgodilo, saj se je 
investitor pritožil. Ograja 

tako še vedno stoji, podpisni-
ki peticije pa zahtevajo, da se 
spoštuje zakonodaja in se 
čim prej omogoči prost do-
stop do obale in odprt pogled 
na jezero. 

Na Brezjah bodo zidali 
Po predlaganem občinskem lokacijskem načrtu naj bi na severu Brezij 
lahko zgradili dvajset hiš. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Brezje - Zemljišče na seve-
ru vasi Brezje je po pros-
torskem načrtu radovljiške 
občine predvideno za grad-
njo stanovanjskih hiš. Ob-
čina je na pobudo lastni-
kov zemljišč ob koncii leta 
2004 začela postopek za 
izdelavo lokacijskega načr-
ta, vendar se je postopek 
zavlekel zaradi neusklaje-
nosti lastnikov glede do-

stopne ceste in časa grad-
nje. Na seji v sredo je ob-
činski svet sprejel osnutek 
načrta in hkrati naložil ob-
činski upravi, da se opre-
deli do pripomb, danih v 
času javne razgrnitve ter 
na sejah odborov in občin-
skega sveta. 

Po predlaganem lokacij-
skem načrtu naj bi na tem 
območju, to je vzhodno in 
zahodno od ceste, ki vodi 
na pokopališče, lahko 

zgradili največ dvajset sta-
novanjskih hiš. Parcele naj 
bi bile nekoliko večje kot 
pri dosedanjih občinskih 
načrtih, v povprečju naj bi 
merile 683 kvadratnih me-
trov. 

Po prvi različici naj bi 
cesta potekala po skrajnem 
severnem delu zazidalnega 
območja, po drugi naj bi 
jo zgradili na južni strani. 
Odpadne vode naj bi spelja-
li v greznice oz. v ma le 

čistilne naprave, saj je grad-
nja javne kanalizacije na 
Brezjah predvidena šele po 
letu 2010. 

Ker vsi lastniki zemljišč 
na območju lokacijskega 
načrta niso enotni glede po-
zidave, je predsednik odbo-
ra za urejanje prostora in 
varstvo okolja Simon Zore 
na seji občinskega sveta 
predlagal, da bi v predlog 
odloka vnesli "varovalke", s 
katerimi bi preprečili podo-
bne zaplete, kot so bili v 
Langusovi ulici v Radovljici 
in v Mošnjah. 

Svetnik Janez Urbane je 
opozoril, da bo izgradnja 
novih hiš pomenila dodat-
no prometno obremenitev, 
zato bi morali razširiti ce-
sto skozi Noše. 

Dražja pomoč na domu 
Cene bodo od i . maja višje za nekaj manj kot sedem odstotkov. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Radovljica • Občinski svet je 
na seji v sredo dal soglasje 
Domu dr. Janka Benedika 
Radovljica k višjim cenam 
socialne oskrbe na domu. 
Cene bodo od 1. maja dalje 
zaradi povečanja stroškov 
višje za 6,89 odstotka. Pol-
na cena za uro oskrbe ob 
delavnikih bo 13,12 evra 

(3.164 tolarjev), ob nedeljah 
17,60 evra (4.220 tolarjev) 
in ob državnih praznikih 
18,72 evra (4.489 tolarjev). 
Ker po zakonu o socialnem 
varstvu najmanj polovico 
zneska krije občina, bodo 
uporabniki plačali za uro 
oskrbe ob delavnikih 5,60 
evra (1.342 tolarjev), ob ne-
deljah 7,84 evra {1.879 do-
larjev) in ob državnih praz-

nikih 8,40 evra ( i .014 to-
larjev). Uporabniki, ki niso 
plačilno sposobni, imajo 
pravico do oprostitve plači-
la, višino oprostitve pa v 
vsakem konkretnem pri-
meru določi Center za soci-
alno delo Radovljica. 

Dom dr. Janka Benedika 
je izvajanje socialne oskrbe 
na domu prevzel od centra 
za socialno delo 1. septem-

bra 2005. Pet socialnih 
oskrbovalk pomaga 32 sta-
rejšim, število pa se pove-
čuje, kar je tudi v skladu z 
nacionalnim programom, 
ki za obdobje 2006-2010 
predvideva zagotovitev so-
cialne oskrbe na domu za 
najmanj tri odstotke starej-
šili od 65 let. Med uporab-
niki prevladujejo starejši od 
65 let, nekaj pa je tudi inva-
lidov in kronično bolnih. 
Storitev vključuje pripravo 
ali dostavo kosila, postrež-
bo in drugo gospodinjsko 
pomoč ter pomoč pri oseb-
ni higieni in pri ohranjanju 
socialnih stikov. 



GORENJSKA • 

Ministri zaprti za ograjo 
Predstavitev organizacijskih priprav na predsedovanje Slovenije Evropski uniji v Predosljah. Na dan 
so privreli tudi nerešeni denacionalizacijski zahtevki na Brdu. 

Kip bodo prestavili 

Sl^ZANA P. KOVAČIČ 

Predoslje - Približno šestde-
set gostov in krajanov se je v 
sredo zvečer zbralo v Kultur-
nem domu v Predosljah, da 
bi prisluhnili, kaj novega v 
zvezi s kmetijsko politiko 
jim bo povedal minister za 
kmetijstvo Iztok Jarc. Minis-
tra zaradi službene zadrža-
nosti ni bilo, krajani pa razo-
čaranja zaradi tega nišo mo-
gli skriti. V slabih dveh urah 
druženja, ki sta ga organizi-
rali lokalna skupnost in Ko-
misija za kmetijstvo, ki ji 
predseduje Bojan Homan, 
so se besede sukale okrog 
organizacijskih priprav na 
predsedovanje Slovenije EU. 
V gosteh je bil Frand Kode-
la, vodja Logističnega centra 
za predsedovanje Slovenije 
EU. 

Okoliške prebivalce skrbi-
jo zapore cest na poti do 
Brda, in še: "Če ne bomo 
imeli dostopa do kmetijskih 
zemljišč do ograje Brda, 
bomo zahtevali odškodni-
no," se je ujezil krajan Janez 
Kalan. "Ali razmišljate tudi o 
ureditvi okolja in infrastruk-
ture, kot so na primer ce-
ste?" je zanimalo predsedni-
ka Krajevne skupnosti (KS) 
Kokrica Igorja Hribarja. 
Frand Kodela je povedal: "V 
času predsedovanja se bo 
zvrstilo približno 150 dogod-
kov, od tega bo deset nefor-
malnih srečanj ministrov. 

"Če ne bomo imeli dostopa 
do kmetijskih zemljišč do 
ograje Brda, bomo zahtevali 
odškodnino," se je ujezil 
krajan Janez Kalan. 

Drugi dogodki bodo pod mi-
nistrsko ravnjo, ko ni poseb-
nih potreb po protokolu in 
varovanju. Pred vsakim viso-
ko varovanim dogodkom -
teh ne bo veliko - l »mo Ime-
li operativne sestanke s kra-
jevno skupnostjo. Poudar-
jam pa, da je predsedovanje 
za Slovenijo izredna prilož-
nost in čast." 

Prebivala želijo, da gostje 
odnesejo lep spomin na kra-
je Predoslje, Suha, Kokrica. 
Oglasil se je krajan Robert 
Šipec: "Recimo, da bo tukaj 
v pol leta deset tisoč ljudi. 
Bodo svojim prijateljem po-
vedali, da so videli samo 
ograjo in grad? Spustite jih 
izza ograje in jim pokažite 

"Pred vsakim varovanim 
dogodkom bomo imeli 
operativne sestanke s kra-
jevno skupnostjo," je pove-
dal Franci Kodela. 

vse lepote okoliških krajev." 
Kodela je povedal: "Na Brdu 
bomo postavili info točko. 
Pričakujemo tudi sodelova-
nje krajevne skupnosti pri 
organiziranju kulturnih do-
godkov." 

Simon Basaj, član sveta 
KS Predoslje in predstavnik 
vasi Suha, je izpostavil še en 
problem; "Nekdaj je imelo 
Brdo 66 hektarov zemljišč, v 
času nadonalizacije jih je 
pridobilo prek 440 hektarov. 
Če se problem lastništva ne 
bo uredil do predsedovanja, 
bo za to zvedela cela Evropa. 
Kmetje imamo interes, da se 
čim več zemlje vme v nara-
vi." Danilo Šenk, predsednik 
KS Predoslje, je opozoril, da 

"Če se problem lastništva 
ne bo uredil do predsedovanja, 
bo za to zvedela cela 
Evropa," je povedal Simon 
Basaj. 

je približno 30 denadonali-
zacijskih zahtevkov nereše-
nih. "Od kmetov sem dobil 
podatek, da jim država po-
nuja za odkup zemljišča 0,5 
evra na kvadratni meter. To 
je ponižujoče. In zakaj to 
stoji že 15 let?" Odgovor, v 
kateri fazi reševanja so dena-
cionalizadjski zahtevki, naj 
bi na KS Predoslje prejeli v 
dveh tednih. "Pričakujemo 
tudi, da bomo v roku dveh 
mesecev dobili pisno zagoto-
vilo za obnovo ceste s pločni-
kom, za ureditev sprehajal-
nih poti in sanacijo struge 

, Belce," je povedal Šenk in 
zaključil, da si želi dogovar-
janja in ne zaostrovanja raz-
mer. 

Mengšani proti odpadkom 
Na javni tribuni, namenjeni predstavitvi projekta M BO v suhadolski jami, se je vnela vroča razprava. 

JASNA PAIADIN 

Mengeš - Odločitev o regij-
skem centru za mehansko 
in biološko predelavo komu-
nalnih odpadkov (MBO) za 
Gorenjsko še ni padla, a ena 
od lokadj, ki jo v svoji občini 
zagovarja komendski župan 
Tomaž Drolec, je pod veli-
kim vprašajem, saj izbiri lo-
kadje ne nasprotujejo le kra-
jani okoUških vasi Moste, 
Križ in Suhadole, ampak 
tudi prebivalci občine Men-
geš. Predlagana lokacija v 
suhadolski jami na Dmo-
vem namreč leži na meji z 
občino Mengeš, zato je men-
geški župan Franc Jerič v to-
rek sklical javno tribuno, ki 
so se je poleg komendskega 
župana udeležili tudi trzin-
ski župan Tone Peršak, 
kamniški podžupan Rudi 
Pfajfar in domžalski podžu-
pan Vinko Juhart. 

Krajani - nekaj deset se jih 
je zbralo v kulturnem domu -
so lahko prisluhnili neodvis-
nemu strokovnjaku Marija-
nu Ivancu, ki je predstavil ev-
ropske zahteve, tehnologije 
predelave odpadkov in nekaj 
podobnih projektov pri nas. 
Poudajil je. da je MBO s so-
dobnimi tehnologijami lah-
ko za okolje neškodljiva, a 
prisotni so bili odločni. 
"Mengšani smo se končno 
zbudili, zato zdaj odločno za-
htevamo, da se obstoječe od-
lagališče na Dmovem sanira 
in zapre, ne pa nadgradi v 
MBO. Lokadja zaradi vodo-
varstvenega območja še zda-
leč ni primerna za predelavo 
odpadkov, četudi imate to za-
pisano v občinskih okoljskih 
dokumentih. Zakz) je ne po-
stavite na območju poslovne 
cone?" je bilo med drugim 
mogoče slišati od razburje-
nih občanov, ki so komend-

Med odločnimi nasprotniki MBO na Drnovem je tudi Janez 
Koncilja iz Topol. 

skemu županu očitali tudi 
neodgovorno in premalo pre-
mišljeno ravnanje, neupošte-
vanje želja krajanov in željo 
po zaslužku. Tomaž Drolec 
je poudaril, da je bila javna 
tribuna sklicana dva tedna 
prezgodaj, saj brez odločitve 
o lokadji ne morejo vedeti, 
koliko gospodinjstev bi bilo 
na MBO priključenih, kakš-
no tehnologijo bi uvedli. 

kako bi to vplivalo na okolje 
in da bo na očitke in vpraša-
nja odgovarjal, ko bodo zna-
na vsa ta dejstva. 

Zbrani so se po triurni bur-
ni razpravi strinjali, da država 
na tem področju ni naredila 
ničesar, mengeški župan pa 
je obljubil, da brez podpore 
občanov in soglasja občinske-
ga sveta k projektu komend-
ske občine ne bo pristopil. 

Bronasto skuipturo Agate in Jurija, ki stoji pred 
škofjeloško Namo, bodo letos prestavili na 
bližnjo zelenico. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Škofja Loka - Kip Agate in 
Jurija, junakov iz Tavčarjeve 
Visoške kronike, je leta 1969 
izdelal akademski kipar 
Tone Logonder in že dolga 
leta krasi vhod v škofjeloško 
Namo. Poškodovan vodnjak, 
potreben obnove, pa je urba-
nemu okolju vse manj v 
okras, o potrebi po obnovi in 
prestavitvi na drugo lokadjo 
pa v Škofji Loki govorijo že 
najmanj pet let. V fontani ni 
več vode, ljudje vanjo mečejo 

odpadke, ploščice so razbite. 
Kip bodo sedaj s ploščadi 
pred trgovsko hišo prestavili 
na nekaj metrov oddaljeno 
zelenico, vodometa ne bo 
več, pač pa vodna preproga, 
ki simbolizira sotočje Sor. 
Občina bo za prestavitev in 
obnovo za Škofjo Loko zna-
čilnega kipa namenila okoli 
17 tisoč evrov, delati bodo za-
čeli junija, končali pa predvi-
doma do konca poletja, je po-
vedala vodja občinskega od-
delka za okolje in prostor 
Mateja Hafner Dolenc. 

TRŽIČ 

Pomoč za tržiško slikarko 

Požar v hiši na Trgu svobode v Tržiču konec decembra lani 
se je skoraj tragično končal. Gasilci so iz ognja rešili lastni-
co, ki pa je še vedno v bolnišnici. Ostala je brez vsega Imet-
ja, med katerim je bilo tudi veliko slik. Marjetka Kristan je 
namreč amaterska slikarka. Njena sošolka In prijateljica Ire-
na Brejc se je odločila, da prispeva pet Marjetkinih likovnih 
del za dobrodelno dražbo. Ob sodelovanju KUD Hudi grad. 
Občine Tržič In Tržlškega muzeja so jo pripravili v galeriji 
Atrij Občine Tržič 12. aprila. Kot je povedal Aljaž Pogačnik iz 
Tržlškega muzeja, je prireditev dobro uspela. Slikam z mo-
tivi Bohinjskega In gorskega jezera ter starega dela Tržiča so 
dodali spomladanski motiv, ki gaje umetnica naslikala med 
okrevanjem z levo roko. Vsa dela na dražbi so prodali, k iz-
kupičku v dobrodelne namene pa je svoj delež prispeval tudi 
tržiški župan Borut Sajovic. Dogodek sta popestrila Jaka in 
Luka Ropret z glasbenim nastopom. S. S. 

KRAN) 

Cerkveno odlikovanje Angeli Tomanič 

Jutri, 21. aprila, ob 19. uri bo v kranjski župnijski cerkvi sv. 
Kancijana maševal ljubljanski nadškof in metropollt Alojz 
Uran, po maši pa bo Angeli Tomanič izročil odlikovanje sv. 
Cirila in Metoda, ki je najvišje odlikovanje Slovenske škofov-
ske konference. Angela Tomanič je nad 30 let organistka v 
kranjski župnijski cerkvi in prizadevna zborovodkinja. J. K. 

ŠKOFJA LOKA 

Danes in jutri cvetlični sejem 

Že včeraj so otroci iz škofjeloških vrtcev s kredami porisali 
Mestni trg, danes in jutri pa bo na njem potekal šesti 
cvetlični sejem. Prireja ga Skupina za lepšo Loko, ki je k 
sodelovanju pritegnila več vrtnarjev. Ti bodo na dvajsetih 
stojnicah po ugodnih cenah ponujali sadike okenskih in 
balkonskih rož. Za meščane starega dela mesta bodo te še 
posebno poceni: tri sadike bršljink za eno korito bodo lahko 
kupili za en evro, prav toliko pa bosta prebivalce Spodnjega 
trga, ki si zaradi bližine ceste ne morejo privoščiti visečih 
rož, stali dve sadiki pelargonij. Kot pravi Špela Odar iz 
Skupine za lepšo Loko, bodo meščanom razdelili okoli 1500 
rož. Živahno sejemsko dogajanje bodo popestrili z glasbe-
nimi in plesnimi nastopi, danes popoldne z ansamblom 
Škaf in citrarko Valerijo Cof, jutri pa z ansamblom Starman, 
upokojenskim pevskim zborom Vrelec, otroško folklorno 
skupino in delavnicami za otroke. D. Ž. 



GORENJSKA 

KRATKE NOVICE 

CERKgE 

Cesto bodo obnovili do Cericelj 

Že nekaj časa se nadaljuje rekonstrukcija državne ceste na 
Zgornjem Brniku. Čeprav ni bilo predvideno, pa bodo ob-
novili tudi celoten cestni odsek do bencinske črpalke v 
Cerkljah, je napovedal cerkljanski župan Franc Čebul). "Med 
obnovo ceste na Spodnjem in Zgornjem Brniku smo izvajali 
dvojni nadzor, tako da se je nekaj denarja privarčevalo in 
tega bomo sedaj namenili za razširitev ceste vse do Cerkelj. 
Po novem bo široka sedem metrov s črtama na obeh 
straneh," je pojasnil župan. Kot je še dejal, so želeli ob 
tekoči rekonstrukciji ceste zgraditi pločnik vse do hišne 
številke Zgornji Brnik i, vendar ne pridobijo zemljišča. S. Š. 

ŠKOFJA LOKA 

Partizanski pevski zbor v Škofji Loki 

Po Gorenjskem se začenjajo prireditve v počastitev bližnje-
ga praznika upora, 27. aprila. V dvorani škofjeloškega kina 
Sora bo prazniku v čast v ponedeljek, 23. aprila, ob 19. uri 
zapel Partizanski pevski zbor. Organizator koncerta je ob-
močno borčevsko združenje. J. K. 

G G i naročnine i 0 4 / 2 0 1 « 4 1 , e - p o i t a : n a r o c m n e e g - 9 l a s . s i , www.9Menjskig las . s i 

Gorenjska za dan Zemlje 
STOJAN SAJE 

Kranj - Slovenski ljubitelji 
narave so pred letošnjim 
nevom Zemlje pripravili ši-
oko akcijo VSAK SVOJO 

VREČO SMEn, s katero že-
ijo spodbuditi prebivalce 

Slovenije, da bi nabrali vsaj 
deset tisoč vreč 2 odpadki. 
Podrobnosti objavljajo na 
pletni strani www.danzem-
e.si. Kot smo izvedeli, bodo 

učend OŠ Naklo fistili okoli-
o v ponedeljek, 23. aprila. 

Kolektiv OŠ Tržič pripravlja 
EKO DAN jutri, 21. aprila. 
Mesto bodo fistili od 8.30 do 
1.30, med 9.40 in 10.40 
)odo imeli delavnice na 
emo prometa, ob 11. uri pa 
cultumo prireditev. Ob kon-

cu pomladnega urejanja 
okolja v občini Jesenice bo 
jutri od 10. do 22. ure sklep-
na prireditev Pomlad na Ču-
farjevem trgu 2007. Dopol-
dne bo program za otroke, 
ob 14.30 bo nastopila glasbe-
na skupina Romeo, ki bo ig-
rala tudi od 16.35 dsljc-
Vmes bosta pozdravna zbra-
ne jeseniški župan in direk-
tor podjetja JEKO-IN, nato 
pa 1 » nastop folklornih ple-
salcev in učencev Glasbene 
šole Jesenice. V občini Žirov-
nica potekajo organizirane 
čistilne akcije danes v orga-
nizaciji Kolesarskega kluba 
in Vaškega odbora Smokuč, 
jutri pa ob pomoči vaških od-
borov, DPM, Lovske družine 
Stol, Planinskega društva. 

TVD Partizan in stranke 
SDS po drugih krajih. 
Osrednji dogodek v občini 
Kamnik bo 21. aprila ob 
11.30 na Glavnem trgu. Tam 
bo župan Smolnikar govoril 
udeležencem današnjih in 
jutrišnjih čistilnih akcij, 
učenci OŠ F. Albrehta in PŠ 
Mekinje pa bodo uprizorili 
dramsko gimnastično pred-
stavo POMAGAJMO ZEM-
LJI! Na Glavnem trgu bo raz-
stava Foto kluba Kamnik na 
temo Zemlja, MC Klub star-
šev pa bo ob 9. uri pripravil 
ustvarjalne delavnice za 
otroke; ponovil jih bo v nede-
ljo ob 15. uri na Šutni. Danes 
ob 12. uri bo še odprtje gozd-
nega parka in drevesne učne 
poti na sanirani deponiji ko-

munalnih odpadkov Dupli-
ca. Posebnost je akcija pod-
jetja Tetra Pak iz Ljubljane 
in Arboretuma Volčji potok, 
ki sta podarila 200 DREVES 
ZA ČISTEJŠI ZRAK. Slo-
venski skavti in taborniki 
bodo do konca leta sodelova-
li v akdji Milijarda dreves za 
planet. Danes ob 18. uri 
bodo odprli v Mestni hiši 
Gorenjskega muzeja v Kra-
nju fotografsko razstavo TA-
BORNIKI SMO FOTO, jutri 
pa bo med 9. in 13. uro Rod 
stražnih ognjev pripravil ta-
borniške delavnice ob 55-let-
nici delovanja. Taborniki v 
Žireh bodo poleg čistilne ak-
cije organizirali jutri, 21. 
aprila, igre za otroke in ori-
entadjo za mladino. 

Predstavitev knjige Moj kraj 
skozi čas - življenje pod 

- Ermanovcem, Bevkovirn 
vrhom in Sivko, bo s 

• kuhumim programom 
potekala v nedeljo, 

22. aprila, ob 16. uri 
[v kultumi dvorani na Sovodnju. 

Na podlagi 3 1 . člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list R S , 
št. 1 1 0 / 0 2 , popr. 8 / 0 3 ) in 3 8 . člena Statuta Občine Škofja 
Loka (Uradni list RS , št. 3 7 / 9 5 , 47/98) je župan Občine Škofia 
Loka dne 18 . 4 . 2 0 0 7 sprejel 

S K L E P O JAVNI RAZGRNITVI 

predloga Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za 
gradnjo infrastrukturnlh objektov v naselju Vincarje 

1. 

Javno s e razgrne predlog Odloka o občinskem lokacijskem načr-
tu, ki ga je pod številko naloge 6 0 7 3 / 8 , v marcu 2007 , izdelal 
Ljubljanski urbanistični zavod d. d., Verovškova 64. Ljubljana. 

2. 

Gradivo bo razgmjeno v pritličju Občine Škofja Loka, Mestni trg 
1 5 , Škofja Loka od 27. 4 . 2 0 0 7 do 1 . 6. 2 0 0 7 

3 . 

V času javne razgrnitve bo 1 6 . 5 . 2 0 0 7 ob 17. uri organizirana 
javna obravnava v veliki sejni sobi Občine Škofja Loka, Poljanska 
cesta 2 , Škofja Loka. 

4 . 

S tem naznanilom Ol)čina Škofja Loka o poteku javne razgrnitve 
in javni obravnavi obvešča tudi vse lastnike nepremičnin na ot>-
močju, ki ga obravnava osnutek OLN pod točko 1, in sicer z na-
slednjimi pare. št.: 7 0 6 / 4 , 1 0 6 2 / 2 , 6 8 8 / 3 , 6 8 8 / 2 , 679, 6 7 8 , 
6 7 5 , 6 7 3 , 6 6 0 / 7 , 6 6 0 / 1 , 1 0 6 7 / 4 , 6 5 8 / 1 , 1 0 5 9 / 1 , 6 7 0 / 2 , 
6 6 0 / 2 , 6 5 8 / 4 , 1 0 6 0 / 4 , 5 0 1 / 1 3 6 , 7 3 1 / 5 , 5 0 1 / 1 3 1 . 6 6 7 / 2 , 
7 3 1 / 2 , 5 0 1 / 5 9 , 5 0 1 / 6 1 , 5 3 7 , 7 3 2 / 2 , 7 3 2 / 3 , 7 3 2 / 1 2 , 
7 2 7 / 6 , 6 8 3 / 5 , 7 3 2 / 5 , 7 3 2 / 6 , 7 3 2 / 7 , 7 3 2 / 8 , 6 8 4 / 5 , 
6 8 3 / 9 , 6 8 3 / 8 , 6 8 4 / 1 3 , 6 8 4 / 1 5 , 6 8 4 / 8 , * 3 2 8 , 6 6 7 / 1 , 
6 6 7 / 3 , 6 6 7 / 4 , 7 3 2 / 1 , 6 8 4 / 1 , 6 8 3 / 3 , 6 6 0 / 6 , 6 7 0 / 3 , 7 2 7 / 1 , 
1 0 6 0 / 2 , 7 2 7 / 1 2 , vsa k.o. Škofla Loka. 

5 . 

V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni predlog podajo pisne 
pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije 
in skupnosti in jifi v roku iz 2 . člena sklepa posredujejo Občini 
Skofia Loka, Mestni trg 1 5 , Škofja Loka, oz. jih podajo ustno na 
zapisnik na javni obravnavi. 
Č e pripombe in predloge k osnutku akta pod točko 1 poda last-
nik nepremičnine iz točke 4. , mora poleg podatkov o nepremič-
nini navesti š e svoje ime, priimek in naslov. 

6. 

Ta sklep s e objavi v Uradnem listu R S in začne veljati naslednji 
dan po objavi. 

Številka: 3 5 0 0 6 / 2 0 0 7 
Škofja Loka, dne 1 8 . 4 . 2 0 0 7 

Župan 
Občine Škofja Loka 

Igor Draksier 1. r. 

http://www.9Menjskiglas.si
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Risom podpore ne manjka 
Tekme naše hokejske reprezentance so bile že v začetku tedna razprodane, slovenski risi pa so se 
navijačem oddolžili z izvrstno igro. 

VILMA STANOVNIK 

Ljubljana - Čeprav ob za-
ključku naše redakdje še ni 
znan rezultat tekme med 
Slovenijo in Japonsko, pa po 
odlični ponedeljkovi predsta-
vi naših risov proti ekipi 
Madžarke, ki so jo ugnali s 4 : 
1 in še boljši igri v sredo, ko so 
varovana selektorja Teda Sa-
torja premagali trdožive Angle-
že s 4 : o, nihče več ni dvomil, 
da so Slovencem na široko 
odprta vrata nazaj v elitao 
skupino svetovnega hokeja. 
"Čeprav sem ponosen na svo-
je fante, ki so se z veliko mero 
zavzetosti in borbenosti po-
stavili po robu ekipi Sloveni-
je, pa moram čestitati vašim 
fantom, ki so dokazali, da so 
res najboljše moštvo na svetov-
nem prvenstvu tu v Ljubljani 
in si zaslužijo igrati med sve-
tovno hokejsko elito," je po 
sredini večerni tekmi brez za-
visti dejal britanski selektor 
Paul Thompson, Id je s svoji-
mi varovanci kljub porazu do-
živel navdušeno skandiranje 
blizu dvesto angleških navija-
čev, ki v Tivoliju zvesto p)odpi-
rajo angleško reprezentanco. 

Prvi slovenski napad je v sredo dosegel vse štiri gole: poleg treh Gregorja Polončiča pa je 
bil enkrat natančen še Tomaž Razingar. / Fou:Tinji dom 

Seveda pa ne Angleži ne 
Madžari niti nobeni drugi 
navijači te dni v Tivoliju ne 
morejo preglasiti slovenskih 
ljubiteljev hokeja, ki na vsaki 
tekmi do zadnjega kotička 
napolnijo Tivoli. "Atmosfera 
na tekmah je res fantastična, 
to fantje čutijo in igrajo po 
najboljših močeh," pravi slo-
venski selektor Ted Sator, pa 

tudi najmlajši in najslavnejši 
med risi Anže Kopitar je iz 
tekme v tekmo bolj navdu-
šen nad podporo ljubiteljev 
hokeja. "Pred domačimi na-
vijači še nisem igral na sve-
tovnem članskem prvenstvu 
in to je zame res posebno 
doživetje. Tudi v garderobi je 
enkratno vzdušje in med sta-
rejšimi soigralci se niti malo 

ne počutim zvezdnika. Se pa 
zagotovo na vsaki tekmi sku-
šam dokazati lia igrišču, in 
to mi ob takšnem vzdušju v 
dvorani res ni težko," pravi 
Anže Kopitar, ki ga - po da-
našnjem prostem dnevu -
tako kot dnige naše jutri ob 
20. uri v razprodanem Tivo-
liju čaka še zadnji obračun 
na prvenstvu, tekma z Utvo. 

KOŠARKA : NOGOMET 

ŠKOFJA LOKA 

Na Podnu Gašper proti Gašperju 

v sredo so košarkarji odigrali 7. krog drugega dela državnega 
prvenstva. V derbiju lige za prvaka UPCTelemach je ekipa dom-
žalskega Heliosa s 85 : 72 premagala Geoplin Slovan, ekipa 
Loka kave TCG pa je na gostovanju pri Zlatorogu izgubila z 59 
: 85. Že jutri je na sporedu nov krog, ko bo ekipa Heliosa doma 
ob i8. uri gostila Elektro Esotech, ekipa Loka kave TCG pa se bo 
pomerila z Union Olimpijo. Čeprav so varovanci Gašperja 
Okorna (nekdanjega trenerja Ločanov) na tekmi na Podnu ne-
sporni fevoriti, pa bodo tudi Gašper Potočnik in njegovi fantje 
na jutrišnjem obračunu, ki se bo začel ob 20. uri, skušali doka-
zati, da niso po naključju med najboljšimi ekipami v Sloveniji. 
V ligi za obstanek so Triglavani v 7. krogu z 90 : 84 premagali 
Misel Postojnsko jamo in tako teoretično Se ostajajo v igri za 
obstanek v elitni druščini. Jutri so Kranjčani prosti. V. S. 

ODBOJKA 

BLED 

Jutri začetek velikega finala 

V 2. DOL je konec dodatne lige za napredovanje v 1. DOL Lo-
ški odbojkarji so v zadnjih dveh krogih zabeležili dva poraza: 
proti Partizanu Fram v gosteh 3 : o in OlimpijI doma 1 : 3 ter 
na koncu zasedli 4. mesto. Boj za napredovanje pa je bil izred-
no dramatičen, saj je prav zadnja tekma v Škofji Loki odločila, 
katera ekipa bo na vrhu razpredelnice. Olimpija si je z zmago 
zagotovila prvo mesto pred Svitom, ob istem številu točk pa je 
na koncu odločal količnik v dobljenih in izgubljenih nizih. Par-
tizan Fram je za prvima ekipa zaostal za dve točki, jutri pa se 
začenja veliki finale tudi pri moških. Odbojkarji Autocommer-
ca se bodo v prvi finalni tekmi ob 19. uri v dvorani SGŠ v Ra-
dovljici pomerili s Prevent gradnje IGM, znanci iz interlige, ki 
so jih v tem tekmovanju dvakrat ugnali. Blejci so seveda veliki 
favoriti in nič ne bi bilo presenetljivo, če bi Autocommerce 
osvojil prvenstvo že po treh tekmah. Za tretje mesto se bosta 
pomerila Salonit Anhovo in Marchiol Prvačina. B. M. 

KRANJ 

Le točka za Gorenjce 

V 2. SNL so nogometaši v sredo odigrali 21. krog. Ekipa Trigla-
va Gorenjske, ki je gostila Zagorje, si je z rezultatom o : o pri-
igrala zgolj točko, ekipa Tinex Šenčurja, ki je gostovala pri 
Krškem, pa je izgubila kar s 3 : o. Na lestvici vodi Bonfika z 38 
točkami, Triglav Gorenjska na 4. mestu jih ima 31, Tinex 
Šenčur na sedmem pa 26. V nedeljo ob 16.30 Triglav Gorenjs-
ka gosti zadnjeuvrščeni Aluminij, Tinex Šenčur pa hkrati doma 
igra s trenutno drugo ekipo Livarja iz Ivančne Gorice. V. S. 

VESLANJE 

BLED 

Jutri in v nedeljo prvomajska regata 

Na Blejskem jezeru bo jutri in v nedeljo potekala 48. Prvomaj-
ska regata. Kot že vrsto let bo tudi letos to prva kriterijska in 
druga pregledna regata za vse reprezentančne kandidate za 
vse tri reprezentance (člani A, mlajši člani in mladinci). Jutri 
bodo reprezentančni kandidati nastopili v manjših disciplinah: 
cnojcu, dvojcu brez krmarja, v nedeljo pa v večjih: čctvercu, 
dvojnem dvojcu in dvojnem četvercu. Prijavljeni so vsi 
reprezentančni kandidati, skupaj pa je prijavljenih kar 160 tek-
movalcev in 130 posadk (sobota) oziroma 107 posadk (nede-
lja). Predtekmovanja bodo oba dneva potekala med 10. in 
12.30, finalna tekmovanja pa med 15. in 18. uro. V. S. 

Popravek 

v članku z naslovom Jelovčan zmagal v Rovinju, objavljen-
em v torkovi številki Gorenjskega glasa, smo napačno za-
pisali, da se izmed starejših mladincev v skupnem seštevku 
dirke Istrska pomlad mladih nihče izmed kolesarjev Save ni 
uvrstil v deseterico. V deseterici sta bila dva, Sebastian Bau-
man na 9. in Blaž Bonča na 10. mestu. V deseterici je bil tudi 
Jan Rožič iz KK Perftech Bled, skupno 6. M. B. 

VABILA PRIREDITVE 

Rokometni spored - V 1. A ženski ligi ekipa Škofje Loke KSI 
jutri gostuje pri Krim Mercatorju, v 1. B ligi za moške pa 
Tremo pri Istrabenz plinih. V končnici II. lige Kranj gostuje pri 
Šmartnu 99, ekipa Alplesa Železnikov pa že danes ob 18. uri 
gosti A. Praznik Vallant. Ekipa Cerkelj bo jutri ob 19. uri gosti-
la Dravo Ruj, ekipa Dupelj Tržič pa hkrati Pomurje. V. S. 
VN občine Medvode - Uvodna kolesarska dirka za mladinske 
kategorije bo jutri v Pirničah. Prvi bodo ob 15. uri startali dečki 
C (do 13 let), za njimi ob 15.30 dečki B (do 14 let), ob 16.25 deč-
ki A (32,6 km) in ob 17.25 mlajši mladinci. Start in cilj bo pred 
gasilskim domom Sp. Pirniče-Vikrče-Zavrh, kjer bo ob 19. uri 
tudi razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad. M. B. 
Državno strelsko prvenstvo v Železnikih - Strelsko društvo 
Lotrič Železniki bo jutri pripravilo 16. državno prvenstvo v 
streljanju z zračnim orožjem za kadete, kadetinje, pionirje in 
pionirke, mlajše pionirje in pionirke ter cicibane in cicibanke. 
Tekmovanje bo potekalo na 40-mestnem montažnem stre-
lišču v Športni dvorani v Železnikih od 9. ure dalje. V. S. 
Finale državnega rokometnega prvenstva za dečke na Pod-
nu - Jutri in v nedeljo bo v športni dvorani na Podnu v Škofji 
Loki potekal finalni turnir v rokometu za starejše dečke B let-
nika 1993 in mlajše. Po slovesnem odprtju tekmovanja bo 
jutri prva tekma med ekipama Gorenja in Črnomlja ob 17. 
uri, ob 18.15 pa še med ekipama Celja Pivovarne Laško in do-
mačim Termom. V nedeljo ob 10. uri se bosta pomerili ekipi 
Črnomlja in Terma, domača ekipa Terma pa bo s tekmo pro-
ti Gorenju ob 14.45 odigrala tudi zadnje srečanje turnirja, po 
katerem bo ob 15.45 sledila še podelitev priznanj. V. S. 
Rokometni polfinale osnovnih šol v Železnikih • Danes se bo 
z odprtjem tekmovanja ob 11.30 v športni dvorani v 
Železnikih začel polfinale osnovnih šol za učence, III. 
skupina. Na njem bodo sodelovale OŠ Ivana Groharja Iz 
Škofje Loke, OŠ Prule, OŠ Trebnje in domača OŠ Železniki. 
Tekmovanje bo predvidoma končano do 16. ure. V. S. 
DP v košarki za dijakinje - V ponedeljek, 23. aprila, bo na novi 
lokaciji Ekonomske šole Kranj na Zlatem polju potekalo 
državno prvenstvo v košarki za dijakinje.Tekmovanje se bo za-
čelo ob 9. uri, ko se bosta pomerili ekipi 1. Gimnazije Celje in 
Srednje zdravstvene šole Ljubljana. Ob 10. uri se bodo za 
mesto v finalu borile še domača ekipa Ekonomske šole Kranj 
in dijakinje Šolskega centra Slovenske Konjice. Tekma za 3. 
mesto se bo začela ob 11. uri, finale pa ob 12. uri. M. B. 
Za 1. maj na Slajkatlon - Športno društvo Marmor Hotavlje bo 
na praznični 1. maj znova pripravilo tako imenovani "Ho-
taveljski izziv", ki so ga letos poimenovali Slajkatlon. Tek-
movanje, za katerega se še do nedelje ekipe lahko prijavijo v 
koči na Slajki ali v gostilni Lipan, bo potekalo med cerkvijo na 
Hotavljah in kočo na Slajki. Tekmovanje bo štafetno, v ekipi 
štafete pa bodo nastopali kolesar, tekač in nosač. V. S. 

Gorenjski Glas 

NEDELJA JE DAN 
ZA NOGOMET! 

i/mtv.nktrigiai/.com Š p o r t n i c e n t e r Kran) . ob 1 6 . 3 0 

TRIGLAV GORENJSKA: 
ALUMINIJ 
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.NkTRiGLAV.COM 

KUPON = VSTOPNICA 
NAPOVEDUJEM REZULTAT TEKME 

Tk-iglav Gorenjska : Rudar Velenje 
Ima In priimek; 

Nasiov: 

KUPON JE VSTOPNICA. ODDAJTE GA PRI VHODU NA TEKMO! 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
http://WWW.NkTRiGLAV.COM
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NESRECE 

KAMNIK 

V nesreči umrl 27-letni Kamničan 

Na glavni cesti pri Kamniku se je v torek okoli 23. ure smrt-
no ponesrečil 27-letni Kamničan. 23-letni voznik iz okolice 
Kamnika je vozil osebni avtomobil Volkswagen Golf po glav-
ni cesti iz smeri Kamnika proti Perovemu. V desnem nepre-
glednem ovinku je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal levo 
na nasprotno smerno vozišče in trčil v osebni avtomobil Re-
nault Clio, ki ga je v tem trenutku iz nasprotne smeri pravil-
no pripeljal 27-letni Kamničan. Slednji se je v trčenju tako 
hudo ranil, da je na kraju umrl, medtem ko so hudo poško-
dovanega povzročitelja prepeljali v Klinični center v Ljubljani. 

ŠKOF)A LOKA 

Pešca prepozno opazil 

V ponedeljek ob n. uri se je na Kidričevi cesti v Škofji Loki 
zgodila prometna nesreča, v kateri se je huje poškodoval 
90-letni domačin. 61-letni voznik je v strnjeni koloni vozil 
avtomobil po Kidričevi cesti proti Staremu dvoru. V bližini 
bencinskega servisa je go-letni pešec po označenem preho-
du za pešce začel prečkati cesto z voznikove desne strani. 
Voznika je tedaj zaslepilo bleščeče sonce, prehodu za pešce 
pa se tudi ni približeval s takšno hitrostjo, da bi lahko pra-
vočasno ustavil, zato je z avtomobilom zadel pešca. Ta je 
padel na pokrov motorja in nazaj na cesto. Voznik je takoj 
ustavil, pomagal ponesrečencu in ga odpeljal v Zdravstveni 
dom Škofja Loka. 

PODBREZ)E 

Starodobni ford padel s prikolice 

v torek popoldne se je v bližini Podbrezij na gorenjski avto-
cesti oziroma na t. i. Kacinovem klancu prevrnila prikolica 
za prevoz vozil, na kateri je voznik peljal starodobni avtomo-
bil Ford T Pickup, star približno 85 let. Kranjski poklicni ga-
silci so starodobnika postavili nazaj na kolesa, z vpojnim 
sredstvom pa posuli in očistili cestišče, ki ga je onesnažilo 
gorivo, ki je izteklo iz prevrnjenega avtomobila. Poškodova-
nih ni bilo, bo pa moral lastnik z ljubljanskega območja kar 
pošteno seči v žep, da bo popravil poškodovani avtomobil, 
za katerega so ljubitelji starodobnikov pripravljeni odšteti 
tudi nekaj deset tisoč evrov. S. Š. 

KAMNIK 

Odnesli prenosnik in zlatnino 
Pred dnevi so neznanci vlomili v stanovanjsko hišo v okoli-
ci Kamnika. Lastniki odtlej pogrešajo prenosni računalnik, 
zlatnino in več zgoščenk. Predrzni vlomilci so s tatvino 
povzročili za približno dva tisoč evrov škode. S. S. 

Posilstvo presega šolske okvire 
Informacije o domnevnem posilstvu na Srednji šoli Domžale so v javnost prišle šele tri mesece 
po dejanju. Ista šola je "zaslovela" po posnetku nasilja dijakov, ki se je pred meseci pojavil na spletu. 

JASNA PALADIN 

Domžale - Iz Srednje šole 
Domžale, ki jo je v zadnjem 
obdobju zaznamovalo več 
dogodkov, povezanih z ne-
primernim ravnanjem dija-
kov, je pred dnevi prišla in-
formacija o posilstvu. Do-
mnevno dejanje, v katerega 
sta bila vpletena gimnazijka 
in dijak srednje poklicne 
šole, se je zgodilo že 5. janu-
arja, a širša javnost o tem ni 
bila obveščena. 

"Javnosti o tem res nismo 
obveščali, saj se ne čutimo 
dolžne to delati, a to še zda-
leč ne pomeni, da je bil do-
godek zamolčan. O tem smo 
veliko govorili, tako učitelji 
kot dijaki, tej tematiki smo 
namenili posebne šolske 
ure, pogovori so se odvijali 
tudi na spletnem forumu in 
takoj smo uvedli nekaj do-
datnih varnostnih ukrepov," 
je zatrdil direktor Srednje 
šole Domžale Primož Škofic 
in dodal, da je šola ravnala v 
skladu z zakonodajo in pri-

Za zidovi Srednje šole Domžale je že večkrat prišlo do različnih incidentov. 

stojnostmi, zato očitke o za-
molčanju dogodka odločno 
zavrača. "Oba dijaka sta še 
mladolema in tudi policija, 
ki je skupaj s tožilstvom že 
prevzela zadevo, takih do-
godkov ne sj)oroča javnosti, 
zakaj bi jih torej morali mi? 
Naredili smo vse, kar je bilo 
treba." 

Dijakinja domžalske gim-
nazije se je po dogodku na 
svojo željo izpisala iz šole, na 

predlog ravnatelja pa je šol-
ski zbor potrdil izključitev 
dijaka, ki naj bi kaznivo deja-
nje posilstva zakrivil. 

Po posnetku nasilja dom-
žalskih dijakov, ki je po 
spletu zakrožil pred nekaj 
meseci, in lažni bombi ko-
nec januarja je to še eden 
od dogodkov, ki na Srednjo 
šolo Domžale mečejo slabo 
luč. Kljub temu je direktor 
prepričan, da se zaradi po-

ročanja v medijih dijakom 
srednjih in poklicnih šol po 
vsej Sloveniji godi krivica, 
"ker javnost dobi občutek, 
da se na takšnih šolah izob-
ražuje le problematična 
mladina, kar pa nikakor ne 
drži". Na Ministrstvu za 
šolstvo in šport dejanje na 
šoli ostro obsojajo, o odgo-
vornosti in ravnanju vod-
stva šole pa bo odločal svet 
zavoda. 

Motoristi so praviloma prehitri 
Motoristi so največkrat prehitri, napačno zavirajo in nepravilno usmerjajo svoj pogled. 

S I M O N Š U B I C 

Ško^a Loka • V bivši vojašni-
ci v Škofji Loki so včeraj poli-
cisti delili nasvete motori-
stom, ki sodijo med najbolj 
ranljive udeležence cestnega 
prometa. Večumo preventiv-
no akcijo Policijska izkušnja 
kot nasvet je pripravila Poli-
cijska postaja Škofja Loka, v 
njej pa so sodelovali tudi svet 
za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu s praktič-
nimi pripomočki, loški gasil-
ci so predstavili reševalno 
opremo, enota nujne medi-
cinske pomoči iz Zdravstve-
nega doma Škof)a Loka pa 
osnove prve pomoči. 

"Motoristi se v nesrečah 
pravUoma zelo hudo ranijo. 
Najnevarnejše so resne po-
škodbe glave in hrbtenice, 
pogosti so tudi resni zlomi," 

je bil konkreten zdravnik 
David Končan iz ZD Škofja 
loka. "Najpogostejše napake 
v prometu, ki jih počno mo-
toristi, so previsoka hitrost, 
nepravilno in prenaglo zavi-
ranje ter napačen pogled na 
cesto. Sveto pravilo namreč 
je, da se motorist oviti lažje 
izogne, če ne zre vanjo, tem-
več gleda naprej oziroma 
mimo ovire. To so danes 
spoznali tudi motoristi, ki 
imajo za sabo že sto tisoč 
prevoženih kilometrov in 
več," je pojasnil prometni 
policist ter inštruktor za ka-
tegorije A in B Tomaž Haf-
nar. Svoje vozniške izkušnje 
in znanje je včeraj delil (na 
žalost) redkim motoristom, 
ki so prišli v nekdanjo vojaš-
nico in prisluhnili praktič-
nim nasvetom policijskih 
mojstrov vožnje z motorni-

mi kolesi. Še najbolj rado-
vedni so bili otroci. 

"Lani so na gorenjskih ce-
stah umrli štirje motoristi, 
letos že eden. Samo prejšnji 
teden so bili motoristi udele-
ženi v sedmih nesrečah, štir-
je so bUi pri tem huje ranje-

ni," je povedal inšpektor za 
varnost cestnega prometa na 
PU Kranj Aleš Koželj in na-
povedal, da bodo v prihod-
njih tednih poostrene nad-
zore prometa pogosto usme-
rili prav v voznike motorjev 
in mopedov. 

JASNOVIDKA E5ENA t VAU. j v 

090 142 846 
090 41 13 UUOE«. 

"Letečmani" so demonstrirali varen način vožnje. /Foio:TiruOoki 

MEDVODE 

Požar v Medvodah 

Včeraj nekaj po polnoči je na Cesti ob Sori v Medvodah 
zagorel lesen poslovni objekt. Policisti in kriminalisti so z 
zbiranjem obvestil in pri ogledu kraja ugotovili, da je najprej 
zagorel gostinski lokal, ogenj pa se je nato razširil še na 
sosednjo trgovino. Na kraj je prišlo 31 gasilcev iz društev 
Preska-Medvode, Zgornje in Spodnje Pirniče ter Sora, ki so 
požar pogasili. Policisti in kriminalisti so včeraj še ugotav-
ljali vzrok za požar, v katerem je zgorelo vse ostrešje, spod-
nji prostori pa so bili v gostem dimu. Pri požaru je po prvih 
podatkih nastalo okoli sto tisoč evrov škode. S. Š. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
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To nedeljo je Dan Zemlje 2007. Priložnost za premislek o tem, kar se nam Zemljanom obeta: enim bolj, drugim 
manj, mnogim še več slabega, nekaterim tudi kaj dobrega? Enim še več suše, lakote in žeje, drugim "raj na zemlji"? 

A bo soetta suša!? 
M I H A N A G U Č 

Nas lahko 
poleg suše in 
vetrov doleti 

tudi kaj 
dobrega? Zime 
bodo bolj mile, 

stroški za 
ogrevanje nižji, 
za pluženje jih 

sploh ne bo. 
O smučariji 
bomo lahko 
le sanjali in 
o spominih 

nanjo 
nostalgično 

prepevali ^ 
in poskakovali I 

u 

v polkah. I 

Zemljino ozračje se ogre-
va, obetajo se dramatične 
podnebne spremembe. O 
tem, da je res nekaj na tem, 
ne pričajo le alarmantni me-
dijski odzivi, pomenljivo je, 
da so se po opozorilih stro-
kovnjakov naposled zganili 
tudi pregovorno neobčudjivi 
politiki. V Bruslju se ravno 
na dan izida tega pisanja 
končuje mednarodna konfe-
renca skupine ZN o podneb-
nih spremembah (IPCC -
Intergovemmental Panel on 
Climate Change), vodilni kli-
matologi tega sveta bodo ob 
tem objavili svoje poročilo. 
Topljenje himalajskih lede-
nikov naj bi povzročilo katas-
trofalne poplave in migradje 
milijonskih množic. Toplje-
nje arktičnega in antarktič-
nega ledu pa dvig gladine 
oceanov za več metrov - kar 
bo katastrofa za tiste predele 
obalnih mest, ki ležijo ko-

maj kak meter nad morjem. 
V širnih območjih na robu 
sedanjih puščav pa bo še več 
suše in še več lakote, divjali 
bodo sUni viharji ... 

Bog daj, da ne bi bilo tako 
hudo! V kampanjski pod-
nebni paniki me je prijetno 
presenetil članek, ki ga je na-
pisal publicist Nikolaj Pe-
čenko (v Mladini, 14. aprila 
2007) in v njem razložil svoj 
"nekoliko drugačen pogled 
na podnebne spremembe". 
Te so na Zemlji že od ne-
kdaj. Ko je pred tisoč leti Vi-
king Erik Rdeči pristal na 
jugu Grenlandije, ji je dal 
njeno sedanje ime - Zelena 
dežela - ker je bila takrat ve-
liko bolj prijazna kot danes. 
Res je, da bodo spričo pod-
nebnih sprememb nekateri 
deli planeta postali še manj 
primerni za bivanje in kme-
tovanje. Zato pa bodo za 
enake namene postala nad-
vse ugodna širna območja 
Sibirije in severne Kanade. 

Prav tu so v zemlji že večkrat 
našli globoko zamrznjene 
mamute - kar priča, da je 
bilo tudi tu nekoč že bistve-
no topleje. In ne nazadnje: 
za človekovo stalno prebiva-
nje bo postala primerna tudi 
- Antarktika. 

Ljudje smo navajeni udob-
ja in ujeti v svoje navade. 
Podnebje, ki ga v svojem 
kratkem življenju preživi-
mo, doživljamo kot edino 
možno ali celo kot idealno, 
najboljše od vseh možnih. 
Tako se zdaj sprašujemo, 
"kaj bo, če bo Nič pa ne 
naredimo, da bi se na spre-
membe pripravili. "Morda 
kdo v Sloveniji dela načrte za 
namakalne sisteme, ki bodo 
omogočili uspešno kmetova-
nje v spremenjenih okolišči-
nah.' Dela kdo poskuse s 
poljščinami, ki bodo pri nas 
najbolj ustrezale toplejšemu 
podnebju.' Upošteva kdo pri 
načrtovanju zgradb večje hi-
trosti vetrov, kot se pojavlja-

jo sedaj.' Ali pri načrtovanju 
stanovanjskih sosesk visoke 
poletne temperature.'" To so 
prava vprašanja, ugotavlja 
Pečenko in odgovarja: "Bo-
jim se, da ne." 

Tudi na Gorenjskem je 
bilo že kdaj precej drugače 
kot sedaj. Pred okoli 50.000 
leti denimo, ko so neander-
talci v Matjaževih kamrah 
(južno od Žirov) v najbrž 
najstarejši nam znani go-
renjski hiši, dočakali usodni 
poledenitveni sunek. Dr. 
Peter Petru, arheolog in 
eden od avtorjev Zgodovine 
Slovencev (1979), je tedanjo 
slovensko krajino rekon-
struiral, kot sledi. "V tem 
času so zaradi znižane tem-
perature nastali veliki lede-
niki v naših gorah. Vso Ko-
roško, Savsko dolino do Ra-
dovljice, Soško dolino do 
Mosta na Soči, Savinjsko do-
lino do Solčave, pobočja Po-
horja in Snežnika sta prekri-
vala večni sneg in led. Tudi 

na območjih, kamor ledeni-
ki niso segli, je bilo čutiti 
vpliv zmrznjenega sveta. Ve-
lika sprememba podnebnih 
razmer je vplivala na upad 
gladine morja; ob najhujših 
poledenitvenih sunkih je 
bila severna obala Jadrana 
pri Šibeniku. Ostrim pod-
nebnim razmeram se je pri-
lagodilo tudi rastlinstvo. 
Prostor pred ledeniki je bil 
brez drevja; v notranjosti 
Slovenije so po vzpetinah 
prevladovali lišaji ip maho-
vi, po dolinah travnata tun-
dra s pretežno pelinu podo-
bnimi vrstami bilk. Sele v 
južni Sloveniji je poganjalo 
nizko boričevje in so rasle 
osamele breze. Med redki-
mi živalmi so bili severni je-
len, snežni in planinski za-
jec, alpski svizec, hermelin, 
na obrobju jamski medved 
itd., torej večinoma majhni 
primerki, ki so v zakrnelem 
rastlinstvu našli možnost za 
preživetje." Neprijazno, mar 
ne! V Beli krajini so bile že 
takrat breze, na Gorenjskem 
pa le lišaji in mahovi in 
grenke pelinove bilke... 

Kaj pa v bližnji prihodno-
sti.' Nas lahko poleg suše in 
vetrov doleti tudi kaj dobre-
ga.' Zime bodo bolj mile, 
stroški za ogrevanje nižji, za 
pluženje jih sploh ne bo. O 
smučariji bomo lahko le sa-
njali in o spominih nanjo 
nostalgično prepevali in po-
skakovali v polkah. Glavna 
plaža bo v dolini Triglavskih 
jezer - če ne bodo presahni-
la; v Blejskem bi mogoče 
plavali povodni konji, v Savi 
pa krokodili - če ne bi bilo 
Gorenjcev, ki bi te neprijaz-
ne živali pravočasno postre-
lili. Če bomo znali poskrbe-
ti za vodne zbiralnike in na-
makanje, bo na naših vrto-
vih raslo obilo sočne in 
zdrave sredozemske zele-
njava in sadja. In kar bo vi-
šek podnebne spremembe: 
na sončni strani Alp bo vse 
polno vinogradov! Katere 
bodo najbolj primerne vin-
ske sorte - tega res še ne 
vem ... Kakorkoli že; če 
bodo spremembe, ne bodo 
le na slabše. 



S P R A V A Razgledi 

Dr. Spomenka Hribar - pobudnica ideje o spravi v pogovoru v galeriji Krvina, ki ga je organiziralo Škofjeloško 
združenje borcev in udeležencev NOB. 

Za soravo nam man'ka sočufa 
DR. S P O M E N K A HRIBAR 

BOSTIAN BOGATA; 

"To je 
pravilnik, kako 

ločevati prave 
katoličane, ki 

so božji otroci, 
od liberalcev, ki 
so satanovi. Pri 

tem je 
potrebno 

poudariti, da so 
bili oboji verni 
ljudje. Ateiste 

si lahko na 
prste preštel." 

Kaj je sprava? 
"Pojem sprava je najlažje 

razložiti na primeru Južnoaf-
riške republike. Stoletja je 
vladalo sovraštvo med črnci 
in belci. Neizmerno sovraš-
tvo, ki ga ni možno primerja-
ti z našim. Nato so sklenili, 
da se bodo spravili. Šli so na 
svobodne volitve, na njih je 
zmagal prej 27 let zaprt Nel-
son Mandela. Ni zahteval 
maščevanja, začeli so na 
novo. To je sprava. Začetek 
na novo. Za nazaj se ne da 
nič popraviti, nič prepleskati, 
preteklost lahko samo pustiš, 
jo razčleniš in razložiš. Te-
melji na pristanku vseh poli-
tičnih opcij na različnost. 
Edini okvir je varstvo člove-
kovih pravic in državljanskih 
svoboščin." 

Za začetek sprave je potre-
ben tudi razkol, pri nas na 
levico in desnico. Kdaj in 
kdo ga je začel? 

"Cerkev je po francoski re-
voluciji, ko je izgubila bogas-
tvo, politično in moralno 
prednost, s papežem Pijem 
IX. znova začela pridobivati 
na moči. Vendar ne s Kristu-
sovim naukom, ampak z lo-
čevanjem duhov. Pri nas je 
bil najbolj zvest služabnik 
papeža dr. Anton Mahnič. 
Spisal je pravilnik o ločeva-
nju ljudi. Naj navedem nekaj 
izsekov njegovih praviL "Da 
se ne nalezeš liberalne kuge 
ravnaj po naslednjih pravilih. 
Ogibaj se občevanja z liberalci 
kakor kuge, če pa je že nujno, 
da imaš kak posel z njim, ob-
čuj z njim le oficialno, kakor 
zdravnik z okuženim Člove-
kom. Ne bodi z njim zaupni 
prijatelj, ne občuj z njim, ne 
hodi jih obiskovati,..." 

Takrat je postavil enačaj, 
da je pravi Slovenec le katoli-
čan. In naprej: "Ne bodi z no-
benim liberalcem intimen pri-

jatelj, sicer boš še potrjen v svo-
ji zlobi. Ne hvali liberalnih 
oseb, ne veseli se zmag liberal-
cev, ne preštevaj grehe, ki jih 
imajo liberalci v rokah, ne bodi 
naročen na liberalne liste, ne 
piSi v liberalne liste,... Ne ude-
ležuj se liberalnih slovesnosti, 
prireditev, veselic ... Nikar se 
tako vesti, da bi vas liberalci 
utegnili smatrati za svojega 
pristaša ... Ne obsojaj katoli-
ških piscev in dobrih pisateljev 

zaradi enega majhnega prekr-
ška, kakor ne hvali liberalnih 
bistveno slabih zaradi ene 
drobtinice dobrega..." 

To je pravilnik, kako loče-
vati prave katoličane, ki so 
božji otrod, od liberalcev, ki 
so satanovi. Pri tem je po-
trebno poudariti, da so bili 
oboji verni ljudje. Ateiste si 
lahko na prste preštel. Cer-
kveno občestvo je začel razbi-
jati na katoUčane in liberalce, 
ki jih je potrebno odstraniti. 
Naj nadaljujem, kako je 
predvidel, kaj bo njegova de-
litev povzročila. Takole pravi, 
da so njim ljubši katoliški 
Nemci kot pa liberalni Sloven-
ci, čeprav so takrat nemški 
nacionalisti že kratili pravice 
drugih narodov. Čez 50 let se 
je velik razkol tudi pokazal. 
Čeprav so že ob tej objavi slo-
venski liberalci nagovarjali 
desne katoličane k skupne-
mu delu, za Slovenijo. Že več 
kot 100 let vsak vleče na svo-
jo stran, tako levica kot des-
nica. Nihče ni želel pristati 
na to, da smo samo Slovenci, 
da se moramo ob okupaciji 
vsi postaviti po robu." 

Kdaj ste Vi stvari videli dru-
gače, kot so vam dopovedo-
vali vsi drugi okoli vas? 

"Leta 1975 je Boris Pahor v 
Trstu objavil intervju s Koc-
bekom, ki je prvi obelodanil 
povojne likvidacije domo-
brancev. Kljub mojim 34 le-
tom o tem nisem nič vedela, 
zato me je to zelo pretreslo in 
prizadelo. Lotila sem se raz-
iskovanja. Po kakih petih, še-
stih letih študiranja sem leta 
1982 napisala esej Krivda in 
greh. v njem sem preko 
Kocbeka zavzela stališče do 
dogajanj po vojni." 

Vas je bilo strah objave za-
molčanih dejstev slovenske 
zgodovine? 

"Ne, bila sem po žirovsko 
butasta, razen tega pa sem 
bila prepričana v svoj prav. 
Strah me je bilo, da bo to sov-
raštvo, ki brbota pod družbe-
nim površjem, izbruhnilo na 
dan in zahtevalo zadoščenje. 
Moja ideja sprave je, da se 
preteklosti ne da popraviti, 
sprava pa pomeni nov zače-
tek sodelovanja, demokraci-
je. Ta ne more uspevati, do-
kler ljudje ne priznajo pravi-
ce drugim do drugačnega 
mišljenja, drugačne politič-

Dr. Spomenka Hribar. "Več kot 100 let delitve na leve in desne je dovolj. Že v prejšnjem 
režimu sem zapisala, da se mora Cerkev opravičiti, na drugi strani pa tudi levica." 

ne opcije, drugačnih izku-
šenj. Kjer ni sprave, tudi de-
mokracija ne more uspeva-
ti." 

Ali lahko danes sla po zado-
ščenju izbruhne na plan? 

"Ne. Kakšen posameznik 
se sicer lahko najde, saj so 
tudi meni že grozili s snjrtjo. 
Hudo bi bilo, če se ta zadeva 
ne bi v 80-tih letih prejšnjega 
stoletja začela rahljati in bi 
nato prišli do krvave kontra-
revolucije. Pri nas smo lepo, 
s svinčnikom spremenili po-
litični sistem." 

Objavi eseja Krivda in greh 
so sledile burne reakcije. 

"Zgrozil se je že mož (dr. 
Tine Hribar, op. p.), nato še 
prijatelji. Meni pa se ni zdelo 
nič hudega. Tekst sem posla-
la na založbo, ko so se tudi 
začele leto in px)l trajajoče di-
skusije o ideji in meni. Vse-
skozi je bilo prisotno samo 
zavračanje. V polemiki z Jo-
sipom Vidmarjem sem za 
Sobotno prilogo napisala 
tekst z naslovom Narodne 
sprave pa ne. Takrami ured-
nik ga je pospremil z inter-
pretacijo, da želim rehabiliti-
rati domobranstvo. Ob tej 
oceni sem se zgrozila, ven-
dar se je še danes ne morem 
znebiti." 

Pravite, da če iz sedanjosti 
štrlijo luknje preteklosti, ne 

moremo graditi prihodno-
sti. Takšne luknje so tudi 
grobišča, posejana po vsej 
Sloveniji. 

"Veliko družin je sprtih in 
če se že kje spravijo, si na po-
kopališčih podajo roke. T ^ o 
je tudi v tem primeru. Moja 
ideja je, da je treba grobišča 
urediti pietetno. Človek je 
postal človek, ko je začel po-
kopavati mrtve. Prej je bil ži-
val. To pomeni, da je odnos 
do mrtvih, do smrti, sestavni 
del človeške civilizacije. Ne 
smemo pozabiti grobišča, 
brezna, saj so v njem poko-
pani ljudje. V teh kosteh se 
še zrcali človeška bolečina. 
Grobišča je potrebno urediti, 
da ne bodo vzbujala novega 
sovraštva. Potem bo lažje 
tudi nam, živim." 

Kaj je potrebno, da bi zares 
prišli do sprave? 

"Če bi bila politika v prejš-
njem režimu sposobna po-
iskati grobišča in jih obeleži-
ti in bila sposobna pristati na 
spravo, bi bilo po prvih de-
mokratičnih volitvah lažje. 
Žal tega ni bila sposobna. 
Škoda da tega niso bili spo-
sobni niti leta 1989 niti ob 
50-lettiici osvoboditve, leta 
1995. Levica ni bila priprav-
ljena priznati, obžalovati in 
narediti obeležje, zato se je 
sovraštvo še širilo. Žal. Zato 
pa se je sprava spletala med 
ljudmi. Na vasi pa so se že 

prej poročali med seboj, če-
prav je partija na vrhu še ved-
no poznala razredne sovraž-
nike, narodne izdajalce, člen 
133 in podobno." 

Sami ste na tem področju 
storili že nekaj korakov, 
kdo mora še storiti prve ko-
rake? 

"Že v prejšnjem režimu 
sem zapisala, da se mora 
Cerkev opravičiti. Najprej 
svojim vernikom, ki jih je 
zapeljala, potem pa sloven-
skemu narodu. Tega ne na-
redijo, saj imajo v zakupu 
absolutao resnico, saj ima-
jo na svoji strani Boga. Ta-
krami nadškof Franc Rode 
je sicer poskušal nekaj na-
rediti z besedami, da obža-
lujemo, če so ali ker so nekate-
ri kristjani kaj hudega nare-
dili. Kakšni posamezniki? 
Cerkev kot ustanova je bila 
glavna. Na drugi strani pa 
vzemimo še grožnje levice, 
kot je smrt kapitalistom in 
podobno. Še dobro, da smo, 
kar smo, in dobro živimo, 
tudi če se zmerjamo. Ni 
sprave v tem, da bi morali 
vsi enako misliti o vojni. 
Ne! Vsak naj misli po svoje 
in vsak ima pravico to pove-
dati javno. Če je samo ena 
resnica, je narod razdeljen 
na pol, kadar pa imamo več 
strank, je razpoka manjša, 
čeprav se na videz bolj kre-
gamo." 



V A R N O S T Razgledi 

Vodstvo Policijske uprave Kranj je prejšnji mesec predstavilo poročilo o delu gorenjske policije v letu 2006, ko so 
z manj zaposlenimi obravnavali več kaznivih dejanj kot leto poprej. O obremenjenosti in učinkovitosti gorenjskih 
policistov pa tudi njihovih napakah smo se pogovarjali z njihovim šefom. 

Res nas le mani, a zmoremo 
j o Ž E M E N C I N , DIREKTOR POLICIJSKE UPRAVE KRANJ 

SIMON ŠUBIC 

"Lani smo 
odpustili 

polidsta, ki je 
nekajkrat, 

namesto da bi 
tujcu zaračunal 

polovično 
denarno kazen, 
ker jo je ta takoj 

poravnal, raje 
polovico 
denarja 

pospravil v svoj 
v 11 zep. 

Na predstavitvi poročila o 
delu Policijske uprave 
Kranj v letu 2 0 0 6 ste znova 
opozorili na pomanjkanje 
kadrov. Kje so vzroki zanj? 

"Kadrovska problematika 
je zaznana in zavestno priso-
tna že od leta 2000, ko smo 
se začeli pogovarjati o mož-
nosti vzpostavitve schengen-
skega pravnega reda na naših 
mejah. Tedaj bo sedanja se-
verna meja postala notranja 
meja v okviru Evropske uni-
je, zato bodo na Gorenjskem 
ugasnile mejne enote, po 
drugi strani pa bodo precej 
več policistov rabili na južni, 
zunanji meji EU. Prav zato je 
bilo v zadnjih letih odhodov 
zaposlenih zaradi upokojitev 
ali premestitev iz PU Kranj 
več kot prihodov, kar so naj-
bolj občutile splošne enote. 
Tako stanje se bo vleklo vse 
do uveljavitve schengenskega 
sistema, kar naj bi se zgodilo 
1. januarja 2008. Kljub temu 
ocenjujem, da dobro obvla-
dujemo varnostne razmere 
na Gorenjskem." 

Koliko sistematiziranih 
mest nimate zapolnjenih? 

"Trenutno nam v PU 
Kranj po veljavni sistemati-
zaciji, ki vključuje tudi mej-
ne enote, manjka nekaj čez 
60 policistov, kriminalistov 
in drugih zaposlenih." 

Policistov je torej manj, dr-
žava pa jih s spremembami 
zakonodaje še dodatno 
obremenjuje ... 

"Res je. Po vsej državi je 
čutiti večjo obremenjenost in 
večje število zadev, ki gredo 
na policista. Policisti so se 
morali po letu 2001 intenziv-
no izobraževati o evropski za-
konodaji, svoje pa je storila še 
sprememba zakonodaje. Za-
radi nje prevzemamo dodat-
ne naloge na številnih podro-
čjih, Id so bila prej v pristoj-
nosti drugih organov. Največ-
jo obremenitev je policistom 
zagotovo prinesla spremem-
ba zakona o prekrških, saj so 
se najprej morali izobraziti za 
prevzem novih nalog, hkrati 
pa se je povečal tudi obseg 
administrativnega dela in s 
tem odsotnost od terena. 
Obremenjenost policista z 

administracijo se je tako po 
moji oceni povečala na pri-
bližno 30 odstotkov, kar seve-
da ni malo. Tega se zaveda 
tudi vodstvo slovenske polici-
je. ki si prizadeva poiskati na-
čine, k ^ o administrativno 
delo policistov zmanjšati na 
minimum. Gorenjski polici-
sti imajo poleg vseh rednih 
nalog še dodatne obremenit-
ve, ki jih v drugih regijah 
skorajda ne poznajo. Tako 
skrbijo za varovanje na nekaj 
zelo velikih in odmevnih 
športnih prireditvah, kot so 
Planica, Vitranc, Pokljuka m 
hokejske tekme na Jeseni-
cah. Veliko je varovanja tujih 
politikov in drugih pomemb-
nih oseb, ki v Slovenijo pri-
spejo preko brniškega let^š-
ča, precej aktivnosti izvaja-
mo tudi na smučiščih in v 
gorah, kot so preventivne ak-
dje, iskanja pogrešanih, re-
ševanja in podobno." 

Z ukinitvijo severne meje 
bo Gorenjska najbrž posta-
la tudi bolj zanimiva za kri-
minalce iz sosednjih držav? 

"Rad bi poudaril, da se po 
ukinitvi mejnih prehodov in 
odhodu mejnih policistov na 
tem območju vamost ne bo 
prav nič poslabšala, verjetno 
pa bo prišlo do kakšnega kaz-
nivega dejanja več ali do dru-
gačnih oblik kaznivih dejanj, 
skrbno že pripravljamo 
ukrepe, da nas negativni po-
javi ob odpravi zunanje meje 
ne bodo presenetili. Skoraj 
povsod namreč spoznavajo, 
da odprava meje sicer prine-
se precej koristnega, a tudi 
marsikaj negativnega. Po-
membno vlogo pri zagotav-
ljanju varnosti na območju 
odpravljene meje bo imela 
novoustanovljena enota za 
izravnalne ukrepe, ki naj bi 
zaživela hkrati s 1. januarjem 
2008. Sedež bo najbrž imela 
na Karavankah, sicer pa bo 
ves čas prisotna na terenu v 
obliki patrulj ali skupin, 
predvsem na tistih promet-
nicah, ki vodijo proti meji. 
Na ta način naj bi znotraj dr-
žave zaznavali varnostno po-
membne tokove proti meji. 
Nudila bo tudi večjo mož-
nost za hitro posredovanje." 

Vaš predhodnik Jaka Dem-
šar je nekoč izjavil, da se lo-

Jože Mencin: "Trenutno manjka nekaj čez 60 policistov, kriminalistov in drugih zaposlenih." 

povi bojijo priti na Gorenj-
sko zaradi dobre policije. 
Ali to še velja, če pa vaši kri-
minalisti opozarjajo, da na 
Gorenjsko vse več kriminal-
cev pride od drttgod? 

"Če je na nekem območju 
policija učinkovita, potem 
tudi kriminalci začno raz-
mišljati, ali se jim splača pri-
ti tja. In v zadnjem obdobju 
smo zelo veliko storilcev pri-
jeli pri samem dejanju. Velik 
del, 80 ali več odstotkov, je 
bilo takih, ki so prišli od dru-
god. Ugotavljamo, da se zelo 
radi pojavljajo na območju, 
kjer je meja med našo in 
ljubljansko policijsko upra-
vo. Predvsem gre tu za vlo-
milce v stanovanjske hiše. 
Ko smo ta pojav zaznali, smo 
takoj okrepili našo prisotnost 
na teh območjih in v zadnje-
ga pol leta smo skoraj zajezi-
li vlome, ki so se prej kar vr-
stili. Čeprav statistika ni naj-
boljše merilo, pa vendar iz-
kazuje, da kljub pomanjka-
nju policistov in večji obre-
menjenosti vsako leto preiš-
čemo več kaznivih dejanj." 

Smrtnih žrtev v prometu je 
na Gorenjskem res vse 
manj, so pa zato zanje vse 
pogosteje krivi vinjeni voz-
niki. Kaj se dogaja? 

" č e opazujemo gibanje 
letnega števila prometnih ne-
sreč in njihove posledice, 
predvsem hude telesne po-
škodbe in smrti, lahko ugo-
tovimo, da se razmere v pro-
metu izboljšujejo. Ne nazad-

nje se je število smrtnih žrtev 
v cestnem prometu s 45 v 
preteklih le l^ zmanjšalo na 
18 v lanskem letu, še leto po-
prej celo 16. Najbolj zaskrb-
ljujoča je prav prisotnost al-
kohola med povzročitelji 
prometnih nesreč s smrtnim 
izidom. V čem je razlog, ne 
vem, zagotovo pa v tem izsto-
pamo tudi v slovenskem me-
rilu, pa čeprav je zaradi šte-
vilnih kontrol verjetnost, da 
bo na Gorenjskem policija 
ustavila vinjenega voznika, 
kar velika." 

Lani je bilo na PU Kranj 
opravljeno tudi več notra-
njih nadzorov s strani gene-
ralne policijske uprave. 
Kakšne so bile ocene nad-
zornikov? 

"Poročila oziroma ocene 
notranjih strokovnih nadzo-
rov dela v gorenjski policiji so 
bile zelo dobre. Nas zanima 
tudi ocena občanov, ki so naši 
najpomembnejši nadzorniki. 
Pri pritožbah na policijske po-
stopke tako ugotavljamo, da 
število pada, še predvsem ute-
meljenih pritožb. Po drugi 
strani prejemamo vse več po-
hval, ki jih doslej niti nismo 
bili vajeni. Da občani gojijo 
zaupanje v naše delo, je lani 
pokazala tudi posebna razis-
kava, v kateri je gorenjska po-
licija prejela nadpovprečno 
oceno zaupanja." 

Kljub dobremu mnenju o 
policiji, pa ta dela tudi na-
pake. Zaradi kakšnih krši-

tev se občani največkrat 
upravičeno pritožijo? Kako 
ukrepate? 

"Pri utemeljenih pritožbah 
se v postopkih največkrat iz-
kaže, da bi lahko policist v 
konkretnem primeru ravnal 
drugače, kot je. Ker v tem 
primeru ne gre za hude kr-
šitve, je pogosto dovolj že 
opozorilo in navodilo, kako 
naj v prihodnje ravna v podo-
bnih situacijah. V tako veli-
kem kolektivu, kot je PU 
Kranj, pa seveda prihaja tudi 
do hujših napak in nepravil-
nosti. Te obravnavamo kar se 
da strogo in posegamo tudi 
po najstrožjih ukrepih, saj 
smo v preteklosti nekatere 
policiste, ki so prišli v navz-
križje z zakonom, tudi ka-
zensko ovadili tožilstvu in 
celo odpustili. V teh prime-
rih gre največkrat za nasilno 
ravnanje policista med po-
stopkom oziroma za preko-
račitev pooblastil." 

Kdaj ste nazadnje odpustili 
policista in zakaj? 

"Lani smo odpustili polici-
sta, ki je nekajlarat, namesto 
da bi tujcu zaračunal polovič-
no dermno kazen, ker jo je ta 
takoj poravnal, raje polovico 
denarja pospravil v svoj žep. 
Postopek zoper policista smo 
zaključili lani, sicer pa je tako 
ravnal že v času, ko so polovič-
ne kazni ob takojšnjem plafi-
lu šele uvedli, tujci pa z no-
vostjo še niso bili dobro sez-
nanjeni. Kršitev je odkril p>oli-
dstov nadrejeni komandir." 



N A R A V A Razgledi 

"Triglavski narodni park je namenjen obiskovalcem. V njem se mora vsak počutiti doma, a doma si že v veži 
sezujemo čevlje in poskrbimo, da nam je bivanje prijetno in lepo," slikovito pravi Jože A. Mihelič, dobitnik 
letošnjega Steletovega priznanja za izjemna prizadevanja pri popularizaciji narave in kulturne dediščine Triglav-
skega narodnega parka. 

Doma si že v veži sezu emo čevi e 
j o Ž E A . M I H E L I Č , D O B I T N I K LETOŠNJEGA STELETOVEGA PRIZNANJA 

"Če greš malo 
po svetu, kaj 

hitro ugotoviš, 
da je naša 

narava izjemno 
lepa in da 

nikjer na svetu 
ni takšnih 

jezer, kot so v 
Dolini 

Triglavskih 
jezer, da so 

naši gozdovi 
lepši kot 

drugje, da je 
tudi cvetje bolj 

pisano..." 

C v E r o ZAPLOTNIK 

"Čut do narave sta mi priv-
zgojila moja starša, oba učite-
lja. Oče, ki je bil po-duši "hri-
bovc", si je vedno želel, da bi 
poučeval v kakšnem manj-
šem hribovskem kraju. Želja 
se mu je izpolnila po drugi 
svetovni vojni, leta 1946, ko je 
- enako kot tudi mama - dobil 
službo v Bohinjski Bistrid. V 
otroških letih smo veliko ho-
dili v hribe, redno vsak konec 
tedna. Takrat mi je bilo to sit-
no, raje bi se igral s svojimi 
vrstniki, a proti konai osnov-
ne šole mi je vse bolj ugajalo 
in sem začel posnemati sta-
rejšega brata Tineta, ki je bil 
tedaj že alpinist" 

Jožeta so gore prevzele, od 
mladih nog se ukvarja z alpi-
nizmom, gomištvom, s tur-
nim smučanjem in s fotogra-
fijo. v Alpah je preplezal šte-
vilne prvenstvene smeri, veli-
ko ima tudi ponovitev in zim-
skih vzponov. "Turno še zme-
raj smučam, tudi kakšno pet-
ico še splezam," pravi. Po 
končani srednji šoli se je vpi-
sal na fakulteto za šport, na 
njegovo odločitev je po-

membno vplival dobri prija-
telj Iztok Belehar iz Kranja, s 
katerim sta skupaj plezala. 
Kot profesor športne vzgoje je 
Jože služboval na različnih 
srednjih šolah, bil je tudi di-
rektor Ski hotela na Voglu, 
pred osemnajstimi leti se je 
kot odlični poznavalec Julij-
skih Alp in fotograf zaposlil v 
Zavodu Triglavski narodni 
park, kjer vodi službo za izob-
raževanje in naravovarstveno 
vzgojo in ureja glasilo Svet 
pod Triglavom. 

Nekaterim so gore 
le telovadnica 

Naravo, njene vrednote, 
kulturno dediščino in kultur-
no pokrajino predstavlja na 
predavanjih, na tematskih 
razstavah, na fotografijah in 
fotografskih razstavah, na 
organiziranih vodenjih po 
parku ..." Če greš malo po 
svetu, kaj hitro ugotoviš, da je 
naša narava izjemno lepa in 
da nikjer na svetu ni takšnih 
jezer, kot so v Dolini Triglav-
skih jezer, da so naši gozdovi 
lepši kot dmgje, da je tudi 
cvetje pri nas bolj pisano ...," 

pravi in poudarja: "Ljudem je 
treba kazati lepo in vzbujati 
zanimanje za lepo, ne pa jim 
prikazovati samo primerov 
uničene ali razvrednotene na-
rave. Nekateri se znajo obna-
šati v naravi, v parku, pravza-
prav je to postal že njihov na-
čin vsakdanjega življenja, 
drugi, žal, še ne. Med obisko-
vald tudi hitro ločiš, kdo do-
življa gore in kdo jih ima le za 
telovadnico, v kateri se z av-
tom najraje pripeljejo čim viš-
je, nato pa zdirjajo na vrh." 

Vnučka vplivnejša od 
policaja 

Jože se je raziskovalno po-
globil v delo in življenje dr. 
Albina Belarja. naravoslovca, 
seizmologa, izumitelja in 
idejnega pobudnika za usta-
novitev Triglavskega narod-
nega parka, ki je že v prvih 
letih dvajsetega stoletja pred-
lagal tedanji deželni vladi 
ustanovitev zavarovanega ob-
močja v Dolini Triglavskih 
jezer. Na osnovi zbranih gra-
div je pripravil o Belarju šte-
vilne članke in stalno razsta-
vo v informadjskem središ-

Jože A. Mihelič iz Mojstrane, dobitnik Steletovega priznanja, 
ki ga podeljuje Konservatorsko društvo Slovenije. 

ču TNP-ja v Trenti, sodeluje 
pri pripravah za izdajo knji-
ge, navezal je tudi stike s so-
rodniki v Združenili državah 

Amerike. Na njegovo pobu-
do so postavili spominsko 
obeležje pred nekdanjo Be-
larjevo vUo v Podhomu in 

Internet razume vse jezike sveta ^ g 
R A Č U N A L N I K I N J A Z 

ROBERT GUŠTIN 

Računalniki so lahko zelo 
koristen pripomoček pri našem 
vsakdanjem delu in življenju. 
Internet nam odpira mnogo 
vrat v svet znanja in učenja. 
Na njem lahko najdemo celo 
vrsto pripomočkov, ki nam 
precej olajšajo delo, študij in 
končno tudi vsakdan. Med 
pripomočki, ki jih na interne-
tu najbolj pogosto uporabljam 
tudi sam, so slovarji in preva-
jalniki. To so izredno koristni 
pripomočki, ki me vodijo sko-
zi pravopis in pravilno sin-
takso jezika, v najve^o pomoč 
pa so mi pri prevajanju in ra-
zumevanju besed. 

Največji nabor slovarjev 
najdete rm spletni strani http:// 
mvw.gov.si/slovar.html. Tu se 
nahajajo povezave do večje-
zičnih slovarjev, pravopisov, 
do terminoloških in strokov-
nih slovarjev, na razpolago 
pa so vam tudi orodja in pri-
pomočki za prevajanje. Jezi-

ki, ki so vam na voljo za pre-
vajanje, so včasih tudi precej 
eksotični, običajno pa je mo-
goč prevod iz ali v angleščino 
in od tod naprej v slovenščino. 

Za ljubitelje slovenskega je-
zika in pravopisa vam je na 
internetu na razpolago več 
uporabnih povezav. Na pove-
zavi http://bos.zrc-sazu.si/ 
sskj. html vam je na voljo slo-
var slovenskega knjižnega je-
zika, ki vam pomaga pri pra-
vilnem pisanju slovenskih be-
sedil. Terminološki slovar naj-
dete na spletnem naslovu 
http: // www.slovarcek.com. 
Ta vas popelje v izrazoslovje 
strokovnih besed, tako da si z 
njim pomagate pri razume-
vanju strokovnih besedil z do-
ločenega področja. Ker se 
ukvarjam z računalništvom 
in informatiko, se pogosto po-
služujem ISlovatja, ki je ter-
minološki slovar za področje 
informatike. Slovar izraze 

pomensko in jezikovno opisu-
je, dodani pa so mu tudi 
ustrezni angleški izrazi za 
slovenske pojme. Prav tako 
I Slovar prevaja iz slovenščine 
v angleščino in obratno. 

Pri delu zelo koristen pripo-
moček je Presis. Gre za si-
stem, ki samodejno prevaja 
besedila in slovenskega v an-
gleški jezik, gre pa seveda tudi 
v obratni smeri. Ta pripomo-
ček najdete na spletni strani 
http://presis.amebis.si/preva-
janje/. V vnosno polje le vne-
sete besedilo, ki ga želite pre-
vesti, pri tem pa dolžina bese-
dila ne sme preseči 200 zna-
kov. Ostane le še, da izberete 
vrsto prevoda in že imate pre-
vedeno besedilo. Pri tem vam 
sistem ponuja več različnih 
možnosti, pač za različne na-
mene in za različne vrste 
uporabe. 

Za strastne prevajalce in 
pisce pa so vam na internetu 

na voljo tudi tuji slovarji. 
Iskanje pojmov po različnih 
angleških slovarjih mm je rut 
voljo na straneh univerze v 
Camhridgu, kjer na naslovu 
http://dictionary.cambrid-
ge.org/ dostopate do podrobne 
razlage angleških besed in 
pojmov. Na http://www.hy-
perdictionary.com/ je na raz-
polago angleško angleški slo-
var, ki zajema tudi področji 
medicine ter informatike, vse-
buje pa tudi sopomenke in si-
nonime. Podobno počne tudi 
slovar, kije dosegljiv na splet-
nem naslovu http://dict.die. 
net/, ki pojme išče po interne-
tu. 

Zelo zanimiva sta še slo-
varja, ki se ukvarjata s prevo-
di in razlago fraz. V sloven-
ščini tako najdete na naslovu 
http://www.razvezanijezik. 
org/prosti JrazeoloSki slovar. 
Namenjen je prostemu zbira-
nju in urejanju ustaljenih be-

sednih zvez v slovenskem jezi-
ku. Podoben slovar v angle-
škem jeziku je na voljo na 
spletnem naslovu http:// 
wwu>. urhandictiotmry.com/. 

Večina od teh slovarjev in 
pripomočkov je na internetu 
brezplačno dostopnih in upo-
rabnih. Nekateri sicer ne v 
polni funkcionalnosti, a vse-
eno dovolj za osnovno pomoč 
pri prevodih. Prednost njiho-
ve uporabe je poleg tega še 
ažurnost in posodobljenost, 
saj se na internetu besednjak 
vnaša sprotno in nam je tako 
na voljo takoj. 

Na internetu in v trgovinah 
vam je na razpolago še cela 
kopica drugih slovarjev, pri-
pomočkov in prevajalnikov, ki 
pa so plačljivi. Za resno in 
profesionalno prevajalsko delo 
je to vsekakor boljša izbira. 
Za povprečnega uporabnika 
pa je ponujeno na internetu 
povsem dovolj. 

http://bos.zrc-sazu.si/
http://www.slovarcek.com
http://presis.amebis.si/preva-
http://dict.die
http://www.razvezanijezik


NARAVA Razgledi 

Na podelitvi Steletovega priznanja Jože obl<rožen z otroki na eni od delavnic 

znamenje sv. Mikkvža z Be-
larjevo pesmijo ter začeli prire-
jati že tradicionalne Belarjeve 
naravoslovne dneve na Soški 
naravoslovni ufiii poti v Trenti. 
Na teh dnevih se vsako leto 
zbere več sto osnovnošokev, ki 
v okviru orientacijskega poho-
da prehodijo del učne poti. Na 
posameznih točkah se sezna-
nijo z naravo, delom in življe-
njem domačinov, obiščejo in-
formacijsko središče TNP -
Dom Trenta in pripravijo še 
skupno otroško razstavo. "Z 
Belarjevimi dnevi želimo dose-
fi, da bodo otrod svoj park zna-
li razumeti, upravljati in pred-
vsem imeti radi. Z mladimi je 
treba delati predvsem zato, ker 
vzorce obnašanja najbolje pre-

našajo na starše in na druge, s 
katerimi so v stiku," pravi Jože 
in dodaja: "Če me opomni 
vnučka, mi bolj seže do srca, 
kot če me opozori policaj." 

Miheličeva zamisel so tudi 
delavnice za osnovnošolce o 
spoznavanju in ohranjanju 
loiltume dediščine planinske-
ga pašništva v Julijskih Alpah, 
na katerih se otrod učijo izdelo-
vati lesene predmete, povezane 
s pašništvom, obiskujejo pašne 
planine in pripravljajo razstave 
izdelkov. Del dediščine so tudi 
razne zgodbe in pripovedke, 
osnovna je o Zlatoroga Jože po 
zgledu legendarnega fotografe 
Jaka Čopa pripoveduje Pravlji-
co o Zlatorogu po šolah, kot 
idejni vodja sodeluje pri lutkov-

ni predstavi Krivopetnice in 
Zlaton^, ki jo uspešno prika-
zuje gledališka skupina iz 
Trente. "Žal mi je, da se v Slo-
veniji ni prijel Aškerčev Zlato-
rog, ki je bistveno lepši od Ba-
umbachovega," pravi Jože, ki 
še vedno upa, da se bo "našel" 
slovenski pesnik, ki bo poskr-
bel vsaj za boljši prevod nem-
ške pesnitve. 

Triglav je kralj, 
Triglav je car 

Jože dobro po2uia Triglav-
ski narodni park, a tudi v par-
ku so kotički, kamor najraje za-
ide in kjer se najbolje počuti. "V 
Bohinju se počutim kot doma, 
bohinjske gore so mi svetinja. 

Velikokrat grem na Pihavec, 
kjer je omagalo srce brata Tme-
ta. Za plezanje so mi najljubše 
gore v dolini Vrat in Zadnjice. 
Zadnje čase veliko zahajam v 
zahodne Julijce, kjer je manj 
obiskovalcev in še bolj pokond 
so postavljeni," pravi in dodaja, 
da so gore tudi najpogostejši 
motiv na fotc^^afijah. Zelo rad 
fotografira cvetje z razpoznav-
nim gorskim ozadjem in moti-
ve s Triglavom v ozadja 'Tri-
glav mi ne pomeni kaj več kot 
druge gore, a vendar je nekaj 
posebnega. Na svetu je zelo 
malo gorskih skupin, pri kate-
rih bi bil glavni vrh tako domi-
nanten in opazen že od daleč, 
kot je pri Triglava Triglav je de-
jansko kralj, mladi bi rekli; Tri-

glav je car. Ko sem pripeljal 
nemškega gosta v dolino Vrat, 
je ob pogledu na gore le vzklik-
nil: "Brutal schon! Brutalno 
lepo!" 

Pri izobraževanju in naravo-
varstveni vzgoji, kar je glavno 
Mihdičevo delo v paricu, so re-
zultati dela vidni šele v daljšem 
obdobju. "Prepričan sem, da 
naše dosedanje delo ni bilo za-
stonj. To se kaže tudi pri reak-
dji javnosti ob nekaterih spor-
nih posegih v prostor," pravi 
Jože in poudarja, da je izobra-
ževanje ena najpomembnejših 
dejavnosti parica. Tudi naravo-
varstveni nadzorniki niso 
samo nadzor, ampak so pred-
vsem "potujoča informacij-
ska točka". 

"Triglav mi ne 
pomeni kaj več 
kot druge gore, 
a vendar je 
nekaj 
posebnega. 
Na svetu je zelo 
malo gorskih 
skupin, pri 
katerih bi bil 
glavni vrh tako 
dominanten in 
opazen že od 
daleč, kot je pri 
Triglavu. 
Triglav je 
dejansko kralj, 
mladi bi rekli: 
Triglav je car." 

Vasovanje 80 I Z S T A R I H Č A S O V 

M I H A N A G U Č 

Manica Kormnova je v svoji 
knjižici Na Gorenščem je jletno 
(1^28) popisala tedanje Ijtuiske 
obilje skozi celo leto. Eni so bili 
vezani na določene praznike 
(nazadnje smo se zaustavili ob 
veliki noči), drugi so potekali 
kadarkoli oziroma skozi celo 
leto. Eden takih je bilo fantovsko 
vasovanje. Opredeli ga takole: 
"Ko dopolni fant osemnajsto 
leto, sme iti ponoči 'na vas'. Pod 
to besedo je bilo zapopadeno 

fantovsko pe^e, vriskanje, klica-
nje deklet in drugo podobno ša-
renje, ki go uganjajofan^e v po-
znih urah na vasi." V tem po-
četju so posebno vlogo igrali -
hišni v<^ali. "Ponekod imenuje-

jo vasovanje tudi 'oglarenje', 
kar bi se rekJo postavanje okrog 
hišnih ogiov. Saj pravi narodna 
pesem: 'Kdor hoče hoditi krog 
naših o§ov, / met' mora tovar-
šev, kot jager pesov.' Ali pa: 
'Naša hiša je nova, ne nuca ste-
brov, / je ni treba podpirat' od 
štirih vetrov.'" 

Vasovalski začetnik je moral 
najprg skozi obred sprgema (da-
nes se reče: inidaaje) v Jantovsko 
družbo. "Fant, ki prične vasova-
ti, pa ne pride kar tako poceni 
'skozi'. Treba mu je šteti denarje 
za 'krst'. Če bi se kdo, ki še ni 
'krščen', predrznil ponoči na vad 
zavriskati ali trkati na okno de-
kliške spalnice, hi ga drugi 
'krščeni'fan^e kaj hitro napodili 
ali pa še ceh pretepli." In kakšen 
je bil "obred fantovskegfi krsta"? 
"Mladenič, ki ždi postati fant, to 
se pravi, ko je dopolnil osemnajst 
let, zaprosi druge fante, naj ga 
sprgmgo v svojo družbo, ker je 
pripm\^en pla^ za krst. Fant-
je nato določijo sestanek v kaki 
gostilni in tam plača tiovopečeni 
fant za par litrov vina ali pa tudi 
več. Najstargši izmed njih natoči 
od tčga vina poln kozarec in ga 
razlije na odkrito gJaw novega 

fanta, govoreč naslednje besede: 
'S to kapljico žlahtno / te fanta 
nar'dim. j Zdaj dost' si pri moči, 
/ boš pev in vasvov, / dekleta boš 

štmov. I j Mi bomo vesel' / te radi 
imel'. / Če tigfant prikradu / bi 
kdaj se na vas, /spes^o mu po-
kaži, /da to ni za špas.' Po tg' ce-
remoniji popijgo fan^e ostalo 
vino, 'krščeni'fant gre pa še isti 
večer z njimi na vas." 

Vasovati so začeli skupaj in s 
petjem. "Nato začngo prepeva-
ti. Na vrsto pridtjo ve^idd na-
rodne pesmi. Pe^e na vasi je ne-
kaj idiličnega, nekaj tako kras-
na, da to zamore umeti le ti-
sti, kije imel priliko poslušati 
pe^e fantov, zbranih ponoči na 
vasi. Res je, da krrtetski fantje 
navadno nitnajo prilike, da bi 
se pevsko naobrazili. Toda 
vkljub temu imajo mnogi tem 
veiji dar od narave, to je čist po-
sluh in lep, blagodoneč gJos. Se-
veda to pe^e glasbeno gotovo ni 
brez napake, a vendar je toliko 
ubrano, da boš, začuvši te glaso-
ve, prav rad vstal iz postelje, od-
prl okno in tam slonel ceh uro. 
Glasovi lepe narodne pesmi va-
hve skozi nočno tišino, te meh-

Vellkonočnl vasovalec na razglednici Franja Kopača, 
pred 2. sv. vojno 

ko božajo in ti segajo v dušo in 
srce ter ti vzbujajo tako nedopo-
vedljiva mehka čustva, da bi se 
najraje razjokal." Vasovanje je 

torg že v začetku zajemalo cd 
spdcter aktivnosti, od tu^onskih 
do zeh kulturnih. Glavno pa se-
veda šde pride. 
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U S O D E Razgledi 

Zgodba o Fridi in njenem boju z duševno boleznijo 

Skozi okno se daleč vid 

"Moje 
psihično stanje, 

ko sem se 
vedno bolj 

pogrezala vase, 
me je strašilo. 

Vedela sem, da 
je psihična 

bolezen dedna, 
konec koncev 

sem že celo 
življenje 

opazovala 
mamino 
počasno 

propadanje... " 

M I L E N A M I K I A V Č I Č 

Frida je vedno pogosteje 
padala v čudna stanja. Trudi-
la se je, da bi jih uspešno 
skrivala pred drugimi, toda 
ni ji povsem uspelo. 

"Komaj sem čakala, da se 
vrnemo domov. Bilo je groz-
no. Živela sem le še od ta-
blet, ponoči nisem spala, 
shujšala sem za več kot pet-
najst kilogramov. V enem od 
takih mačkastih stanj sem 
doživela še nekaj neprijetne-
ga. Posilstvo. Bilo je grozno, 
moreče in travmatično. Po-
sebno še zato, ker mi je bil ta 
človek všeč. Ustavili smo se 
v pristanišču B Fenola. Bila 
sem že tako "out", da se 
sploh nisem zavedala, kje 
sem. Padla sem v stanje, iz 
katerega brez strokovne po-
moči nisem mogla zlesti na 
plan. Ampak to vem danes, 
takrat sem se upirala, grizla, 
tolkla okoli sebe kot nora. 
Ukrotili so me šele z injekci-
jo. Potem so me zaprli v bol-
nišnico z velikimi zelenimi 
okni in hladnimi ploščicami 
po tleh. Zdravili so me z dek-
trošoki, pomirjevali, vendar 
ni pomagalo. Halucinacije 

so bile grozljive in so me raz-
žirale kot razžira kislina člo-
veško kožo. Čez kakšen me-
sec so me premestili v neko 
drugo bobiišnico, na meji s 
Francijo. Tam je bilo še huje, 
saj so bile razmere obupne. 
Nisem imela nikogar, iti bi 
mi prinašal hrano, zato me 
je bila kmalu sama kost in 
koža. Ne vem, kako sem pre-
živela, vem pa, da je poma-
galo to, da sem si sama 
zmanjšala odmerke pomir-
jeval. V svojih blodnjah sem 
doživljala razne verske privi-
de ... ne, nikomur ne privoš-
čim česa podobnega...!" 

Frida dolgo časa ni vedela 
ne za dan, ne za mesec, ne 
za uro. Pozabila je na rojstni 
dan, na domače, prijatelje. 
Vse ji je bilo "ravno". Bolniš-
nica je bila še zmeraj enaka 
tistim iz srednjega le-
deno mrzlie kopattflo^i«^' 
ste omare, dolgi hodniki. V 
sobi se jih je stiskalo sedem. 
Najlepše je bilo takrat, ko so 
kakšno odpeljali v samico, 
da so ostale imele več prosto-
ra za dihanje. 

"Najpogosteje se mi je ble-
dlo, kako tavam po mehiški 
pustinji in kaj vse počnem. 

da pridem do steklenice 
piva. Občutki, ko se ti voda 
izmika iz rok, ko tavaš - če-
prav v blodnjah - po razbelje-
nem soncu, so peklenski. Če 
me niso privezi, sem se do 
krvi opraskala, pogrizla. 
Bognedaj, da bi imela takrat 
v bližini rok kakšno orodje, 
nož na primer. Ne bi ostala 
živa..." 

Po več dolgih mesecih so 
se - končno - le zganili tudi 
državni uradniki, tako v 
Franciji kot doma. Preko 
konzulata so obvestili Fridi-
ne domače, naj jo pridejo 
iskat. To so povedali na na-
čin, češ dobili boste tako ali 
tako le "živo truplo", za kate-
ro je najbolje, da s?, odpelje 
domov. ' 

'Kot v sanjah se spomi-
njam očeta. Stal je med vrati 
in po licu so mu tekle solze. 
Kaj šte liar^ili"'^ mojim 
otrokom, je kričal in me ob-
jemal. Bila sem tako slabo-
tna, da nisem mogla dvigniti 
niti prsta, kaj šele roke. Bila 
sem res ena sama kost in 
koža. Prevajalec je očetu do-
povedoval, da sem neozdrav-
ljiva psihična bolnica, da 
bom, zaradi odklanjanja hra-

ne, tako ali tako umrla. Ce 
ne jutri, pa pojutrišnjem. O 
tem, kako so me naložili v 
rešilni avto, moj spomin 
molči. Sem in tja se spom-
nim edino vožnje, ki je bila 
utrujajoča. Bilo mi je slabo, 
šlo mi je na bruhanje, toda 
ničesar nisem spravila iz 
sebe. Normalno, moj želo-
dec je bil tako ali tako prazen 
in skrčen, da bolj ni mogel 
biti. Pozneje mi je tatek pri-
povedoval, da mu je zdrav-
nik hotel stisniti v roke vreč-
ko z zdravili. Češ če jih ne bo 
uživala, bo nasilna in lahko 

komu še kaj naredi. Tatek 
jih je zalučal za prvi grm in 
potem se je zaklel, da tistega, 
kar bo le dišalo po francosko, 
ne bo niti pipnil." 

Frida je pristala v isti bol-
nišnici, koder so zdravili 
tudi njeno mamo. Pa se tega 
dolgo časa ni zavedala. Očit-
no pa so zdravniki imeli 
srečno roko, dajali so ji zdra-
vila, ki so ji pomagala, da se 
je počasi začela postavljati na 
noge. Vendar je bila fizično 
tako slabotna, da je že več 
kot tri mesece preživela v vo-
zičku, ker ni šlo drugače... 

Med sosedi 34 S L O V E N C I ZA M E j A M I 

.'J 

JOŽE KOŠNJEK 

Na Mikschalle 4 v Celovcu, 
ob regionalni cesti proti Podju-
ni in Vdikovcu, stoji že od leta 
1983 /epo urgen in vzdrževan 
Mladinski dom Slovenskega 
šolskega društva. Na to lokaci-
jo se je preselil s TrbiiSke ce-
ste/Tarviser Strasse j6 na dru-
gem koncu Celovca, Iger je se-
dež Zveze slovenskih organiza-
cij tw Koroškem, Slovenske 
prosvetne zveze, Založbe Dra-
va in še nekaterih organizacij 
Slovencev na Koroškem. 

"Mladinski dom ima dobro 
lokacijo, saj leži ob cestni vpad-
nici v Celovec, blizu Zvezne 
gimnazije za Slovence in dvo-
jezične Trgovske akademije ter 
blizu središča mesta," pravi 
njegov ravnatdj Jože Blajs iz 
Ždezne KajHe, po poklicu sla-
vist. Ustanovitelj doma je Slo-
vensko šolsko društvo, ki deluje 
kot zasebna organizacija. Slo-
vensko šolsko društvo je bilo 
ustanovljeno leta 1907. 

"Po imenu sodeč bi se mora-
li ukvarjati s šolskimi zadeva-

mi, vendar se ne. Naša dgav-
nostje predvsem obšolska in 
predšolska. V domu prebiva 
120 dijakov in študentov. Vodi-
mo tri zasebne dvojezične otro-
Sce vrtce, od katerih je eden v 
stavbi doma in ga obiskuje 50 
otrok, starih od j do 6 let, dru-
ga dva pa sta v Šentprimožu 
in v Skojičah. Okrog 60 učen-
cev bližnje javne dvojezične 
ljudske šole, starih od 6 do 10 
let, ima pn nas do večera, ko 
jih starši odpeljgo domov, po-
polno varstvo. V domu želimo 
združiti čim več za mlade za-
nimivih dejavnosti. Slovenska 
^asbena šola na Koroškem 
ima tu sedež in najmočnejši 
oddelek. Pod našo streho sta 
knjižnica Slovenske prosvetne 
zveze, ki je z nad 100 tisoč 
knjigami največja slovenska 
knjižnica v Avstriji in vključe-
na v sistem Cobis, in Slovenski 
znanstveni inštitut. V domu je 
doma slovenski košarkarski 
klub Koš, ki je bil lani koroški 
deželni prvak. Združujemo de-

Dvojezični vrtec v Mladinskem domu v Celovcu 

javnosti, ki druga drugo dopd-
njujfjo in se medsebojno podpi-
rajo. Med šolskimi počitnica-
mi, od začetka julija do sep-
tembra, dom spremenimo v 
hotel in si tudi tako zagotavlja-
mo denar za delovanje" je po-
vedal Jože Blajs. V dvojezičnih 
vrtcih Slovenskega šolskega 

društva v Celovcu, u Šentpri-
možu in v Škofičah uveljavlja-

jo s pomoto strokovnjakov ce-
lovške univerze sodoben način 
učenja, ki zagotavlja slovenšči-
ni enakopravnost. Vedno več 
staršev želi, da se njihovi otroci 
naučijo slovenščine. "Sloven-
ščina je vedno manj političen 

Jože Blajs / foto- KoJnjek 

problem, ampak predvsem je-
zik, ki ga je koristno znati tudi 
zaradi soži^a v deželi, zaradi 
gospodarskega sodelovanja s 
Slovenijo in njenega pomena v 
Evropski uniji," je prepričan 
Jože Blajs, ki seje z romanom 
Na koncu jezika uspešno pre-
izkusil tudi v pisateljevanju. 

* 
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RADIO SORA 
Gorenjski prijatelj 

Radio Sora d.o.o.. 
Kapucinski 
4220Škofja Loka, 
tel.:OV506 5050. 
fax: 04/506 50 60, 

e-mail: info^adio-sora.si 

lAB je že veliko let renomirano tn inovativno na področju 
J jk B i obdelave jekla s poudarkom na varilni tehniki. V našem obratu v 
• St. Stefanu/Labotska dolina (ca. 30 km od meje), kjer poteka delo 

v dveh izmenah, takoj zaposlimo za nedoločen čas: 

Kl jučavničarskega mojstra/kl jučavničarja m/ž 
Pogoji so dolgoletne delovne izkušnje na podro^u obdelovanja kovin, 
samostojnost pri delu in pripravljenost delati v dveh izmenah. 

Varilca CO2/MAG m/ž 
Pogoji so prvovrstne dolgoletne Izkušnje na 
veljavna varilna spričevala In 

u olKlelovanja kovin, 
pripravljenost delati v dveh izmenah. 

Industrijske monterje m/ž 
Pogoji so delovne izkušnje na podro^u industrijsUh nrKmtaž in 
pripravljenost delati na vi^ni. 

Poleg tega zaposlimo tudi 
Konstruktorje za načrtovanje jeklenih konstrukcij/ 
S o d e l a v c e za predpripravo proizvodnje m/ž 
Poooji so prvovrstna tehnična Izobrazba, večletne delovne izkušnje na pod-
roau A-CAD načrtovanja in veselje ob Izvajanju projektov Stari ste najmanj 
25 iel, znanje nemščine )e potrebno, znanje angleščine pa zaželjeno. 

Če vas (a poklicni izziv v podje^u z velikimi načrti za prihodnost in dobro 
plačo zanin^, potem vas prosimo, da nam pošljete vašo prijavo. 

fndustrie-Anlagenbau GmbH, $udweg 11, A-9431 St Štefan 
ga. HeidiJobstI, teh 0043/4352/51621-24 
e-mail: office@iab.co.at, internet: wwv^Jab.co.at 

SIMPIVCLEVER 

Škodina akcijska ponudba 
Skoda Fabia popust do 1.100 EUR / 263.604 SIT 
Skoda Octavia 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 
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Avtohiša Vrtač, d.0.0. Kranj, Delavska c. 4, tel.: 04 27 00 235 

HiFlEr futura 
oknn tn vrata 

SIMER d.o.o. Ipavževa 22, Celje 
PE Ljubljana, Bmčtčeva 7 

PE Koper, Ferrarska 17 
Zastopnik Jesenice 
GSW041 756 750 

www.simer.si 
MOORA ST£VH.r> 

Nova generacija ALU-PVC oken. 

Vrhunska kvaliteta, nova oblika 
izjemna suilka. 

Le naJboljSe za vaš dom. 

Ustvarjajte. 

• 0 8 0 1 0 2 7 ) 

PVC, ALU-PVC, ALU 
okna in vrata 

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

Loka T V d.o.o. . 
Lokalni T V programi 
Kapucinski trg 8, Ško^a U>ka i 
T e l : 04/512- 9 9 6 6 
E-pošta: dtv@lokatv.si 

D E Ž E L N A T 1 t M 

Oddajnik Lubnik 51. kanal t ^ 
Oddajnik TVdinov vrh C V ' 

KS Ško^a Loka in Žiri 22. kanal 
KS Železniki 24. kanal 
KS Ljubljana, TVbovlje in Novo mesto 6«. kanal 
Lastovka TV, T - 2 

CaaaaDeas ^ ^ 

Na bencinskem servisu OMV v Ško^i Loki 
razpisujemo prosto delovno nf^sto 

PRODAJALCA (m/ž) 

Pogoji: 
- kor^čar^ srednja šola trgovske ali ekonomsko kon^rcialne smeri 
- komunikativnost, dinamičnost, samostojnost 
• zaželene izkušnje s področja prodaje 
- pripravljenost za delo v dveh izmenah 

Z izk>ranim kandidatom bo sklenjeno debvrK) razmeiie za dok)čen čas, 
s polnim debvnim časom in dvomesečnim poskusnim debm. 
Kandidati naj pisne prijave z opisom dosedanjih izkušenj in potrdili o 
izpolnjevanju pogojev pošljejo v 6 dneh po objavi na naslov: STIMA-
CGM, d. o. o. Ljubljanska cesta 1, 4220 Š k o ^ Loka. O izbiri bomo 
kandidate obvestili v 30 dneh po končani objavi. 

Rod l o Triolav 
nwft> TI tel« . -fta VintUk ČM 4. f ^ 

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

Razpisujemo prosto delovno mesto 
pod sledečimi pogoji: 

Delovno mesto: 
- P R O D A J A L E C - K A za polni delovni č a s 

- P R O D A J A L E O K A z a polovični delovni čas 

Pogoji: 
- srednješolska izobrazba oz. triletna šola trgovske, 

komercialne afi tehnične smeri 
- poznavanje osnov za delo z računalnikom 

Začetek delovnega razmerja je takoj. 

Pisne prijave z obveznim pripisom telefonske številke pošljite 
na naslov: 
SINT- sodobni interieri, d. o. o. 
Kidričeva 16 a, 4220 Škofja Loka 

OBČINA ŠKOFJA LOKA 

Na podlagi 43. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS. št. 41 /04) in 
38. člena Statuta Občine Ško^a Loka (Ur. I. RS. št 37/95. 47/98), je 
Župan občine Sko^a Loka dne 16.4. 2007 sprejel: 

S K L E P 
o javni razgrnitvi in javni razpravi 

Okoljskega poročila 

1. 
Javno se razgrne Okoljsko poročilo z revizijo za občinski lokacijski načrt Ka-
pucinsko predmestje - urejevalna cetota I. 1. faza. 

2. 
Okoliško poročilo z revizijo bo javno razgmjeno od 26. 4. 2007 do 25. 5. 
2007, v pritličju Občine Škofta Loka. Mestni trg 15 v času uradnih ur 

3. 
V času javne razgrnitve bo 9. 5. 2007 ob 15.00 uri izvedena javna obrav-
nava v sejni sobi občine ŠkoQa Loka. 

4. 
Pisne pripombe tn predloge na razgmjeno oko^sko poroalo podajo zaintere-
sirani na nastov: Obana Škofia Loka. Poljanska cesta 2.4220 Ško§a Loka. 
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve. 

5. 
Ta sklep se objavi v (Sorenjskem glasu. 

ŠkoOa Loka. 16. 04. 2007 
Številka: 35000-0005/2006 

Župan 
Občine Škofja Loka 

Igor Draksier, l.r. 

VABUENI V NAS SVET... 
Najhitreje rastoče trgovsko podjetje v Evropi zaposluje 

vodje prodajnih okolišev (m/ž) 
VAŠ PROFIL: 

• Imate univerzitetno ali visokošolsko izobrazbo, zaključeno z nadpovprečnim 
uspehom. 

• Ste samostojni, prodorni, imate izrazite analitične in komunikacijske 
sposobnosti ter obvladate nemški jezik. 

• Ste vztrajni, odločni in ciljno usmerjeni ter želite prevzeti odgovornost 
vodenja. 

• Pripravljeni ste se izobraževati in delati tudi Izven kraja svojega bivanja. 

USPOSABUANJE: 

• V okviru večmesečnega programa usposabljanja vam bomo omogočili 
intenzivno uvajanje po metodi "Learning-by-doing". 

• Predstavili vam bomo naš pristop do kupcev ter način vodenja in motiviranja 
sodelavcev. 

• Spoznali boste koncept obvladovanja stroškov in doseganja visoke storilnosti. 

VAŠE NALOGE: 
• Po uspešnem uvajanju boste prevzeli celotno poslovno odgovornost 

za prodajni okoliš s 5 do 7 poslovalnicami. 
• Samostojno boste sprejemali odločitve o zaposlovonju prodajnega osebja. 
• Kot noša vodilna moč no področjih načrtovanja, izvedbe, organizacije 

in nadzora boste odločilno prispevali k uspehu svojega prodajnega okoliša. 

Postanite del našega uspešnega in dinamičnega tima in nos prepričajte! 
Ponudbo z življenjepisom v slovenskem in nemškem jeziku, vsa potrebna 
dokozila in sliko nam do 4. maja 2007 pošljite no naslov: 

L i d I d . o . o * k « d . . Ž e j e p r i K o m e n d i 1 0 0 , 1 2 1 8 K o m e n d a 

http://www.ilvada-savudrija.sl
mailto:office@iab.co.at
http://www.simer.si
mailto:dtv@lokatv.si
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Z A N I M I V O S T I Razgledi 

Mednarodna raziskava je pokazala, da si kar sedeminsedemdeset odstotkov tistih, ki sodelujejo na svetovnem 
nogometnem prvenstvu brezdomcev, po vrnitvi v domovino uredi svoje življenje in najde primemo zaposlitev. 

Vrnitev iz brezna 

Med 
slovenskimi 

brezdomci je že 
približno 

devetdeset 
kandidatov za 

pot na svetovno 
prvenstvo v 
K5benhavn. 

MARJETA S M O I N I K A R 

Na kongresu mednarod-
nega združenja uličnih časo-
pisov (INSP) leta 2001 v Ca-
petownu (Južnoafriška repu-
blika) sta prišla Avstrijec Ha-
rald Schmid in Škot Mel Yo-
ung na zamisel, da prek 
športa, konkretno nogometa, 
zbližata in povežeta brez-
domce z vseh ulic na svetu 
ter jim tako ponudita mož-
nost vrnitve iz brezna v nor-
malno življenje. 

Leta 2003 je bila ustanov-
ljena mednarodna krovna 
organizacija Homless 
World Cup (HWC) s sede-
žem na Škotskem, ki je še 
isto leto v avstrijskem Grad-
cu organizirala prvo sveto-
vno nogometno prvenstvo 
brezdomcev, na katerem so 
sodelovale ekipe iz dvanaj-
stih držav. Rezultati so bili 
presenetljivi in projekt so 
podprli Evropska nogomet-
na zveza. Organizacija zdru-
ženih narodov ter največja 
proizvajalka športne opre-
me Nike. 

Življenjska priložnost 

Leta 2004 je svetovno no-
gometno prvenstvo brez-
domcev potekalo na Šved-
skem, naslednje leto na Škot-
skem, lani pa v Južnoafriški 
republiki, kjer je sodelovalo 
že oseminštirideset držav. 

Dosedanji svetovni prvaki so 
bili Italijani (dvakrat), Rusi 
in Avstrijci. 

Letošnje svetovno prven-
stvo, na katerem bo v belo ze-
lenih dresih z državnim gr-
bom prvič sodelovala tudi 
slovenska nogometna ekipa 
brezdomcev, bo potekalo na 
Danskem; od 29. julija do 4. 
avgusta bodo na ulici pred 
vladno palačo v Kobenhavnu 
na igrišču, ki meri 22 x 16 
metrov, za svetovni f)okal ig-
rale ekipe iz oseminštiridese-
tih držav. 

Ekipa, ki jo sestavlja osem 
igralcev, je lahko moška, 
ženska ali mešana. Tekme 
sodijo uradni sodniki HWC 
z licenco za ulični nogomet. 
Za spremljanje letošnjega 
svetovnega prvenstva je akre-
ditiranih že dvajset televizij-
skih postaj in več kot petsto 
novinarjev. 

Med slovenskimi brez-
domci je že približno devet-
deset kandidatov za pot na 
svetovno prvenstvo v 
Kobenhavn. Časa za trening 
bo približno mesec dni, na-
grada za udeležbo na sveto-
vnem prvenstvu pa je meda-
lja, ki jo dobi vsak igralec, 
ne glede na uspešnost ekipe 
in, kar je najvažnejše, pri-
ložnost, izviti se iz somraka 
ulice. Tudi ta je dana vsem 
udeležencem svetovnega 
nogometnega prvenstva 
brezdomcev. 

Tavzesove pravljice 7 S E D M I C A 

MARJETA SMOLNIKAR 

Bom začela, kot se začenja 
večina pravljic, v katerih živi-
jo kralji in kraljice, princi in 
princeske. Pred davnimi, dav-
nimi časi (točneje, 8. maja 
1997) je poslanec Samo Bevk 
takratni vladi predlagal, naj 
sprejme uredbo, s katero bi v 
deželici na sončni strani Alp 
zmanjšali onesnaženje okolja 
in molja, ki ga Slovenija 
povzroča s prekomerno nočno 
osvetlitvijo mest, vasi, avto-
cest, pokopališč, kulturnih 
spomenikov, propagandnih 
sporočil irt tako naprej. Štiri 
leta se je Bevkova pobuda kre-
sala v javnosti, nakar je odbor 
državnega zbora za infra-
strukturo in okolje (7. maja 
2001) vladi naložil, ab sprej-
me uredbo, ki bo upoštevala 

mnenja in predloge strokovne 
javnosti. Do zdaj se ni zgodi-
lo nič. Pravzaprav seje zgodi-
lo nasprotno od pričakovane-
ga, saj je v preteklih desetih le-
tih Slovenija postala druga 
najbolj osvetljena država v 
Evropski zvezi. Prva je Belgi-

ja. 
Ves ta čas ima na ministr-

stvu za okolje in prostor zade-
vo v rokah državni sekretar 
Radovan Tavzes, magister ji-
zike. Drži, da je gospod sekre-
tar zelo dejaven, saj je na 
temo svetlobnega onesnaže-
vanja do zdaj napisal kar tri-
indvajset različnih uredb, da 
ne rečem pravljic. Problem je, 
ker je ena različica uredbe 
slabša od druge. Najslabša pa 
je zadnja, tako imenovana 

velikonočna, saj je nerazum-
ljiva cdo znanstvenikom, da 
električarjev niti ne ome-
njam, prava katastrofa te 
uredbe (ki naj bi jo vlada 
sprejela v prihodnjih štirinaj-
stih dneh) pa je, da dopušča 
celo povečanje že tako preti-
rane svetlobne onesnaženosti. 

Da se razumemo. Nihče od 
ministrstva za okolje in pros-
tor ne zahteva, da mora Slo-
venijo ponoči zatemniti in jo 
vrniti v srednji vek. V osnovi 
je problem rešljiv zelo prepros-
to, in sicer tako, da svetlobe s 
primernimi svetilkami ne 
usmerjamo v vesolje, pač pa 
na zemljo, se pravi, v tla. 

V čem je pravzaprav hec 
pretirane osvetlitve nočnega 
neba nad Slovenijo? V var-

nosti cestnega prometa? V 
preprečevanju nočnih ropov 
in napadov na državljane? 
Ne in še enkrat ne. Med noč-
no osvetlitvijo cestišča in 
prometno varnostjo ni prav 
nobene zveze. Če bi bila, po-
tem Slovenija (in Belgija) 
ne bi bila na vrhu po številu 
prometnih nesreč v Evropi. 
Če vlado v resnici skrbi vor-
nost ljudi na cesti, potem 
naj - namesto da postavlja 
kandelabre - zgradi pločnike 
in kolesarske steze. Nobene 
zveze ni niti med (pretira-
no) osvetlitvijo, recimo, 
mestnih ulic in varnostjo 
sprehajalcev. Če bi bila, po-
tem število kriminalnih de-

janj, ki se zgodijo ponoči v 
Sloveniji, kije, kot rečeno. 

čedalje bolj osvetljena, ne bi 
naraščalo, pač pa upadalo. 
Kateri duši, denimo, koristi 
nočna osvetlitev pokopališ-
ča? Živi zagotovo ne, saj jo 
ob treh ponoči težko najde-
mo na kraju zadnjega počit-
ka. 

Prvo vprašanje torej je, 
komu v prvi vrsti koristi raz-
košna in pretirana osvetlitev 
nočnega neha nad Slovenijo. 
Tistim, ki imajo od tega rte-
posredno korist. In prav ti 
koristoljubneži po mojem 
mnenju vplivajo na to, da 
uredba, ki bi omejila svetlob-
no onesnaževanje in našo 
potratnost, niti po desetih le-
tih ni sprejeta. Stroške za 
nočno potrato, pa, kajpada, 
plačamo davkoplačevalci. 
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ščejo strateškega partnerja 
Lansko poslovanje Iskraemeco se je glede na leto poprej še poslabšalo in izguba je pomembno večja 
od tiste, ki so jo napovedovali v januarju. Odločili so se, da takoj začnejo iskati strateškega partnerja. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Kranj - Nerevidirani podatki 
o poslovanju Iskraemeca v 
lanskem letu nikakor niso 
razveselili predstavnikov 
lastnikov na torkovi seji nad-
zornega sveta. Kot je povedal 
predsednik uprave Iskrae-
meco Janko Štehamik, je 
analiza lanskih rezultatov 
poslovanja pokazala, da so 
bile ocene poslovanja v janu-
arju preveč optimistične, saj 
je ugotovljena večja izguba, 
kot je bila napovedana. Lani 
je Iskraemeco zabeležil 29,8 
milijona evrov izgube (7,1 
milijarde tolarjev), kar je za 
11,8 milijona evrov (2,8 mili-
jarde tolarjev) več od prvotne 
januarske ocene, izguba v 
celoti pa je za več kot dvakrat 
višja kot v letu 2005, ko je 
znašala 3,3 milijarde tolar-
jev. Večina razlike je posle-
dica odpisanih terjatev in ne-
kurantnih zalog, odpravnin 
zaposlenim, prevrednotenja 
zalog in dolgoročnih finanč-
nih naložb, pri čemer so bile 
analize rigorozne in ob po-
udarjeni odgovornosti. Za 
nadzorni svet je pomembno, 
je poudaril predsednik nad-
zornega sveta Marko Pogač-
nik, da dobi čim bolj stvarno 
sliko stanja, pa čeprav real-
nost ni razveseljiva. Ker lan-
ska izguba izhaja predvsem 
iz neizterljivih terjatev odvis-
nih družb ter nekurantnih 
zalog, je nadzorni svet nalo-
žil upravi, da sproži postop-
ke za ugotavljanje pravne in 
odškodninske odgovornosti 
bivših uprav in nadzornih 
svetov. 

Letos kaže bolje 

Ob tej nezavidljivi prete-
klosti pa ocenjujejo, da se je 
negativni trend ustavil, saj 
se v prvih treh mesecih le-
tošnjega leta kažejo učinki 
ukrepov. Program indukci-
je je dobil dodatna naročila 
in so zmogljivosti za letos 
že skoraj izpolnjene, to pa 
zavira tudi določena načrto-
vana odpuščanja. Optimi-
zem vplivajo podatki o le-
tošnjem poslovanju v prvih 
treh mesecih, saj je izguba 
v višini 1,6 milijona evrov 
pomembno manjša od pla-
nirane v višini 2,9 milijona 
evrov. Med pomembnimi 
ukrepi je tudi odprodaja ne-
potrebnega premoženja, pri 
čemer je bil uspešno izpe-
ljan projekt prodaje stiskal-
nic Hidrii. Te ukrepe bodo 
še izvajali. Največje izgube 
so povzročala povezana 
podjetja, zato prav pri tem 
najbolj strogo posegajo v 
upravljanje teh podjetij. Od-

. puščajo njihove direktorje, 

zlasti tujce, in nadgrajujejo 
odnose, spreminjajo lastni-
ške strukture in iščejo nove 
partnerje. Odločili so se 
tudi za poslovne načrte pro-
fitnih centrov in s tem za 
porazdelitev odgovornosti 
za poslovanje na vodstvene 
ekipe teh centrov. 

ključnimi informacijami o 
družbi, ki ga bodo z vabilom 
za ponudbo poslali na 25 iz-
branih naslovov, nato pa 
bodo zainteresiranim omo-
gočili omejen skrbni pregled, 
na osnovi katerega naj bi kan-
didati za nakup Iskraemeca 
podali zavezujoče ponudbe z 

dami vloženih sredstev omo-
gočili nadaljnjo proizvodnjo, 
zagotovili novo upravo, ki 
zna ukrepati, sedaj pa naj bi 
dolgoročen obstoj in razvoj 
omogočili s pravim strate-
škim partnerjem. Glede no-
vic v medijih o visokih plačah 
uprave je Pogačnik potrdil, 

O poslovanju v preteklem letu ter iskanju strateškega partnerja so govorili (od leve): Jože 
Petek, Janko Šteharnik, Marko Pogačnik in Boštjan Marovt. 

Plan presežnih delavcev 
ostaja nespremenjen 

Glede števila zaposlenih 
ima uprava povsem jasen na-
črt v planu presežnih delav-
cev je )23 zaposlenih, od tega 
jih je 179 preveč, preostali pa 
prehajajo v podjetja, ki pre-
vzemajo določene programe, 
torej delajo naprej. Kljub po-
zitivnim trendom uprava 
ostaja pri tem načrtu in ob 
koncu leta pričakujejo, da se 
bo število zaposlenih ustalilo 
pri 1.300. V začetku aprila je 
bilo v Iskraemeco 1.436 za-
poslenih; 89 jih odhaja na 
Hidrio, do konca meseca jih 
odhaja še 11,12 pa naj bi jih 
odšlo z dodatno oddanim 
programom. V začetku maja 
naj bi bilo torej 1.3Z4 zapo-
slenih. K temu je predsednik 
uprave Štehamik pripomnil, 
da je gospodarska situacija 
očitno tako ugodna, da po 
odvečnih delavcih sprašujejo 
iz številnih podjetij in z Za-
voda za zaposlovanje. 

Lastniki si želijo 
strateškega partnerja 

Največji lastniki KAD, 
SOD in DUS, ki po Pogačni-
kovih besedah v zadnjem ob-
dobju delujejo kot partnerji, 
so se tudi odločili za iskanje 
kvalitetnega strateškega part-
nerja. Pod pojmom kvalite-
ten strateški partner razume-
jo partnerja, ki bo zagotovil 
nadaljnji obstoj družbe Iskra-
emeco, omogočil razvoj, pri-
peljal dodatne programe za 
polno zaposlenost in ohranil 
sedež družbe v Kranju. Oce-
nili so, da javni razpis ni naj-
bolj primerna oblika. Posto-
pek iskanja se bo začel ta te-
den, saj je že pripravljen in-
formacijski memorandum s 

bančno garandjo. Izbranim 
ponudnikom naj bi nato 
omogočili temeljitejši skrben 
pregled. Če bodo po tem dvo-
faznem postopku ocenili, da 
so dobili u s t r e z n ^ kvalitet-
nega strateškega partnerja, so 
se vsi trije največji lastniki 
pripravljeni umakniti iz last-
ništva Iskraemeco, prodajo 
pa zaključiti še pred koncem 
letošnjega leta. Prepričani so, 
da interes za nakup Iskrae-
meca obstaja, saj so nekateri 
že potrkali na njegova vrata, 
nikakor pa si ne želijo finanč-
nega vlagatelja, ki bi družbo 
kupil z namenom nadaljnje 
prodaje, torej iz špekulativ-
nih razlogov. 

Država je le začasno 
reševala 

Nadzorniki in uprava so se 
v ponedeljek sestali tudi s sin-
dikati in z omenjenimi pred-
logi po Pogačnikovih bese-
dah naleteli na razumevanje. 
O naslovih, na katere bodo 
poslali vabila za odkupno po-
nudbo, niso želeli govoriti, iz-
vedeli smo le, da so med nji-
mi tri domača podjetja (Hi-
dria, Iskra Holding, Iskratel), 
med tujimi pa so tudi sedanji 
konkurenti Iskraemeca. V 
KAD-u in SOD-u, ki sta veno-
mer poudarjala, da nista stra-
teška vlagatelja, pričakujejo, 
da si bodo povrnili v Iskrae-
meco vložen denar, morda 
celo z dobičkom. Pri ceni za 
prevzem (kupnini) vsekakor 
pričakujejo, da bo upoštevan 
tudi razvojni potendal Iskra-
emeca in vrednost blagovne 
znamke. KAD in SOD sta po 
Pogačnikovih besedah vseka-
kor zaslužna za to, da so pre-
prečili neupravičeno oškodo-
vanje upnikov za skoraj deset 
milijard tolarjev, z 11 milijar-

da znaša bruto plača predsed-
nika 16 tisoč evrov, kar da je 
primerljivo z drugimi podo-
bnimi podjetji in usklajeno z 
nadzornim svetom, ter dodal, 
da so stroški sedanje uprave 
nižji od stroškov prejšnje. 

Strinjajo se tudi 
zaposleni 

Da je iskanje kvalitetnega 
strateškega partnerja prava 
pot, se strinjajo tudi zaposle-
ni. Jože Petek, predsednik 
sindikata v Iskraemecu, je 
poudaril, da si je sindikat 
večkrat želel predstavitve 
strategije nadaljnjega obsto-
ja, razvoja in lastniških spre-
memb družbe. Ponedeljkov 
razgovor je dal odgovore v tej 
smeri, pri čemer je za sindi-
kat predvsem pomemben 
nadaljnji obstoj v Kranju, za-
poslitev čim večjega števila 
ljudi in nadaljnji razvoj druž-
be s 6o-letno tradidjo. Klima 
v podjetju se po njegovem 
mnenju izboljšuje. Podobne-
ga mnenja je bil tudi Boštjan 
Marovt, direktor družbe po-
oblaščenke Iskraemeco 
DUS, ki je povedal, da ima 
Iskraemeco DUS s i i6 tisoč 
delnicami po lanski dokapi-
talizaciji KAD-a in SOD-a 
približno 30-odstoten lastni-
ški delež, kar pomeni, da 
imajo še vedno vpliv na stra-
teške odločitve. Odločitev o 
iskanju strateškega partnerja 
je z njimi usklajena in jo 
podpirajo, saj so delničarji, 
teh je okoli tri tisoč, zaposle-
ni, ki si želijo zagotovitev na-
daljnjega obstoja Iskraemeco 
in s tem zaposlitve. Slabi pre-
tekli rezultati se seveda opa-
žajo na vrednosti delnice, 
vendar upajo, da si bodo iz-
pogajali najvišjo možno ceno 
za umik. 

Za delnice Nika -
za dobro polovico več 
ŠTEFAN ŽARGI 

Ljubljana, Železniki - Iz Slo-
venske odškodninske družbe 
so sporočili, da je v ponede-
ljek potekala dražba za pro-
dajo 22,15-odstotnega deleža 
v družbi Niko Železniki. Po-
vabilu za dražbo sta se odzva-
la dva dražitelja. Izhodiščna 
cena je bila 270 evrov za del-
nico. Najvišja ponujena cena, 
ki jo je ponudil kupec Ring 
International Holding AG, 
pa je znašala 411 evrov za del-
nico. Končna prodajna cena 
je tako izklicno ceno presegla 
za več kot 50 odstotkov. 
Skupno kupnino za 7.945 
delnic v višini 3,265.395 ev-
rov bo kupec poravnal v 15 
dneh. Na SOD-u poudarjajo, 
da so za maksimiziranje pro-
dajne cene in za zagotavlja-
nje enakopravnosti položaja 
vseh zainteresiranih strank 

ponudili v prodajo najboljše-
mu ponudniku na dražbi, 
kjer so bile prisotne vse zain-
teresirane stranke, tako da je 
prodaja potekala transparent-
no. Hkrati je SOD dosegel 
najvišjo možno prodajno 
ceno, saj je prvotno ponujena 
najvišja cena znašala 225 ev-
rov za delnico. 

Dodajmo še, da prodaja 
lastniških deležev paradržav-
nih skladov SOD in KAD po-
teka tudi za sosednje podjet-
je Domel Železniki. Na raz-
pis sta se prijavila dva kandi-
data: družba pooblaščenka 
Domel in še eden, ki pa ga 
na KAD-u ne želijo razkriti. 
Postopek je trenutno v fazi, 
ko je KAD pozval kandidata, 
naj znova proudta svoji po-
nudbi. Kot smo izvedeli, se 
bo v zvezi s tem v kratkem v 
Domelu sestal nadzorni svet 
družbe pooblaščenke. 

LjUBgANA 

Sindikat avtoprevoznikov za višje kazni 
Iz sekcije za promet Obrtne zbornice Slovenije so sporočili 
svoje začudenje nad stališčem sindikata avtoprevoznikov, ki 
je podprl predlagane visoke kazni in se strinjal, da kazni pla-
čujejo poleg prevoznikov tudi vozniki, torej njihovi člani. Za-
kon o delovnih časih mobilnega osebja, ki naj bi bil zaradi 
uskladitve z direktivo EU sprejet po hitrem postopku, je v 
pretekli petek prestal še eno fazo sprejemanja, ko so v od-
boru za promet potrdili predlog amandmajev, ki so ga obli-
kovale predvsem koalicijske stranke. Med tistimi, ki sta sku-
šali vplivati na amandmajske vsebine, sta bili tudi obrtna in 
gospodarska zbornica, ki pa sta bili pri tem le delno uspeš-
ni. V predlog amandmajev jima namreč ni uspelo vriniti 
predloga o nočnem delovnem času, ki naj bi znašal le štiri 
ure, in predlogov v zvezi s kaznovanjem za kršitve zakon-
skih določil tega zakona. Zbornici se zavzemata za bistveno 
nižje kazni v primerih, ko kršitve ne vplivajo neposredno na 
prometno varnost ali ne pomenijo nelojalne konkurence v 
dejavnosti. Prevoznik namreč utegne biti že za razmeroma 
nedolžen prekršek kaznovan tudi s 1.600 evri, kar je glede 
na nizko donosnost v dejavnosti izjemno visoka kazen. Š. Ž. 

unRCEuniuESMis 
pmmujemolSiBt 

fiksna obrestna mero 4, tS % 
obdabie vezave 15 meecev 

K bančnikom 

na vroč espresso 

Boitjon Pečenko, RoiKeiun i:relovo 
banlco, vodjo oddelko poslovonjo 2 mote-
nimi m srodnivirelilumi podtel]i 

Veijetno se boste strinjali z me-
noj. če rečem, da je malo stvari, 
ki so vroče, hitre in učinkovite. 

Kot na primer kratki espresso, 
ki ga spijemo zjutraj. 

V Raiffeisen Krekovi banki smo 
pripravili prav lakSno ponudbo 
storitev, ki jih podjetniki najbolj 
potrebujete pri vsakdanjem 
delu. Naš paket ugodnosti za-
jema poslovno kartico, poslovni 
račun in elektronsko bančništvo. 
Prihranili boste denar, enostavno 
in hitro poslovali, pa še časa vam 
bo ostalo za kak vroč espresso! 

Vas zanima več? Vabimo vas na 
vroč espresso. 

Več informacij dobite na tel-
efonski številki 02/229 31 81. 

mailto:sUfan.zargi@g-gfas.si
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G O R N J A R A D G O N A 

Sejem lovstva, ribištva in turizma 

Danes, v petek, so na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni 
odprli tridnevni sejem Lov - peti mednarodni sejem lovstva, 
ribištva, turizma in aktivnosti v naravi, na katerem sodeluje 
130 razstavljavcev iz 21 držav. Poleg ponudbe opreme, pri-
pomočkov, oblačil in obutve za lov, ribolov in aktivnosti v 
naravi, ribiškega in lovnega turizma, lovskega orožja, opre-
me za kinologijo in terenskih vozil je na sejmu tudi več raz-
stav, posvetov, predstavitev in tekmovanj. Lovska zveza Slo-
venije se predstavlja z razstavo ob stoletnici, zavod za goz-
dove z razstavo o srnjadi in o loviščih s posebnim name-
nom, planinska zveza pa z varovanjem gorske narave, jutri, 
v soboto, bo na sejmu tretja državna razstava psov lovskih 
pasem, v nedeljo pa tekmovanje v kuhanju lovskega golaža, 
ribje čorbe in gobove juhe. Obiskovalci se bodo lahko pre-
skusili v streljanju z lasersko puško in z lokom. C. Z. 

KRANJ 

Tečaj iz varstva rastlin 

Kmetijska svetovalna služba bo za uporabnike fitofarma-
cevtskih sredstev pripravila predvidoma od 16. do i8. maja 
osnovni tečaj iz varstva rastlin. Tečaj bo trajal 15 ur in bo po-
tekal v sejni sobi Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj. Cena 
(brez DDV-ja) je 46,25 evra. Informacije daje Marija Kalan 
na telefonski številki 280-46-32. C. Z. 

Q S c h a f e r R o l l s 
Sava ScMfer, d.0.0. 
Protorodnia In prod«)« gumlranih v«l)«v 

Sava - Schafar, d.o.o. - podjetje z a proizvodnjo in 
trženje gumiranih valjev, je mešano podjetje med Savo, d. d., 
in nemškim partnerjem Schafet jem KG. 

Glavni namen podjetja je oskrbovanje kupcev s področja 
papirne industrije na trgih srednje in vzhodne Evrope. 

Ponujamo možnost, da skupaj z nami uresničite svoje 
poklicne ambicije. Iščemo 

VODJA PODROČNE PRODAJE 
Velja tako za ienske kakor za moške kandidate. 

Cenimo samostojnost, komunikativnost, samoiniciativnost 
pripravljenost za skupinsko delo, natančnost in željo po 
pridobivanju novega znanja. 

Pričakujemo kandidate z: 
• dokončano strojno fakulteto; 
- znanjem nemškega in angleškega jezika; 
" poznavanjem osnovnih programskih okolij in ACAD; 
> zaželene s o tudi izkušnje v tehnični prodaji. 

Pogodbo o zaposlitvi bomo sklenili za nedoločen čas . 

Č e ste pripravljeni sprejeti izziv in ste s e prepoznali v naših 
pričakovanjih, pošljite p o n u d b o z dokazili o izobrazbi do 
4. maja 2 0 0 7 na naslov: Sava - Schafer, Kadrovska služba. 
Škofjeloška c. 6 . 4 0 0 0 Kranj. 

Z a dodatna pojasnila smo vam na voljo po telefonu, številki: 
2 0 6 5 377 In 2 0 6 6 131. 

Vaše ponudbe bomo obravnavali zaupno in vas obvestili o 
izbiri v 3 0 dneh po odločitvi. 

Poftknma skupina Sava 

ste za ... 

VroL esfresso 2 
poslovno 

kartico 
^ ^ ^ ^ poslovni 

elektronsko 
bončništvo 

X Raiffeisen 
KREKOVA BANKA 
POSLOVNI PAKET 

www.r-kb.si 

Brez zložbe zemljišč 
ne bomo konkurenčni 
"če v Sloveniji v naslednjih desetih letih ne bo zložbe kmetijskih zemljišč, s kmetijstvom ne bomo 
več konkurenčni drugim," pravi dr. Anton Tajnšek, dobitnik jesenkove nagrade za življenjsko delo, 
in dodaja, da kmetje z ozkim kolobarjem že uničujejo kmetijsko zemljo. 

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

Kranj - Biotehniška fakulteta 
v Ljubljani vsako leto zasluž-
nim profesorjem in študen-
tom podeli Jesenkove nagra-
de in pri2manje, letos je na-
grado za življenjsko delo pre-
jel redni profesor, doktor bio-
tehniških znanosti in pred-
stojnik katedre za poljedel-
stvo in sonaravno kmetijstvo 
Anton Tajnšek iz Stražišča 
pri Kranju. Vse njegovo delo 
je povezano s poljedelstvom, 
o tem priča tudi bogata bibli-
ografija - štiri knjige in števil-
ni članki. Sodi med najza-
služnejše pri uvajanju slad-
korne pese v Sloveniji in za 
napredek pri pridelovanju 
pšenice in oljne ogrščice, 
usposobil se je tudi za žlaht-
niteljsko delo in vzgojil dve 
novi sorti pšenice in eno sor-
to ovsa ... 

Ne količina, 
ampak gospodarnost 

Tone, kot ga kličejo, po 
rodu izhaja iz Savinjske doli-
ne, kjer ima tudi manjšo 
kmetijo. Doslej je le gozdaril, 
kmetijsko zemljo pa dajal v 
najem. Letos jo bo obdeloval 
sam in praktično delo pre-
pletal z znanstvenimi in stro-
kovni izzivi v poljedelstvu. 
"Zelo aktuabia tema postaja 
gnojenje, še zlasti v povezavi 
z gospodamostjo. V socializ-
mu so vsi pospeševali čim 
višje pridelke, cene je krojila 
država. Danes je drugače, dr-
žava se je umaknila, cene do-
loča globalni trg, v ospredje 
pa stopa gospodarnost, pri 
kateri je pomembno, da vlo-
žek v povečanje pridelka ni 
večji od vrednosti povečane-
ga pridelka. Kmetje se tej lo-
giki še zmeraj niso povsem 
prilagodili, še vedno je nji-
hov dlj čim višji pridelek, ne 
pa racionalnost, gospodar-
nost To je že zdaj velik pro-
blem, še večji bo v priho^o-
sti, saj se bodo cene pridel-
kov prej zniževale kot zviše-
vale," pravi dr. Anton Tajn-
šek in dodaja: "Pridelavo bo 
treba poceniti, velika mož-
nost za to je zložba zemljišč, 
kar smo v Sloveniji zelo za-
nemarili. V zahodni Nemčiji 
so imeli v zadnjih stotih letih 
tri zložbe. V prvi, leta 1910, 
so od 20 do 50 arov velike 
parcele povečali v povprečju 
na en hektar, v dr\igi, v obdo-
bju med šestdesetimi in se-
demdesetimi leti, so jih zara-
di uvajanja mehanizacije v 

povprečju povečali na tri do 
pet hektarjev, danes jih z zlo-
žbami povečujejo na deset 
do trideset hektarjev. Če se 
zložbe zemljišč v naslednjih 
desetih letih tudi pri nas ne 
bomo zelo resno lotili, naše 

bistveno boljša kot z bližnje 
njive. Okopavin je očitno 
preveč, stroka pravi, da bi 
lahko zasedale največ tretji-
no njiv, pri nas pa jih je od 
šestdeset do sedemdeset od-
stotkov." 

Dr. Anton Tajnšek, dobitnik jesenkove nagrade za 
ž i v l j e n j s k o d e l o / FOIO: rma OoU 

poljedelstvo in tudi živinore-
ja ne bosta več konkurenčna. 
V tujini se pogovarjajo o tem, 
koliko hektarjev zorjejo v eni 
uri, pri nas pa o tem, koUko 
ur potrebujemo, da zorjemo 
en hektar njive. Zložba je 
nujna, denar, ki bi ga država 
vložila v to, bi se zanesljivo 
dobro poplačal." 

Vsaka dežna kaplja je kot 
mala bomba 

Na Gorenjskem je setveni 
kolobar zelo ozek, večino 
njiv zaseda koruza. Je to za 
poljedelstvo dobro.' "V polje-
delstvu so spremembe, ki se 
vsakodnevno dogajajo, očem 
nevidne in so opazne šele na 
dolgi rok. Kmetje se ob tem 
niti ne zavedajo, da uničujejo 
zemljo, še zlasti to velja za 
peščena tla. Če se na njivi 
menjavata le okopavini koru-
za in krompir, je dosti praz-
nega, z rastlinsko odejo ne-
pokritega prostora. Vsaka 
dežna kaplja, ki pade na ne-
pokriti del, je kot majhna 
bomba, ki spira najboljše 
delce prsti v globino, na vrhu 
pa vse bolj ostaja prod. Posle-
dice je možno videti že s pro-
stim očesom, naredil pa sem 
tudi poskus, ki je pokazal, da 
je bila zemlja s travnika 

Ko dr. Tajnška vprašamo, 
ali je naše poljedelstvo še 
preveč intenzivno, pravi: 

"Pri gnojenju vsekakor! 
Vzemimo za primer krom-
pir. Tržni pridelovalci mu 
dajo v povprečju 400 kilogra-
mov dušika na hektar - od 
200 do 250 kilogramov v ob-
liki mineralnih gnojil in 150 
do 200 kilogramov še v obli-
ki hlevskega gnoja. Krompir 
ga vzame malo več kot 200 
kilogramov, od 150 do 200 
kilogramov ga ponikne. Pod-
talnica za zdaj še ni onesna-
žena, saj gnojila pronicajo v 
globino počasi in verjetno do 
nje še niso prišla." 

Intenzivnost se bo 
zmanjšala 

In kako se bo poljedelstvo 
razvijalo v prihodnosti? Bo 
delež koruze še vedno tako 
veUk? "Dokaj majhne kmeti-
je so doslej povečevale doho-
dek s tem, da so redile več ži-
vine. To so si lahko privošči-
le tudi zato, ker so bila moč-
na krmila dokaj poceni, 
medtem ko so voluminozno 
krmo pridobivale s silažno 
koruzo tudi z njiv. Z evrop-
sko kmetijsko politiko bomo 
dosegli bolj sonaravno kme-
tovanje, k bolj ekstenzivne-

mu kmetovanju pa bodo 
kmete prisilile tudi različne 
direktive, med njimi nitrat-
na. Po mojih predvidevanjih 
se bo intenzivnost živinoreje, 
predvsem število glav velike 
živine na hektar, v prihodnje 
zmanjšala, s tem bomo delo-
ma rešili tudi problem pre-
več intenzivnega gnojenja. 
Kmetom se ne bo več splača-
lo, da bi kupovali močno 
krmo, ki je že zdaj dokaj dra-
ga in bo v prihodnosti verjet-
no še dražja." 

Postavljanje pred 
drugimi veliko stane 

Dr. Tajnšek opozarja tudi 
na neracionalno obnašanje 
pri nakupu traktorjev in dru-
gih kmetijskih strojev. 
"Kmetijski stroji so zelo dra-
gi, na nedavnem sejmu v 
Komendi, kjer so v ponudbi 
prevladovali veliki traktorji, 
sem videl, da že dokaj pre-
prost traktor stane sedem 
milijonov tolarjev. Koliko 
časa mora delati kmet, da si 
ga zasluži?" se sprašuje dr. 
Tajnšek in dodaja: "Marsik-
do tudi zaradi prestiža in po-
stavljanja pred drugimi kupi 
traktor, ki ga potlej težko od-
plačuje. Kmetje so vse bolj 

Dr. Antona Ta jnška so 
nekajkrat doslej omenjali 
tudi kot kandidata za mi-
nistra za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano. Po-
tem ko je v stranki S D S 
vodil strokovni svet za 
kmetijstvo, ki je pripravil 
dober program, so ga res 
vprašali, ali bi bil priprav-
ljen prevzeti v vladi kme-
tijski resor, vendar j im je 
odgovoril, da se iz politi-
ke umika. 

zadolženi in to ni šala. Do-
bra opremljenost s traktorji 
in z drugimi stroji kaže, 
kako dobro nam je šlo doslej 
oz. nam še gre, vendar tako 
ne bo več dolgo. V tujini si 
kmetija, ki nima vsaj dvesto 
hektarjev zemlje, ne more 
privoščiti samostojnih stro-
jev, ampak storitve najema. 
V Sloveniji, kjer so parcele 
majhne in so storitve, prera-
čunane na hektar, dosti 
dražje kot v tujini, so delna 
rešitev strojni krožki, osnova 
pa je zložba zemljišč," je 
prepričan dr. Tajnšek. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
http://www.r-kb.si
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Porast življenjskih zavarovanj 
Zavarovalnica Adriatic Slovenica je lani najvišji, 48-odstotni porast, dosegla pri življenjskih zavarovanjih. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Zavarovalnica je 
lani, v prvem letu po zdru-
žitvi Adriatica in Slovenice 
v eno družbo, zbrala 223 
milijonov evrov kosmate 
premije, kar je šestina več 
kot leto prej. Med klasični-
mi zavarovalnicami se je s 
14,5-odstotnim tržnim dele-
žem še utrdila na drugem 
mestu, na tem mestu je s 
2},5-odstotnim deležem 
tudi med zdravstvenimi za-
varovalnicami. Najvišji, 48-
odstotni porast je dosegla 
pri življenjskih zavarova-

njih, k temu je veliko pri-
spevalo tudi novo življenj-
sko zavarovanje Azija Ga-
rant z jamstvom glavnice, 
ki so ga zavarovanci dobro 
sprejeli. Pri zdravstvenih 
zavarovanjih je pridobila 52 
tisoč novih zavarovancev 
dopolnilnega zdravstvene-
ga zavarovanja, zbrala do-
bri dve petini več premije 
kot leto prej in 277 tisoč za-
varovancem ob koncu mi-
nulega leta predčasno vrni-
la starostne rezervacije v 
znesku 11,9 miUjona evrov. 
Pri avtomobilskem kasko 
zavarovanju in pri drugih 

KRANJ 

Delničarjem Intereurope 0,83 evra dividende 

Nadzorni svet Intereurope je na ponedeljkovi seji sprejel 
predlog uprave o uporabi bilančnega dobička. Družba je ob 
koncu lanskega leta imela 46,9 milijona evrov 02.11,2 milijar-
de tolarjev bilančnega dobička, od tega naj bi ga 6,6 milijona 
evrov oz. i,6 milijarde tolarjev namenili za izplačilo dividend, 
75 tisoč evrov oz. 17,9 milijona tolarjev za udeležbo uprave in 
nadzornega sveta na dobičku, preostali bilančni dobiček v vi-
šini 40,3 milijona evrov oz. 9,6 milijarde tolarjev pa naj bi os-
tal nerazporejen. Če bo skupščina, ki bo predvidoma v začet-
ku julija, soglašala s tem predlogom, bodo delničarji prejeli 
0,83 evra oz. 200 tolarjev (bruto) dividende na delnico. C. Z. 

škodnih zavarovanjih je do-
segla približno 13-odstotno 
porast, pri požarnih zavaro-
vanjih pa lo-odstotnega. 
Zavarovancem je izplačala 
150 milijonov evrov od-
škodnin ali skoraj četrtino 
več kot leto prej. Na škodno 
"dogajanje" so najbolj vpli-
vali junijsko neurje s točo 
na Štajerskem, poslabšanje 
prometnih razmer ter po-
dražitev zdravil in zdrav-
stvenih storitev. 

Zavarovalnica uspešno 
posluje tudi letos, v prvih 
dveh mesecih je zbrala 40 
milijonov evrov premije, kar 

pomeni 13-odstotno poveča-
nje v primerjavi z enakim 
lanskim obdobjem. Januar-
ja je zavarovancem ponudi-
la novo naložbeno življenj-
sko zavarovanje Vitafond z 
možnostjo izbire med kon-
zervativno, uravnoteženo in 
dinamično naložbeno politi-
ko, marca pa še zavarovanje 
Azija Garant Plus, s katerim 
je razširila naložbene mož-
nosti še za dva sklada. Letos 
načrtuje 255 milijonov evrov 
premije in nadaljevanje po-
stopkov za združitev z 
zdravstveno zavarovalnico 
Vzajemna. 

LjusgANA 

Agencija zahteva preklic skupščine Vzajemne 

Agencija za zavarovalni nadzor je zdravstveni zavarovalnici 
Vzajemna izdala odredbo, s katero zahteva preklic skupšči-
ne, na kateri naj bi člani 10. maja odločali o združitvi z zava-
rovalno družbo Adriatic Slovenica. Vzajemna naj bi namreč 
s sklicem skupščine in načrtovano združitvijo kršila več za-
konov pa tudi odločbo ustavnega sodišča, po kateri se lah-
ko preoblikuje zgolj na podlagi posebnega zakona. Za zdru-
žitev bi po zakonu o zavarovalništvu morala pridobiti dovo-
ljenje agencije, v nasprotju z zakonom o gospodarskih druž-
bah pa naj bi bila zahteva članom, da se morajo za sodelo-
vanje na skupščini prijaviti kar deset dni prej. C. Z. 

Posojila brez zavarovanja 
CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Iz Gorenjske banke 
so sporočili, da je za plačilo 
počitniškega aranžmaja in 
tudi za druge namene mož-
no najeti potrošniško posoji-
lo, za katerega ni treba plača-
ti stroškov zavarovanja. Po-
goj je le, da ima posojiloje-
malec v banki odprt osebni 
račun in da z njim posluje v 
skladu s pravili. Komitent 
lahko najame do 4.000 ev-
rov posojila z odplačilno 
dobo do enega leta, tisti z 
najboljšo boniteto pa do 
8.000 evrov in za največ dve 
leti. Obrestna mera se med 
odplačevanjem posojila ne 
spreminja in znaša pri poso-
jilih do enega leta 6,70 od-
stotka in pri posojilih do 

dveh let 6,75 odstotka. Banka 
nakaže denar na osebni ra-
čun posojilojemalca, ta pa 
mora banki dovoliti, da prek 
trajnika mesečno poravnava 
obveznosti z njegovega raču-
na. Pri najetju 4.000 evrov 
posojila za eno leto je meseč-
ni obrok 345,55 evra, stroški 
odobritve znašajo 40 evrov, 
letna efektivna obrestna 
mera pa 8,96 odstotka. 

V Gorenjski banki je mož-
no najeti potrošniško posoji-
lo v evrih in v švicarskih fran-
kih tudi za daljše obdobje, 
največ za sedem let, v tem 
primeru pa je treba plačati 
stroške zavarovanja. Občani 
se pri posojilih v evrih lahko 
odločijo med nespremenljivo 
nominalno in spremenljivo 
referenčno obrestno mero. 

L)UB4ANA 

Deželna banka se je kapitalsko okrepila 

Oseminšestdeset družb je v okviru dokapitalizacije Deželne 
banke Slovenije vplačalo celotni predvideni znesek, to je ne-
kaj manj kot 6,3 milijona evrov. Osnovna lastniška razmer-
ja se niso spremenila, največ delnic so vplačali Kapitalska 
zadruga, KD Holding, Banca di Cividale, Zveza bank in Kme-
tijska zadruga Ptuj. Kapitalska okrepitev, s katero je banka 
osnovni kapital povečala za 17 odstotkov, na 11,2 milijona 
evrov, je bila potrebna za nadaljnje uspešno poslovanje v 
prihodnosti. Banka načrtuje do leta 2009 povišanje bilanč-
ne vsote na eno milijardo evrov in doseganje najmanj lo-
odstotne kapitalske ustreznosti. C. Z. 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Njroiilo 13 Obim sprejtrnjino po ititfon« IM/201-<2-00. faksu 04^201-42-13 ali osfbno i« Zoiioil 1 
v Krdnju 01 po poiti - do ponedellka in ̂ etrtlu do 11.00 ure! Cena oglasov in ponudb v rt^btiki; Urrdno ugodna. 

lANEZ ROZMAN S.P. • ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 
4240 RADOVLJICA, TEL: 0 4 / 5 3 1 ; 249, FAX: 04/53 04 230 
TRST 28. 4.; MADŽARSKE TOPLICE 29. 4. do 2. 5., io . 5. do 13. 5., 
17. 5 do 20. 5.; PELJEŠAC - MORJE 21. 7. do 28. 7., 17. 9. do 24. 9.; 
MEDŽICURJE 4. - 6. 5. 

OBVESTILA o D O G O D K I H OBJAVLJAMO v R U B R I K I 
GLASOV K A Ž I P O T BREZPIAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 

o b dnevu upora in ustanovitve O F 
Čirče - Krajevna organizacija Zveze borcev ČIrče vabi jutri, v 
soboto, 21. aprila, na proslavo dneva upora in ustanovitve OF, 
ki se bo začela ob 17. uri v domu krajevne skupnosti Čirče. 

Večer s čudeži 
Tržič - Danes, v petek, 20. aprila, ob 19. uri se bo v Knjižnici 
dr. Toneta Pretnarja začel poseben multimedijski Večer s 
čudeži in predstavitev prvega slovenskega dokumentarno-
pričevanjskega filma Čudeži na prehodu v novo tisočletje. 

Triglavska tržnica in otroška delavnica 
Bled - Triglavski narodni park jutri, v soboto, 21. aprila, od 
TO. do 12. ure vabi na Triglavsko tržnico na dvorišče Info 
središča TNP na Bledu, Ljubljanska c. 27. Tržnico bo 
spremljala otroška delavnica Žabja svatba. 

Nenadna izpoved 
Kokrica - Turistično društvo Kokrica vabi v soboto, 21. apri-
la, ob 17. url na srečanje ob čaju v Kulturnem domu. Gostja 
bo Lana Praner. 

Razstava igrač in branje otroških knjig 
Jesenice - GornjesavskI muzej Jesenice ob dnevu knjige vabi 
cicibane in otroke nižje stopnje OŠ v ponedeljek, 23. aprila, 
ob 13. uri v Ruardovo graščino na razstavo igrač in branje 
otroških knjig muzejske zbirke. 

Čarovniški večer 
Sveti Duh - V petek In soboto, obakrat ob 19. uri bo v kul-
turnem domu pri Sv. Duhu čarovniški večer-Marllzz show. 

Srečanje otroških folklornih skupin 
Radovljica - V Linhartovi dvorani se bo v nedeljo, 22. aprila, 
ob 17. uri začelo Regijsko srečanje otroških folklornih 
skupin. 

IZLETI 

Na Slavnik 
Kranj - Planinci kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 26. apri-
la, na pohod na Slavnik (1028 m). Odhod posebnega avtobusa 
bo ob 8. uri Izpred Grelne. Lahke hoje bo za 4 do 5 ur. Prijave 
zbirajo v društveni pisarni do ponedeljka, 23. aprila. 

14. gorski tek pod Kriško goro za memorial 
janka Likarja 
Križe - Planinsko društvo Križe organizira v nedeljo, 22. apri-
la, 14. gorski tek na Kriško goro za memorial Janka Likarja s 
startom ob lO. uri pred barom Košuta v Križah. Popolni za-
pori bosta na lokalni cesti Križe-Pristava pred trgovino 
Grašča za čas od 10. do lo.io in na lokalni cesti Zgornje 
Vetrno-Gozd za čas od io. do 10.40. 

Na kolesarjenje 
Kranj - Kolesarska sekcija Društva upokojencev Kranj vabi v 
torek, 24. aprila, na kolesarski izlet na relaciji Kranj-Grad-
Poženik-Zalog-Moste-mlinčki-Kranj. Pot je srednje težka, 
vožnje bo za 8 do 9 ur. Odhod bo ob 8. url izpred društva. 

Na Slivnico 
Šenčur - Turistično društvo Šenčur organizira v petek, 27. 
aprila, planinski izlet na goro čarovnic, Slivnico (1114 m). 
Hoje bo okoli 5 ur. Odhod avtobusa bo ob 7. uri izpred pošte 
Šenčur. Informacije in prijave z vplačili zbira do srede, 25 
aprila, Franci Erzin, tel. 041/875-812. 

Z društvom invalidov Kranj 
Kranj - Medobčinsko društvo invalidov Kranj obvešča člane, da 
sprejemajo vplačila za enodnevni Izlet 25. aprila v Škoflo Loko, 
Železnike, na Soriško planino. Bohinjsko jezero (Vodni park). 
Hkrati obveščajo, da je še nekaj prostih mest za 7-dnevno zdrav-
ljenje v Zdravilišču Atomske toplice Podčetrtek. Tel.: 202 34 33. 

OBVESTILA 

Test hoje na 2 kilometra 
Ško^a Loka - Danes, v petek, 20. aprila, bodo ob 17. uri bodo 
v Športnem parku Osnovne šole Škofja Loka - Mesto izvedli 

preizkus hoje na 2 kilometra. Informacije Marija Bratuž, ZD 
Škofja Loka, tel.: 04/502 00 00. 

Radovljica - Zdravstveni dom Radovljica organizira test hoje 
na 2 kilometra, ki bo potekal pri Osnovni šoli A. T. Linharta 
Radovljica jutri, v soboto, 21. aprila, od 9. do 11. ure. 

PROSTA DELA ŠTUDENTJE,DIJAKI 
www.m»4<ranj.sl 

Čistilna akcija 
Kranjska Gora - LK Kranjska Gora v okviru praznovanja dne-
va zemlje organizira danes, v petek, 20. aprila, v Planici čis-
tilno akcijo. Zbor udeležencev bo ob 16. uri pred domom 
RTV v Planici. Čistilno akcijo bodo združili z dnevom odprtih 
vrat. 

Kranjska Gora - Turistično društvo Kranjska Gora vabi vse 
svoje člane in krajane jutri, v soboto, 21. aprila, na čistilno 
akcijo. Zbor bo ob 9. uri pri Petacovem mostu. 

P R E D A V A N J E 

Osupljive najdbe 
Kranj - Društvo prijateljev Sv. pisma nadaljuje z avdiovlzual-
nimi predavanji Osupljive najdbe v Gimnaziji Kranj, učilnica 
9. Jutri, v soboto, 21. aprila, bo ob 9. uri na sporedu preda-
vanje Ali danes še obstajajo svetniki.' Predaval bo Horst 
Llebhauser. Vstopnine ni. 

O odvisnostih med mladimi in kaj 
lahko storijo starši 
Kranj - Zakonski in družinski inštitut Krog vabi v ponedeljek, 
23. aprila, ob 18. url v Gimnazijo Kranj na predavanje z 
naslovom O odvisnostih med mladimi in kaj lahko pri tem 
storijo starši. 

O duševnih boleznih 
Škofja Loka - Humana Združenje svojcev pri skrbi za men-
talno zdravje vabi svojce oseb s težavami v duševnem 
zdravju na predavanje in pogovor o duševnih boleznih, ki ga 
bo vodil specialist psihiatrije dr. med. Jurij Bon. Tema pre-
davanja bo Zdravila. Predavanje bo v torek, 24. aprila, ob i6. 
uri v prostorih Centra za socialno delo v Škofji Loki, v pros-
torih bivše vojašnice. Informacije: tel. 04/201 17 20 

mailto:cveto.zaphtnik@g-glas.si
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K O N C E R T I 

Večer komorne glasbe z orglami 
Škofja Loka • Glasbena šola Škofja Loka vabi v ponedeljek, 
23. aprila, ob 19.30 v župnijsko cerkev v Sv. Duhu pri Škofji 
Loki na večer komorne glasbe z orglami. 

Tradicionalni koncert duhovne in ljudske glasbe 
Šenčur - Kulturno društvo Kranjski kvintet vabi na tradi-
cionalni koncert duhovne in ljudske glasbe ob prazniku 
občine Šenčur, ki bo danes, v petek, 20. aprila, ob 20. uri v 
cerkvi sv. Radegunde v Srednji vasi pri Šenčurju. 

Večer komorne glasbe z orglami 
Skofja Loka - Glasbena šola Škofja Loka vabi v ponedeljek, 
23. aprila, ob 19.30 v župnijsko cerkev v Sv. Duhu pri Škofji 
Loki na večer komorne glasbe z orglami. 

R A Z S T A V E 

Stari predmeti na Gorenjskem 
Golnik - V vrtcu Ostržek na Golniku so pripravili razstavo 
Stari predmeti na Gorenjskem, ki si jo lahko ogledate do 
ponedeljka, 23. aprila. 

Zajtrk v travi 
Rudnik pri Radomljah - V Galeriji Repanšek bodo v ponede-
ljek, 23. aprila, ob 17. uri odprli razstavo Zajtrk v travi, na ka-
teri bodo na ogled postavili dela umetniki INCE-ZU v sode-
lovanju s Podkoutrom.si. 

P R E D S T A V E 

Vse zastonj, vse zastonj 
Predoslje - Komedijo v dveh dejanjih z naslovom Vse zas-
tonj, vse zastonj v izvedbi KUD Predoslje si v Predosljah 
lahko ogledate v nedeljo, 22. aprila, ob 19.30. 

[ Z A P O P O L N P R E G L E D S I O G L E J T E 

W W W . G O R E N J S K I G L A S . S I / K A Z I P O T ] 
rvovotr̂ dnje. adaptacij«. n«pr«mičnlne 

v e n u m ^ o o 
Britof 4}, 4000 Kranj 
tel/fto: 
gsm: 031/684.777 

IŠČEMO 
Kranj ališk. loka, okolica, nujno iSčemo 
manjio hi$o s parcelo 500 mi. 
Kranj, okoBca. iSčemo dvodrui hl5o 2 
manj$o parcelo, cena do 250.375.cx5 
EUR (59-999-865 srn. 
Kranj, Ljub^ana. iSČemo stanovanja po-
trebna obnove. 
PRODAJA 
Zlato p o ^ dvosobno, 54,9 ms. VP, del-
no obnovljeno, ddno opremIjer»o, CK-
plin, I. 63, zelo prijetno, nnožnost pre-
graditve, cena: 95.977,30 EUR 
(23.000.000.cx) SfT). 
Zlato p o ^ dvosobno stan., 52 ni2.1.61, 
popolnoma obnovljeno, prazrx) in takoj 
vseijtvo. prodamo. Cena: 100.150,23 
EUR (24.000.000.00 SIT). 
Dra^oška, dvosobf>o stan. s teraso. 63 
+ 59 m2,1.78, prvotno stanje. 3. nad. z 
dvigalom, cena: >25.187,79 EUR 
(30.000.000,00 SIT). 
M rakova, trisobno z balkonom, 72 m2, 
1. nad,, L 70. obnovljeno 2005, oprem-
ljeno, zelo prijetno, ck - plin, cena: 
128.2CX).OO EUR (30.721.848.00 SIT). 
Mlakarjeva, garaža. 17 rm, vpisana v 
ZK, cena: 14.000.00 EUR (3.354.960.00 
SfT). 
log v Poljartski dolini, dvostanovanjska, 
vzdrževana hiia, 1.72,960 m2 zemljiš-
ča, 115 m2 stan. povr./nad., s Idetjo in 
garažo, idilična okolica. Cena: 
233.683,86 EUR (56.000.000.00 SIT). 

MEDIA NEPREMIČNINE d. o. o. 
Vojkova C. 63,1000 Ljubljana 

Tel.: +386 1 568 80 00 
Fax.: -<-3861 568 80 01 
Mob.: -t-386 51 686 320 

E- poŠta: karmen.vidmarigimedia-
nepremicnine.si 

KRANJ center • meičansko stanovanje 
112 m2 v 1. nadstr. mešd hiJe potrebno 
obnove, etažna CK. Ddno obnovljeno 
okoli leta 1970. Prevzem možen takoj • 
prazno. Cena 116.841 EUR (27.999.777 
SIT). 
RADOVgiCA samost. hiSa z dvema 
stanovanjema (visokopritlična atrijska 
hiSa s prizidkom) ter manjSe polkl^o 
stanovanje, grajena 1.19&4, cca. 300 m2 
ob robu naselja, parcela 1300 m2, mo-
derno stanovanje 140 m2, narejeno I. 
1995. l o ^ i števd in CK. vsi priključki, 
garaža, garažni nadstreiek. Cena 
550.000 EUR (131.802.000 SfT). 
GORENJSKA - Žrovnka okolica - pod 
Stok>m okolica lepa ravna sončna par-
cela s poglectom na Triglav 450 m2 za-
zidljive parcele po 90 EUR (21.567.60 
SIT)/ m2 -t-1969 m2 kmetijskega zem-
Ijtiča po 50 EUR (11.982 Srr)/m2. 
ZA ZNANE STRANKE iSČEMO VEČ 
STANOVANJSKIH ENOT (hiš in stano-
vanj) V KRANJU in oko&d. 
Za znane stranke kupimo več zazidljivih 
parcel na Coienjskem od 1000 mz dal/e. 

NEPRCMÎ NINi 

OORMfMevMnMDM 
m 041941ft88 
tB.04 2M198« 
OStt 040606 

NOVOGRADNJA! 
ZAttAMMO 2 oion M loimji nrror-VMCi 

pnocMjA nveo JMffS imAiK 00j0&t007 
Kram tHM*-^. — IMTf, n9Mtm422 a>?, pr«itwM9tatetiM0(«9to«u AoltodM)« 

i(f<Snl«U2(M; MHBMiiMmMLttOlMUMLlI \tnn.mm3rušmi 
leivici.i M rti. U3>4 itutuMoi^o (hUla AXTUAlNA PONUDBA ai Mm.ca/ottttê .u 

LOTO 

Rezultati 31. kroga -
18.4.2007 

3. 4, 7 . 19 . 25. 3 1 . 3 6 . 1 5 

Lotko: 2 5 4 3 5 3 

Predvideni sklad 32. kroga 
za sedmico: 320.000 EUR 

Predvideni sklad 32. kroga 
23 lotka: 100.000 EUR 

alpdomialpdom.si 
TK.: 04 S37 45 00 C H ^ « 
www.alpdom.Bi ^ ^ ^ 

=iPDom 
AIpdom. inzsntrina dH Radovljca 
Cankarjeva uRca f 
4240 Radovljica. 510 

• ORADNJAZAnte 
• l>0$RB>0VAIUE 
• VmVZBMUlŠKOKNJiaO 
• KŽENIUNG 
• UPlUVUANJElNVZZmŽEVMUE 
• »BraEnKA 

STANOVANjA PRODAMO 
BLED: Alpska, garsonjera, 17,1 mz, I. 
1981. 4. nad., soba. kopalntca-tv^c, 
balkon, klel, oprema. Cena: 
62.593,89 EUR (15.000.000 SIT). 
RADOVLJICA: PreSernova. dvosob-
no, 59.54 m2. pritličje. I. 1995, kuhi-
nja, 2 sobi. kopalnica + wc. klet. 
Cena: 98.064 EUR (23.500.000 SIT). 
BECUNjE: dvosobno, 60,69 I. 
1987. 4. nad., kuhinja, 2 sobi. kopal-
nica + wc, balkon, klet, nadstreSnica. 
Cena: 95.977,3 EUR (23.000.000 
SIT). 
RADOVLjlCA: PreSernova, trisobno, 
79.89 m2. 2. nad.. 1.1988, kuhinja, 3 
sobe. kopalnica. wc, balkon, klet. 
Cena: 133.533,63 EUR (32.000.000 
SIT). 

KRANJ: Stirisobno, 94,08 m2, obno-
va 05. streha + žlebovi 06. 1. nad., 
dnevna -f kuhinja, 3 sobe, kopalnica, 
wc, shramba, balkon, klet, drvarnica. 
Cena: 137.706,56 EUR (33.000.000 
SIT). 

H i š o 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 poslovni center, 
medetaža, 86,84 s čajno kuhinjo 
in sanitarije, trgovska, storitvena, iz-
obraževalna. zdravstvena, servisna, 
turistična, pisarniSka dejavnost, 1.05. 
naša novogradnja, uporabno dovo-
ljenje, 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. pisarniSka dejavnost, 1. 05. 
naSa novogradnja, uporabno dovo-
ljenje, zk. Cena: 145-530 EUR 
(34.874-809 SIT). 

POSLOVNE PROSTORE ODDAMO 
MOSTE pri Žirovnici: mansarda cca. 
320 m2,12-67 obnova 05. v celo-
ti ali posamezno, mirne dejavnosti. 
Cena: 8 EUR (1.917 SIT)/m2y mesec 
+ stroiki + ddv. 
MEDVODE: Zbiljska, 176 ni2, I. 
1960, pritličje: 2 pisarni, sanitarije, 3 
skladišča, klet: delavnica, 2 skladiSča, 
garaža. rd2l. dejavnosti, V celoti. 
Cena: 1.500 EUR {359460 SIT)/me-
sec + stroSki. 
GARAŽO ODDAMO 
RADOVLJICA: Cankarjeva, 15 m2. I, 
2006. garažni boks v 1. etaži. Cena: 
84 EUR (20.130 SIT)/mesec + stro-
ški. 

GOZD PRODAMO 
CORJUSE: meSani gozd, 20.632 m2 
Cena; 20.632 EUR (4.944.252 SIT). 
POKLJUKA: meSani gozd. 15.973 m2 
Cena: 14 605 EUR (3.500.000 SIT). 
NUJNO KUPIMO STANOVANJE 
Za znano stranko nujno kupimo dvo-
inpolsobno pritlično stanovanje v 
Radovljici. 
PARCELE KUPIMO 
Na Gorenjskem kupimo zazidljive 
parcele za večstanovanjsko gradnjo. 

www.alpdom.s i 
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Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Tel. 04/20213 53,202 25 66 

GSM <^1/320 700. Email: info®k3-kem.si 

POSLOVNI PROSTORI: 
Oddarrra: 
KRANJ: več pisarn v pritličju objekta 
skupaj 185 m2 in v 1. nadstropju 167 
m2, souporaba sanitarij in čajne kuhin-
je, obnova 1997 leta. vsi priključki, 
možnost parkiranja pred stavbo po 6 
EURym2 (1438,00 SrT/m2). 
KRANJ: 3 pisana v 1. nadstropju objek-
ta v izmeri 70 m2 in v podstrehi 30 ni2 
za arhiv, čajna kuhinja, sanitarije, 
čakalnica in hodnik, obnova 1.2000, vsi 
priključki, vse skupaj za 375 EUR/mes 
(90.000,00 SIT). 
Prodamo: 

KRANJ: gostinski lokal za 50 ljudi, ve-
hkosti 50 m2 m terasa 72 m2. o^ovljen 
leta 2004, prodajajo za 210.000 EUR 
(50.3 mio srr). 
KRANJ: gostinski iokal, velikosti 74 m2, 
letnik 1985 za 111.000 EUR (26,6 mio 
StT). 
KRANJ: gostinski lokal v izmeri 152 m2, 
zunaj odprta terasa, obnova 2004. ^ a 
» 210.000 EUR (50.3 mio SIT). 
HISE: 
Prodamo: 
BRITOF: medetažna stan. hiSa. 
povrSine 214 m2, letnik 1976, zemljiSče 
779 m2, hiSa stoji na mimi lokaciji in je 
potrebna obnove, klet, pritličje, nad-
stropje, podstreSje, vsi priključki, cena * 
200.000 EUR (48.0 mio SIT). 
HRAST]E - stan hiSa povrSine 180 m2 
(K, P in M), samostojna, zgrajena L 
1990,435 m2 zemljišča, na robu nasel-
ja, cena: 175.500 EUR (42,0 mio SIT). 
DRULOVKA • stan htSa dvojček, zgraje-
na do 3. gr. feze, stan. povrSine 170 m2, 
letnik 2006, 244 m2 zemljišča, 
možnost izdelave na ključ, mima 
lokacija, mestni plin, kupd ne plačajo 
provizije, cena «181.105 EUR (434 mio 
SIT). 

^NČUR: stan. hiša. letnik 60. uporab-
ne povrSine 200 mz, obnova v letu 
2004. izdelana klet, pritii^e in mansar-
da. parcela 900 m2, cena «187.781 EUR 
(45.0 mio SIT). 
MLAKA PRI KRANJU: stan. hiSa in 
delavnica, letnik 1964, uporabne 
povrSine 225 m2. 963 m2 zemljiSča, 
hiSa ima klet, pritličje in mansardo, 
cena - 210.000 EUR ^0,3 mio SIT). 
MEDVODE (Svetje): hiša-dvojček na 
razgledni lokadji, letnik 77, adaptacija 
2003 (streha, okna, vhodna in garažna 
vrata), stan. povrSina 230 m2, parceb 
353 m2, cena - 270.000 EUR (64.7 mio 
SIT). 
RADOVLJICA - leta 2006 obnovljena 
hiSa-dvojček, modernega videza, s 
stanovanjsko povrSino 195 nu (K. P in 

^ 583 m2 velikem zemljiSČu z ure-
jeno okolico prodajajo za cena 350.000 
EUR {83.8 mio SIT). 
RADOVLJICA - atrijska hiša povrSine 
385 m2 (K, P in M) s samostojnim 
vhodom v mansardo. letnik 1984, na 
753 m2 velikem zemljiSču, urejena 
ol^lica, z nadstreškom za 2 avta proda-
jajo za 550.000 EUR (131,8 mio SIT). 
ZEMgiŠČA: 
Prodamo: 
Bašdj; stav. parceb 1550 m2 z leseno 
boinarico ob potočku, po 75 EUR/m2 
(17.973.00 StT/m2). 
Bitnje: stav. parcelo 723 m2, sončna 
lokacija, po 120 EUR/m2 (28.756,00 
SIT/m2). 
BritofVogc: stavb, parcela 717 m2 s ko-
munalnim pnspevkom, cena = 180 
EUR/m2 (43.135,00 Srr/m2). 
Britof-Voge stavb, parcela 540 m2, 
cena - 145 EUR/m2 (^747.00 
SlT/m2). 
Druiovka: stavb, parcela 1186 m2, cena 
- 80 EUR/me (19.171.00 Sfr/ma). 
STANOVANJA: 
Prodamo: 
JESENICE: dvosobno, 53.87 ma in klet v 
1. nadstropju. L1954, adaptirana 1.1998 
(okna. tlaki, kopalnica. CK etažna), cena 
• 66.500 EUR (15.9 mio SIT). 
KRANJ, Pfanina I: dvosobno, 60 m2 v 9. 
nad, Iptnik 75, ft^na » 93 890 EUR 
(22.50 mio Sli). 
KRANJ, Planina I: iG, 31,30 m2 v 3. 
nad./4. nad., letnik 76, cena • 68.853 
EUR {16.5 mio SIT). 
KRANJ, StražiSče: enosobno. 46 m2 
polkletno, izhod na atrij, letnik 80, 
prazno, cena • 79.285 EUR (19,0 mio 
SIT). 
KRANJ, Mestno jedro: trisobno. 95.80 
m2.3. nad., obnova 2002, velib terasa, 
cena »125.180 EUR (30,0 mio SIT). 
KRANJ, Zlato p o ^ dvosobno * K 63,15 
m2, shramba 20,25 in parkirno 
mesto pritličju, nizek bbk. letnik 2005, 
cena -125.000 EUR (29.9 mio SIT). 
TRŽiC, Cankarjeva: trisobno. 72 m2 v 1. 
nadstropju, obnova 2002, cena » 
90.000 EUR (21,6 mio SIT). 
TRŽiC, Cankaijeva: dvosobno, 58.10 
m2 v pritli^u, obnova 2006,2002. cena 
- 78.200 EUR (18,7 mio SIT). 

www .k3-kern.s 
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STANOVANJAprodamo 
Loka • Podlubnik II: garsonjera 

27,76 m2,13. nad., 1.1978. ZK. Cena: 
56.334 EUR (13,5 mio SIT). 
GOLNIK: tnsobno, 99.6 m2, 2. nad.. I. 
1950, adaptirano 1.2000 • okna (zvočna 
in topk>tna izolacija), kopaSnica, v/c, CK 
lastna • elektrika, souporaba podstrehe, 
vseljivo septembra. Cena: 99.600 EUR 
(23,8 mio SIT). 
KRANJ - Zlato polje: 39,26 m2, enosob-
no, I. 1998, 2. nad./4, lepo, svetlo, 
vzdrževano. Cena: 77.199 EUR (18.5 
mtoSn). 
KRANJ - Koroška c : dvosobno, cca. 41 
m2 v hiši, adaptirano 1. 2005. lastni 
vhod, t-2, dn/amica, klet. CK na olje. 
Ogied slik na naši spletni strani VRED-
NO OGLEDA. Cena: 78.868 EUR (18,9 
mio SIT). 
KRANJ - Zlato p o ^ dvosobno. 56,74 
m2, 1. nad.. I. 2007. prazno in takoj 
vseljivo, 2 pokrit) parkimi mesti. Cena: 
105.000 EUR (25.1 mio SIT). 
SKOFJA LOKA - Partizanska: enosob-
no, 3742 m2,11. nad., 1. 1974, j lega. 
balkon, delno prenovljen. Cena: 84.000 
EUR (20,1 mio SIT). 
JESENICE: dvosobno, 53,87 m2. ob-
novljeno I. 2004, CK na olje, plin pred 
vrati. Cena 66.500 EUR (15.9 mio SIT). 
TTCilČ - center 68 m2, dvoinpolsobno, 
v mansardi nove enonadstropne 
poslovno stanovanjske hiSe, 1. 2002. 
Delno opremljeno, CK. mestni plin. 
KATV, T2, ZK urejena. Cena: 93432 
EUR (224 mio SIT). 
HIŠE prodamo 
LJUBNO: hiSa, L1927,200 m2 bivalne 
povrSine, 1012 nu parcele, ravna, adap-
tirana I. 2000, CK - plin. krušna peč, 
sončna lega. Vabljeni na ogledi Cena: 
198.000 EUR (47,5 mio SIT). 
TRŽI^ samostojna n^tažna hiSa, 113 
m2 tk>risa, 287 ma parcele, 1.1970, CK -
olje, sončna lega. Cena: 150.000 EUR 
(35.9 mio SIT). 

KRANJ -Stražišče: atrijska, vrstna, konč-
na. 1.1980, parcela 801 m , 150 m2 
uporabne stanovanjske površine, 
garaža. Slike na spletni strani, vredna 
ogleda. Cena 233.684 EUR (56 mio 
SIT). 
VIKEND prodamo 
SnSKA VAS: lep zidan vikend pod Kr-
vavcem, lahko bivalni, 1.1986, 413 m2 
parcele. 95 m2 bivalnih prostorov, ču-
dovit razgled, mir, vseljiv takoj. Cena: 
170.000 EUR (40,7 mio SfT). 
ZEMgiSČE prodamo 
RIBNO: 644 m2. položno zemljišče, 
primemo za gradnjo stanovanjske hiSe, 
druga vrsta pod cesto v smeri proti 
hotelu, Dostop po javni asfaltirani cesti. 
Cena: 125.00 EUR/m2 (29.955,00 SIT). 
BLED - Ždeče: ravno, parosia 549 m2. 
cca. 400 m oddaljeno od jezera, ob-
mo<5e stanovanjske gradrije, kupec pri-
dobi še lastništvo na cesti 171 m2 in do-
datno parkirno mesto. Cena: 
109.800,00 EUR (26.312472.00 SIT). 

www.5 vet-nepremičnine, si 
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KRANJ • VODOVODNI STOLP: dvo-
sobno. 54^0 m2. obn. cg, funkcional-
no, odlična lokacija. Cena: 93.000 EUR 
(22.286.520 SIT). 
KRANJ - PLANINA II: tnsobno, 78 m2, 
obn. 1.06,5. nad/7. funkcionalno, lepo, 
sončno, vsi prikljuŽJci, urejen blok Cena: 
125.187 EUR {29.999.812.68 SIT). 
GOLNIK: enosobno, 42.36 m2. delno 
obn. 02. dobra lokadja, zastekljen balkon. 
Cena: 80.000 EUR (19.171.200 SfT). 
NAKLO: trisobno. 774 ma. obn. 1. oj. v 
priti, večstanovanjste hiše. lastno parki-
rišče. CK - olje, opremljena kuhinja, vse-
ljivo. Cena: 116.800 EUR (27.989.952 
SIT). 

KRANJ • BLIŽINA MESTA: dvostano-
vanjska hiša 350 m2. parcela 670 mz, I. 
83, K-FP+N+M, CK -olje + trda goriva, 
velik sončen vrt, izredna lokadja! Cena: 
363.000 EUR (86.989.320 SIT). 
CERKgE - DVORJE: parcela 1000 m2, 
sončna, ob ^zdu, čudovit razgled, 1/3 
parcele v hribu, dostop po makadamski 
cesti • cca. 100 m potrebno utrditi. 
UGODNA CENA: 100 EUR/m2 
(23.964 S!T/m2). 
ZA ZNANE KUPCE NUJNO KUPIMa 
ENOSOBNO v Kranju 
V KRANJU IN BLJŽNJIOKOUO garso-
njero, dvo-, dvoinpol- in trisobno 
HIŠO na Gorenjskem 
CELOTNO PONUDBO NEPREMIČNIN 
NAJDETE NA NAŽI SPLETNI STRANI 

www.mp-proiekt .s i 

GKoH-jS^.^ 
Mlinska ul. 1. Maribor, PE Tržič, 

Ste Mane Aux Mineš 9/a 
Telefon: 592 59 49,030/30 201 1 

STANOVANJA PRODAMO 
TRŽIČ - Ravne, enosobno. 45,50 m2. 
VP/4. l.i. 1986. Cena: 60.924.72 EUR 
(14.6 mio SIT). 
TKŽIČ - mestno jedro, enosobno. 32,72 
m2, pritli^/4, stavba v celoti obn^je-
na 1. 2006. Cena: 45.149 EUR 
(»0.819.506 SIT). 
TRŽIČ - mestno jedro, enosobno, 39,83 
m2, I./4. stavba v celoti obnovljena 1. 
2006. Cena: 56.998 EUR(13.659.OOI SIT). 
PODgUBELJ • enosobno. 40,08 mz. P, več-
stanovanjsb stavba, 1.L 1907, nova kopalni* 
ca. Cena: 39.650 EUR (9.501.726 SIT). 
TRŽIČ • mesto, dvoinpolsobno. 67 m2, 
II. nad., obn. I. 2000, takoj vseljivo. 
Cena: 64.680,35 EUR (15,5 mio SIT). 
TRŽIČ • mesto, dvoinpolsobno. 66,6 
m2, III./4, (^riovljeno v celoti I. 2003. 
Cena: 83.500 EUR (20.009.940 SIT). 
TRŽIČ - mesto, dvoinpolsobno. 6043 
m2, II./2, mansardno. obnovljeno 
2006. delno opremljeno, l.i. 1980. 
Cena: 70.530 EUR (16,9 mio SIT). 
LESCE - trisobno, 60 m2 v mansardi sta-
novanjske vile, obnovljeno v cek)ti 1.2002, 
terasa 18 m2, vrt, nadstrešek za avto. 
Cena: no.582.54 EUR (26,5 mio SIT). 
TRŽIČ - trisobno, dvoetažno, 74,85 m2, 
l+M, terasa v skali, obnovljeno v cetoti I. 
2005 Cena: 85.545 EUR (20.5 mio SIT). 
KRANJ - Vodovodni stolp, Stirisobno, 
83.9 m2.1./2, l.i. 1962, delno obnovlje-
no. Cena: 131450 EUR (31.500.678 SIT). 
RADOVgKIA • Prešernova, Stirisobno, 95 
m2, III./3, mansardno. nadstandardno, 
opremljeno, z balkona čudovit razgled, 
klima, garažni box, parkirno mesto, l.i. 
1998. Cena: 187.780 EUR (45 mk) SIT). 
HISE PRODAMO 

BISTRICA PRI TRŽIČU - stan. hiša, 
montažna, v naselju več montažnih 
hiS,n3 m2 biv. povrSine, parcela cca. 
4CX> m2, l.i. 1960. skoraj v ceteti obnov-
ljena I. 2006, vseljiva takoj. Cena: 
150.000 EUR (35.946.000 SIT). 
RADOVLjlCA - center, dvostanovanjska 
hiša, cca. 300 tm biv. površine v treh eta-
žah, parceb 896 m2, l.i. 1965, obnovT̂ ena L 
1995. Cena: 404-773-83 EUR (97 mk> SIT). 
KOKRKIA PR! KRANJU - dvostan. hiša, 
i&o m2 biv. pov., parcela 524 m2, l.i. 
1957. obnovljena, urejeno naselje, regi-
striran poškili prostor. Cena: 179450 
EUR (43.003.398 SIT). 
PREDDVOR PRI KRANJU • dvostan. 
hiSa, 120 m2 (2 X dvosobno), parcela 
600 m2, opremljena, 1. prenove 2001. 
garaža, lepa lokacija. Cena: 180.000 
EUR (43.135.200 SIT). 
VISOKO PRI KRANJU - dvo- ali tristano-
vanjska hiša, 360 m2 biv. povrSine 80 
m2 poslovnega prostora, parcela 712 
m2.1.i. 1982, prazna in takoj vseljiva. 
Cena: 271.240.19 EUR (65 mio SIT). 
BISTRK> PRI NAKLEM • stan. hiša, 254 
m2, pare 221 mz, 4 spalnice, 2 garaži, ve-
lika terasa, l.i. 1985. streha nova 1.2002. 
Cena: 137.700 EUR (32.998428 SIT). 
PARCELE PRODAMO 
LANCOVO • 3 zazidljive parcele, 676 
m2, 679 m2 in 1.050 m2. Cena: 90 
EUR/m2 (21.567,6 Srr/n^). 
ZALOG PRI CERKLJAH - zazidljiva par-
cela, na kateri stoji bivalna brunarica, 
530 m2, sončna. Cena: 66.766,82 EUR 
(16 mio SIT). 
PODNART - zazidljiva parcela, 1.142 
mz, ravna, sončna, pravokotne oblike. 
C ^ : 70 EUR/m2 (16.774,8 SlT/m2). 
TRŽK! - okolica, zazidljiva parcela, 1.393 
m2. Cena: 47 EUR/mz (11.263 SIT/m2). 

www.eko'hi$a.$i 

FESST, d. o. o., 
nepremičninska 
dnižba, 
Stritarjeva ulica 5, 
Kranj, 
Telefon: 236 73 73 
Fax: 236 73 70 
E-pošta: 
info@f«stst 
imem«! 
www.fiesstsi 

CTANOVANJA PRODAMa 
KRANJ - Vodovodni stolp: enosobno. 
34,85 m2. 4/4 nad., I. izg. 1968, cena 
71.000 EUR {17.014440.00 SIT). 
KRANJ • Stražišče: enosobno z atrijem, 
46,10 m2, v pritlt^u, 1. izg. 1979. cena 
79.285.60 EUR (19.000.000,00 SIT). 
KRANJ • Zlato polje: enosobno, 31,30 
m2 + klet iom2,2,/2 nad., I. izg. 2005, 
cena 89,000 EUR (21.327.960,00 SIT). 
KRANJ • Zbto p o ^ dvosobno, novo-
gradnja 2006, 56,^ m2,1. nadstropje, 
dve parkimi mesti, takoj vseljivo. 
107.000.00 EUR (25.641480,00 SIT). 
STANOVAJA ODDAMO 
KRANJ - Zlato poTfe: enosobno, 3340 
m2, lil. nad., 1. izg. 1999. najemnina 250 
EUR (59.910,00 SIT) na mesec + sfroS-
ki + IX varščina. 

w w w . f e s s t . s i 

http://www.gorenjskiglas.si/kazipot
http://www.alpdom.Bi
http://www.alpdom.si
http://www.k3-kern.s
http://www.mp-proiekt.si
http://www.fiesstsi
http://www.fesst.si
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STANOVAN)E PRODAMO 
Krani, Vodovodni stolp • dvosobno, lit. 
nadstr.. v izmeri 56,54 mz, leto izgradnje 
1959, CK. leWbn. cena 94.300.00 EUR 
(22.6 mio SIT), vseljivo po d^ovoru. 
Krai^ Pbrana I: dvosobno * zK. t. nadstr. v 
izmeri 89.1 m, L izgr. 1979. CK, td.. dviga-
lo, cena u7.300.00 EUR (30.506.172.00 
sn). 
Kranj, Zbtopo^tn&obno, visoko pridig v 
izmeri 66,82 mz, delno obnovijerto v letih 
2000 in 2003 (kopalnica in oba , L izgr 
<961. CK, telefon, kabel, telev., ba kona ni, 
cena 116.007,00 EUR (27.8 mio SfT). 
Kraf ,̂ Zlato p o ^ garsonjera. II. nadstr. v 
izmeri 29 nu, I. izgrad. 1992, obnovljena 
1996, dobra ra2p<xeditev prostorov, bal-
kon, cena 68.853,28 EUR (16.5 mio SIT). 
Kranj, Planina I, enosobno v izmeri 
31,30 mz, lil. nadstr. I. izgr. 1976, ob-
novljeno 200$. CK. tel., cena 71000.00 
EUR (17 mio SIT) 
Krar^ Uižina avtobusne postaje, dvosobno, 
II. nadstr. v izmeri 63 m2 in 6o mz terase, 
CK, teicfon. zgrajeno L 1976, sončna lega. 
cena 124.353.00 EUR (29^)0.000.00 SIT) 
Kianj, Pbnina 111, dvosobno. I. nadstr. v 
izmeri 63,6 mz, leto izgr. 1986. delno 
prenovljeno (tlaki) 2002. cena 
102.200,00 EUR (24491.208,00 SIT). 
Bled, alpski bloki, dvosobno -f k. II. nad-
str.. v izmeri 72 m2,1. izgr. 1989, cena 
169.200.79 EUR (40,6 mio SIT). 
Bled, alpski bloki, dvosobno. II. nadstr.. 
v izmeri 53 m2. 1. izgr. 1989, cena 
III.300,00 EUR (26,7 mio Sl^. 
Tržid, fDestno jedro, 6 dvosobnih stano-
vanj v trinadstropni hi$i velikosti od 54,50 
mz • 83.00 m2, leto izgr. 1957, v ceteti pre-
novljena leta 2000 (tlaki, instalacije, ko-
palnica. CK, telefon, dvigate) balkona ni. 
cena i35o£UR/m2 (323.514,00 SIT/mz). 
vpisana v ZK, vseljiva takoj. 
Bližina Kranja, v pritli^u tristanovanjske 
hiSe, trisobf^ v izmeri 120 mz, dodatno 
Se 420 mz vrta, garaža 25 m2, dve kleti, 
pokrita tri parkirna mesta, v cek>ti pre-
novljeno i. 2000, ieto izgrad. 19S1, ccfia 
158.711,00 EUR (38.033.504,00 SIT). 
STANOVANJE ODDAMO V NA|EM: 
Kran/, Phnma II, novogradnja, enosobr>o. 
H. nadst v rafneri 34 mz z garažnim me-
stom v kieti, kuhinja opremljena, I. izgrad. 
2007, cena 300,00 EUR (71^92,00 SfT) + 
stroiki + ena varJfina. 
HISE-PRODAMO 
Bližina Cerie^ na Gorenjskem, pritlič-
na, tiorisa 12 X11 rm na parceli velikosti 
572 m2. I. izgradnje 1992. cena 
162.744,11 EUR (39 mio SIT). 
Kranj, Kokrka, enonadstn:>pna velikosti 
160 mz na parceli velikosti 524 m2, del-
no obnovljena okna, ̂ sada in instalaci-
je. I. izgrad. 1956, cena 179435.00 EUR 
(42.999So34oSrr). 
C o r a n ^ - Begunje, dvonadstropna, veli-
kosti 730 mz, na parceli velikosti 2370 m2, 
zgrajena leta 1894, leto prenove 2003. opre-
ma: ADSU CK, kabelski internet, kfima, več 
telefonov, balkon, garaža, terasa, več paridr-
nih mest, urejena zemljiSb knjiga • bi^i let-
ni dvorec z vsem sodobnim udobjem na 
atraktivni k>kadji, v Uižini dostop na avtoce-
sto, primemo tako za stanovanjsko na-
membnost kot za poslovno, zdravilstvo, 
zdravstvo, sanatorij. Cena 1.500.000,00 
EUR (359460.000,00 sn). 
POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO 
Kranj, Stražiiče, visoko pritličje, v izme-
ri 209 m2, leto izgradnje 1974, delno 
obnovljena 2002, lastno paridrišče 30 
m2, za trgovino ali podobno dejavnost 
cena 133.533,63 EUR (32 mio SfT). 
POSLOVNI PROSTOR • ODDAMO V 
NAJEM: 

Bližiro ceste Kianj-Ško^ Loka v izmeri 
skupno 125 m2, od tega 40 mz v pritličju 
in 85 m2 v nadstropju, samostojen vhod. 
tlaki keramika, uporabno dovoljenje za tr-
govino (možnost tudi za pisarne), L iz-
grad. 1 9 ^ , obnovljeno 1.2000. cena 8,5 
EUR/m2 (2.036.94 SIT/m2) •«• stroSki. 
SKLADIŠČNI PROSTORI • PROIZVODNE 
HAU • PRODAMO - NAJEM 
Ste^rte pri ^ub^ani, velikosti 600 m2. 
leto izgradnje 1975. cena 427.724.92 
EUR (102.5 mkj SIT), možnost tudi naj-
ema • cena 4.172,92 EUR mesečno + 
stroSki (1 mio sit + stroSki). 
PARCEU-PRODAMO 
Bližina Preddvora, zazidljiva v izmeri 
687 mz. cena 115 EUR/m2 (2.755,86 
SrT/m2) z gradb^im dovoljenjem za 
vis<^opritli^ hiSo tlorisa cca 9om2, ki 
je v zaidjučni hzi pridobivanja, 
javomiild Rovt nad Jesenicami, v izmeri 759 
mz. na parceli elektrika in telefon, sončna, 
dosb)p z javne ceste, geodetsko odmerjena, 

celotna zazidljiva. 6 km od avtoceste, cena 
37.556.33 EUR (9 mk)Sn). 
Skopja Loka • Poljansb dolina (Gorenja 
vas) v izmeri 764 mz, lepa. sončna, 
cena 43.816.00 EUR (10,5 mio SIT). 
Corenjsb, Srednja vas nad Goričami. 
parcela v izmeri 403 mz (za postavitev vi-
kenda), cena 37.556.33 EUR (9 mio SIT), 
posebej doplačilo za Že pridob^eno grad-
beno dovoljenje za postavitev brunarice v 
viSini 8.300,00 EUR (1.989.012,00 SIT). 

www.nepremicntne.net 

Mali oglasi 
tek: 201 42 47, 201 42 49 
fax: 201 4 2 1 3 
e-mail: malioglasi@g-glas.si 

Mali oglasi se sprejemajo: za o t ^ v petek-
v sredo do 13.30. in za objavo v torek, do pet-
ka do 14.00! Delovni eas: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 7. - 1 5 . ure. 

Rubrika 

"Čisto zadnji hip". 
S10 rubriko želimo pomagati naiim bralcem, 
ki se j im res mudi nekaj prodati, kupili, najeti, 
oddati. Oglas za to rubriko lahko oddate za 
torek v ponedeljek do osme ure in a petek v 
četnek prav tako do osme ure. Cena oglasa 
je 9.41 EUR (2.255 SIT), je enotna in ima naj-
vei » z n a k « - k i ^ ne vefja. Objavljen je 
naza^e tkum^h oglasov. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

ENOSOBNO stanovanje. Kran). Plani-
na 1, popolnoma adaptirano, mima 
okoHca.« 05 1 /373-3 1 1 7003087 

DVOSOBNO. Krani - Vodovodni stolp. 
55 m2. V lega. VP. vpisano v ZK. 1. 
1959, opr. v celoti, kJet, loža. drvarnica. 
Cena 93.000 eur (22.286.520.00 sH). 
Traxi nep.. Ljubljana. 9 0 1 / 4 3 6 - 0 1 -
2 1 .04 1 /638-048 700299* 

TRISOBNO stanovanje v Železnikih. 
5. nad., dvigalo, balkon, klet, lepa raz-
poreditev. takoj vseljivo, urejen ZK. 
80.68 m2.1 . 82. « 041/754-850 

7003220 

ODDAM 

VEČ SAMSKIH SOB oddamo v Kra-
nju. Cena od 100 - 1 5 0 eur 
(23 .964.00 sit - 35.946.00). Varuh 
d.0.0.. Tržaška cesta 2. Ljubljana. « 
040/623-505. 040/907-777 

7002903 

F R ^ l 
V 30. dneh prodamo 
vašo nepremičnino 

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

24ur/dan 
nepremicnineidfrast.si 

GARSONJERO Kranj. Ranina II. prv-
ttičje 3 0 Tn2. 8 m2 kieti. delno opre-
mljena., « 031/442-086. POP. 
7003ne 

BLED - CENTER, enosobno stanova-
nje. popolnoma opremljeno, klet in 
parkirni prostor. S 04/533-66-10 

7003033 

ENOSOBNO stanovanje, 43 m2, v 
Kranju. Kidričeva cesta, « 0 3 1 / 3 6 5 -
0 4 1 , po 1 6 . uri 7003208 

NAJAMEM 

OVO - TRI- sobno stanovanje v Radov-
ljici ali bližnji okolici, za daljše obdobje. 
« 040/ 19 1 -236 . 040/201 -913 

7003210 

HIŠE 
PRODAM 

HIŠO Bistrica pri Tržiču, vel. 220 m2. 
parcela 400 m2. v cetoti obnovljena, 
lepa sončna lega. cena 150.000 EUR 
(36 mk> SIT). • 0 4 1 / 7 0 7 - 2 0 1 7002«73 

P r o d a m o 
D r u l o v f c a - dva dvojčka v mirnem 
prijetnem okolju, 170 m2. par. do 
244 m2, II). pod. faza. možnost Izdel. 
na ključ. Prevzem takoj. 
Cena: 181.105 EUR (43,4 mio SIT) 
www.dioni.si, Tel.: 041/611 524 

HIŠO na J razgledni legi, primerrvo za 
upokojen par, 5 km od T. Čatež, 100 
m2, K+P+M, pare. 2 2 0 0 m2. voda. 
el.. tel., ccnt.. Ion. peč. vgradno pohi-
štvo. 65 .000 eur (15.576.600 sit). « 
041/-657-552 

HIŠO na lepi lokaciji v okolici Kranja, 
« 0 3 1 / 5 1 0 - 7 6 0 70030»5 

HIŠO. Kranj. 240 m2 stanovanjsko po-
stavne površine, vrstna, končna, sonč-
na lega. « 040/845-883 

7003201 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Bntof79A.4000K{an) 
mfo-nep^»9e)(kopro)ektsi 

www.9d(koprD)ekt.si 

04 2341 999 
031 67 40 33 

STAREJŠO hišo, lepa lokacija, samo 
resni, « 041/209-066 7003074 

STAREJŠO hišo v okdrci Šk. Loke. 8 
03 1 /635-38 1 7003176 

V KRANJU - Stražišče, enonad. sam. 
hišo. podkletena z garažo 1 1 x 1 0 m, 
par. 800 m2. možn. dveh stanovanj ali 
posl. stan objekt, na lepi, mirni, urt}ani-
zirani lokaciji, cena 230 .000 EUR 
(55.117.200 S m . • 041/201-089 

70031 IS 

ODDAM 

ZA DALJŠE obdobje hišo za spanje 
vaših delavcev. 9 041/670-379 

7003212 

NAJAMEM 

TAKOJ NAJAMEM za daljše obdobje 
starejšo, manjšo, lahko kmečko hišo 
ali bivalni vikend, sprotno plačilo. 9 
040/375-789 7003101 

ZA DALJŠE obdobje najamem starej-
šo hišo. na koncu vasi. v okoltei Kra-
nja. 9 031/206-724 Tootui 

POSESTI 
PRODAM 

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

POSLOVNI PROSTORI 
ODDAM 

POSLOVNI PROSTOR v centru Šk. 
Loke za obrt ali trgovino, vel. 36 m2. 
9 040/243-362 

70032M 

POSLOVNI PROSTOR v pritličju. 
Kranj center, primeren za neživilsko tr-
govino. 37 m2, cena 407 EUR /mes 
(97.500 SIT) + DDV. « 040/989-937 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

ALFA ROMEO 156 1.6 TS SW kara-
van. i. 0 1 , 56.000 km reg. do 08. vsa 
oprema, nekaramboliran.. 9 
041/761-760 7003140 

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih 
vozil, gotovinsko plačilo. Avto Kranj, 
d.o.o., Kranj. Savska 34 . Kranj. 
0 4 / 2 0 - 1 1 - 4 1 3 . 041 /707- 145 , 
0 3 1 / 2 3 1 - 3 5 8 7002687 

FIAT Punto 1 .2, t. 02, klima In ostala 
oprema, odlično ohranjen, možr» me-
njava, gotovinski popust, kredit na pol-
ožnice. Avtomaš. d.o.o., Češnjevek 
22. Cerklje. 9 03 1/490-012 

7003231 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
• pnevmatike m plališča, 
- amortizerji VMOMROI? htiri servis vozil 
• avtooptika. vse za podvozje vozil 
- izpušni sistemj, katalizalor|i / 
Tel 04;2S 76 052 
H\ip:flvfww .iHg.ini.tf.s} ^ 

FIAT Punto 5 5 S . 1.98. odlično ohra-
njen. možna menjava, gotovinski po-
pust. kredit na položnice. Avtomaš, 
d.o.o.. Češnjevek 2 2 . Cerklje. 9 
0 3 1 / 4 9 0 - 0 1 2 7003232 

F(AT Punto 5 5 S . 1.95, 80.000 km, 5 
vrat. odlično ohranjen, možna menja-
va, gotovinski popust, kredit na polož-
nice, Avtorraš, d.o.o.. Češnjevek 22, 
Cerklje, « 0 3 1 / 4 9 0 0 1 2 

FlAT PUNTO 55 S, I. 1 1 / 9 9 kovinsko 
modre barve, 5 vrat, cena po dogovo-
ru. 9 041/603- 12 1 7oo30dS 

PUNTO 1 .2 16V. I. 02 sv. modre bar-
ve. klima, ES. CZ, nekaramboliran. 9 
041/227-338 700316B 

FORD FIESTA 1 .3 . 1 . 93, 143.000 km 
reg. do 3/08, 9 0 3 1 / 6 5 7 - 3 1 5 

700284« 

FORD GALAXY 1 .9 TDl. I. 0 1 . 
150.000 km 85 KW. klima. ABS. 4x 
air bag, el. paket. 9 041/444-494 

7003222 

HVUNDAI Accent 1 .3 , l.OO, klima, od-
lično ohranjen, možna menjava, goto-
vinski popust, kredit na položnkje, Av-
tomaš. d.o.o., Češnjevek 22. Cerklje. 
« 0 3 1 / 4 9 0 - 0 1 2 7003233 

KtA PRIDE 1 .3 , I. 99, 68.000 km ga-
ražiran, servisiran, 1, lastnica, « 
041/557-822 7003.e8 

LANCIA Y 1 .2 . 1 . 98 el. stekla, air bag, 
servo volan, 2. lastnrca, lepo ohranjen, 
cena po dogovoru. « 041/904-426 

7003081 

ODKUP • PRODAJA rabljenih vozil, 
uredimo prepis. Mepax, d.o.o., « 
041/773-772 7002157 

OPEL Astra 1.6, 1.99, klima in ostala 
oprema, odlično ohranjen, možna me-
njava. gotovinski popust, kredit na pol-
ožnice, Avtomaš. d.o.o.. češnjevek 
22 . Cerklje. « 0 3 1 / 4 9 0 ^ 1 2 

7003244 

PEUGEOT Partner 1 .4, 1.98, s stekli, 
klima, odlično ohranjen, možna menja-
va. gotovinski popust, kredit na pok>ž> 
niče. Avtomaš. d.o.o.. Češnjevek 22, 
CerWje, « 031/490^D12 7003234 

PEUGEOT 206 1 .4 , 1.01. klima in 
ostala oprema, odlično ohranjen, mož-
na menjava, gotovinski popust, kredit 
na položnice. Avtomaš. d.o.o.. Češ-
njevek 22, Cerklje. « 031/490-012 

7003243 

PEUGEOT 407 SW 2.0 HDI.I. 1 1 /04 , 
79 .000 km cena 17 . 100 EUR 
(4.098.000 S m . « 041/784- 140 

7003138 

CUO 1 . 2 . 1 . 97, 134 .000 km zelo do-
bro ohranjen, « 0 4 / 5 3 1 - 2 5 - 5 5 , 
0 3 1 / 5 8 4 - 7 9 6 7003i32 

RENAULT Cbo 1 .2. 1 .96, odlično ohra-
njen. možna menjava, gotovinski po-
pust. kredit na položnice, Avtomaš, 
d.o.o.. Češnjevek 22 , Cerklje, « 
03 1/490-012 700323S 

RENAULT Clio 1 .2 , 1 .98. 89.000 km. 
odlično ohranjen, možna menjava, go-
tovinski popust, kredit na položnice, 
Avtomaš. d.o.o.. Češnjevek 22, Cer-
klje, « 0 3 1 / 4 9 0 0 1 2 700323« 

RENAULT Clio 1 . 5 dci, 1.04, klima, 
odlično ohranjen, možna menjava, go-
tovinski popust, kredit na položnice. 
Avtomaš, d.o.o.. Češnjevek 22 , Cer-
klje. « 0 3 1 / 4 9 0 ^ 1 2 7003237 

RENAULT Kangoo 1.9 D. 1.99, odlič-
no ohranjen, možna menjava, gotovin-
ski popust, kredit na položnice. Avto-
maš. d.o.o.. Češnjevek 22 . Cerklje, « 
0 3 1 / 4 9 0 0 1 2 7003238 

RENAULT Megano Break 1 .6, 1.00, 
90.000 km, klima, odlično ohranjen, 
možna menjava, gotovinski popust, 
kredit na položnice. Avtomaš. d.o.o.. 
Češnjevek 22. Cerklje. « 03 1 /490-
0 1 2 7003239 

RENAULT Tvvingo 1 . 2 , I.Ol. odlično 
ohranjen, možna menjava, gotovinski 
popust, kredit na položnice. Avtomaš. 
d.o.o., Češnjevek 22, Cerklje, 8 
0 3 1 / 4 9 0 0 1 2 7003240 

RENAULT CLIO 1 . 2 RN. I. 95 . 
86.000 km 3 V. DCZ, sive barve, lepo 
ohranjen, cena 980 EUR (234.847 
S m . « 041/727- 128 7003i4s 

RENAULT TWING0 1 .2 , I. 99, 
7 3 . 0 0 0 km lepo ohranjen, « 
040/172-790. Uroš 700312« 

SCENIC DCI 1 .9, I. 01 , 122 .000 km 
SP, ASR, 6x air t>ag, opravljen veliki 
servis, nove gume. « 0 5 1 / 3 0 6 0 6 9 

7003110 

SEAT CORDOBA 1 .6 , 1 . 94, 200.000 
km zelene barve, servo volan, « 
0 3 1 / 6 8 1 - 6 0 1 7003207 

SEAT LEON 1.6, 16V. I. 1 2 / 0 3 . 
10.800 km rdeče barve. 5 vrat z vso 
dodatno opremo In novimi zimskimi 
platišči, kot nov. samo resni, 8 
041/33-55-39 700272? 

ŠKODA Felicia 1 .3, 75.000 km. t. 98. 
odlično ohranjen, možna menjava, go-
tovinski popust, kredit na položnice. 
Avtomaš. d.o.o., češnjevek 22, Cer-
klje. « 0 3 1 / 4 9 0 0 1 2 7003241 

GOLF II 1 .3 B, I. 89 celega ali po de-
lih. « 0 4 1 / 5 5 4 - 7 5 0 7003194 

VOLKSWAGEN GOLF III 1.9D kara-
van. I. 95 . 220 .000 km, su, cz, air 
bag, vlečna naprava, redno servisiran, 
2600 eur (623 .000,00 sit), « 
04 1/727- 128 7003148 

VW Pelo Variant 1 .6.1 .00. klima, odlič-
no ohranjen, možna menjava, gotovin-
ski popust, kredit na položnice, Avto-
maš. d.o.o.. Češnjevek 22 . Cerklje. « 
0 3 1 / 4 9 0 0 1 2 7003242 

DRUGA VOZILA 
PRODAM 

ADRIA 5 0 0 special cena 700 EUR 
(168.000 Sm. « 041/344-2207003229 

BRUNARICO z vgrajeno počitniško 
prikolico, z vso opremo, kamp Belve-
der Izola. « 0 4 1 / 6 9 5 0 1 4 7003224 

MOTORNA KOLESA 
PRODAM 

SKUTER HONDA 2 5 0 ccm, I. 02 , 
8.000 km. « 0 4 / 2 0 4 - 2 1 - 7 0 7003223 

AVTOPELI IN OPREMA 
PRODAM 

NOVE pnevmatike Sava. Goodyear. 
različnih dimenzij, 40% ceneje, « 
041/812-645 7003129 

NOVO rezervno kolo za Audi A4. « 
04/202-30-63 70032i7 

ZADNJI odbijač za Renault 5 , « 
0 4 0 / 7 2 7 - 4 7 5 7003«3i 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 

SMREKOVO vrtno garnHuro. « 
0 4 1 / 9 8 0 - 3 7 1 7003127 

KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO tudi totalka 
- ponujam največ, takojšen odkup, pre-
voz, 0 3 1 / 7 7 0 8 3 3 7002«7 

TEHNIKA 
PODARIM 

BARVNI TV Selečo, 60 cm. Železniki. 
« 0 3 1 / 7 5 3 - 1 2 5 7003125 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

2 TEHNIČNA strojčka za finomehani-
ka, 2 frezi in betonski mešalec. « 
0 3 1 / 7 6 9 - 1 0 3 7003t«2 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

4 0 m2 marmorja tonalit stve barve, 
deb. 2 in 3 cm. ugodno, « 04/43 1 -
25-55, 031 /584-796 7003133 

LESTVE VSEH VRST IN DOLŽIN do-
bite, Zbilje 22, « 0 1 / 3 6 1 - 1 0 7 8 

7002S92 

STREŠNO kritino z vsemi pripadajoči-
mi elementi, cena ugodna. « 
0590/27-158. 041/892-262 

70031&A 

VEČ VRST napušča in strešno opeko 
Kara. večji format. « 041/603-247 

KUPIM 

ODKUPUJEM lubadarice, sušice 
smreke, jelke in les na panju, plačilo 
takoj. « 041 /584-233 7002035 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA metrska ali razžagana. možnost 
dostave. « 041/7 18-019 7002649 

DRVA. goli in butare, 9 03 1 /554-900 
7003190 

SUHA bukova dfva. « 041/593-963 
7003168 

SUHA. bukova drva, možna dostava 
(Šk. Loka), « 041/3 12 -578 7003211 

ZELO ugodno prodam lesne brikete za 
kurjavo - razprodaja zaloge, « 04/53-
3 1 -648, 040/88-74-25 7002e05 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

PETDELNO temnejšo spalnico z ogle-
dali, cena 5 0 EUR ( 1 1 . 9 8 2 SIT). « 
0 3 1 / 5 6 3 - 0 6 9 7003078 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

NOV MEŠALNIK za sadje in zelenjavo, 
cena 25 EUR (5.991 SIT), « 04/513-
32-40 700320« 

PRALNI stroj in hladilnik Gorenje. « 
041/878-494 7003172 

PODARIM 

ZARADI selitve prodam nov- malo rab-
ljen pralni stroj in štedilnik, ugodno. « 
031/641-868. Lunar 7oo3J87 

OGREVANJE, 
HLAJENJE 
PRODAM 

GORILEC motor za centralno kurjavo, 
motor za tekoča goriva, cena 50 EUR 
(1 1 .982 s m , « 040/200-153 7oo3i6e 

NOVI kombinirani kamin Azur Kamnik z 
izolacijo in povezavo za toplo vodo in 
rediatorje 4-5 kom, radiatorje Dilongi 
110x60. 1 10x50, 80x30. « 04/53 1 -
25-55, 03 1/584-796 7003i34 

VRTNA OPREMA 
PRODAM 

NOVO vrtTK) mizo in klopi iz masivnega 
lesa. « 0 4 1 / 3 6 9 0 1 4 7003227 

SOLA 
PRODAM 

ANGLEŠČINA interakitvni tečaj l.-IV. 
st., priložene slušalke z miKrotonom., 
« 0 4 1 / 2 7 2 - 8 0 3 7003122 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

NOVO ČELADO za motor s šlltom. 
cena 20 EUR (4.793 SIT). « 
040/200-153 7003167 

TURIZEM 
NA KRKU oddam opremljen apartnna. 
« 0590/12-905. 041/390-422 

7003178 

ODDAM apartma za letni dopust na 
otoku Pagu - Novalja. « 0 4 / 5 1 - 9 1 -
676, 051 /6039-67 70030W 

UGODNO ODDAM apartma za 4 ose-
be. blizu morja v Novigradu. za 1. maj-
ske praznike 25 EUR dnevno (5.991 
SIT), za mesec maj in junij 2 5 0 
EUR/mesečno (59.910 SIT), Šinko-
vec Darinka, Kosmačeva 2. Lucija. « 
041/685-470 70030ft2 

KNJIGE, 
PUBLIKACIJE 
KUPIM 

STARE KNJIGE, plačam po dogovo-
ru. « 041/595-472 7003228 

OBLAČILA 
PRODAM 

OBHAJILNO obleko, cena 2 5 EUR 
(4.195 SIT), « 041 /517-551 7003i9e 

OBLEKO za fanta št. 7/48. « 
04/204-66-40 7oo3ib7 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
PRODAM 

MASAŽNI STOL. vse funkcije masa-
že, za polovično ceno, « 0 4 1 / 5 1 0 -
3 6 7 7003099 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

ROŽE bršljanke. cena 0,70 EUR (240 
s r n . kličite po 21 .4 .07 na, « 
0 4 1 / 8 5 8 - 3 2 0 700316S 

SADIKE tise za živo mejo. 
1 1 0 4 8 

04/25-
7003137 

SADIKE celoletnih, debelih vrtnih ja-
god. cena 0 .50 EUR ( 120 SIT), « 
04/255-14-87.040/871-617 7003155 

PODARIM 

VISOKE DALUE z bogatimi lila^nodri-
ml cvetovi. « 04/533-12-41 7003102 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

CISTERNO Creina za gnojevko 27001 
in samonakladalko Mipa 16 m3. « 
0 4 1 / 8 1 2 0 9 6 7003191 

KOSILNCO Alko BM 875/11, « 
03 1 /372 -526 7003111 

KOSILNICO BCS 1 10 , nizka kolesa. 
B+P pajek SIP dvovretenski. gibljiva 

•041/970-782 7O03ia6 

NAKLADALKO 16 SIP, dobro ohranje-
no kosilnico BCS 127 . « 0 4 1 / 2 9 3 -
7 7 6 7003154 

NAKLADALKO Mengele. zgrabljalnik 
tandem. diskasto kosilnico, plug Kver-
neland varovan na vzmeti in hidravlični 
obračalnik.« 031/482-801 

7003107 

NAKLADALNO prikolico 1 6 m3. « 
0 4 / 5 3 - 3 8 0 6 5 7003179 

OBRAČALNIK - pajek SIP 3 3 0 . « 
03 1 /299-532 7003068 

POLAVTOMATSKI sadilec za krompir 
in obračalnik za seno SIP r>a dva vrete-
na. « 0 4 1 / 3 5 2 - 8 0 3 7003113 

POLIESTERSKI silos 100 m3. « 
041/393-955 7oo3i5e 
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SAMONAKLADALNO prikolico SIP, 
16 kubikov. 9 041 /502-911 jrooaire 

SILAŽNO nakladalno z valji in trakom 
Mengete garant, obračalnik za seno 5 
in 6.9 m. tr)> in štiribrazdni obračalni 
plug. dvoosno kiper pn̂ Kolico 81 in tarv 
dem trosilec Mengele. 9 041/275-
1 7 0 7003077 

TROSILEC hlevskega gnoja. 4 tone. 
Tehnostroj. lopo ohranjen. 9 
031/791-444 70P5M3 

VENTILATOR, puhalnik In teleskop za 
senom nakladalno Mengele garant 30 
m3. vrtavkasto brano v kompletu s se-
jalnico Amazone 2.5 m. 9 041/982-
2 9 1 7003060 

VRTNO kosilnico Greben 85 cm. 9 
04/25-21-538 70031« 

ZGRABUALNIK Corma 320 cm. do-
bro ohranjen. 9 041/538-583 7oo3t36 

KUPIM 

SLAMOREZNICO z dvižnim koritom in 
traktor Ursus ali podobnega. 9 
031/604-918 7003205 

TRAKTOR Zelor, Unlverzale. Štore ali 
NfT, lahko tudi v okvari, plačilo takoj. 9 
031/245-239 7003174 

PRIDELKI 
PRODAM 

DOBER, domači, mešani med. kozarci 
po 1 ali 2 kg. možna dostava. 9 
031/235-596 700307« 

DOBRO, domače žganje. 9 04/514-
72-94 700320? 

DOMAČE žganje, cena 5 EUR/I 
{1.198 srn. 9 031/553-357 7003«« 

KROMPIR za seme monalisa, riviera, 
frizia, 9 04/257-11-39 7003i04 

KROMPIR za sajenje in jedilni (osta-
nek). 9 041/944-287 7003tM 

KROMPIR primeren za nadaljnje saje-
nje. lanski uvoz ter krmilni krompir, s 
0 3 1 / 5 9 9 - 7 8 3 7003i8i 

KROMPIR semenski dezire. 120 kg. 
8 04/25-51-464 7003104 

KROMPIR jedilni, semenski (lanski 
uvoz) in krmilni, 9 041/378-913 
7003226 

KVALITETNO seno in otavo - razsuto, 
okolica Kranja - Stražišče, 9 
041/540-513 70031« 

OSEM silaznih bal. ugodno. 9 
04/252-62-61 7003001 

SEMENSKI krompir desire, fabula, ka-
ringfost. 9 040/186-158 70C3>09 

SENO, razsuto. 3 tone, 9 031/476-
366 7003i&a 

SILAŽNE bale. 9 041/923-878 
700308« 

SILAŽNE bale in b^e stam, 9 04/25-
2 1 - 6 0 6 7003144 

TRI silažne bale. 9 04/25-22-759 
7003IM 

VEČJO KOUČINO domačega žganja, 
cena 5 EUR {1.200 SIT), 9 04/51-
22-654 7003142 

ZGODNJI krompir za seme. 9 
041/612-263 700316« 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BELE PIŠČANCE za dopitanje. spre-
jemam naročila. Strahinj 38. 9 
040/601-717 7003059 

BIKCA simentalca, težkega približno 
320 kg. Lojze. 9 04/595-74-64 

7003090 

BiKCA križanca, starega en teden. 9 
041/506-183 7003191 

BURSKEGA kozla za pleme, 9 
0 4 0 / 4 2 8 - 2 8 8 7003t43 

ČB BIKCA. 9 04/595-76-91 7003i52 

ČB BIKCA, starega 10 dni. 9 
04/255-17-05 7003218 

ČB TELIČKA starega 14 dni. 9 
0 4 1 / 9 4 2 - 0 1 5 7003U2 

ČB TELIČKO, staro dva meseca, 9 
01/83-23-192. 051/39-20-68 

ČEBEUE družine. 9 04/23-10061 
7003106 

JARCE z mladiči. Korošec. Koprivnik 
63. «041/879-943 7003i63 

KOBILO staro dve teti. 9 04/57-21-
6 9 0 7003107 

KOZLA, starega dve leti. 9 031 /204-
264. popoldan 700311$ 

KOZO. staro 10 mesecev, mešanko 
med bursko in sansko pasmo, 9 
041/960-903 ?oo3i4i 

KRAVO križanko po tretjem teletu. 9 
041/695-261 

7003120 

KRAVO simentalko. brejo, po izbiri ali 
brejo telico. « 031 /883-686 7003̂ 23 

KRAVO simeatalko z bikcem in nudim 
služnostno pašo na ekološki knietiji. 9 
04/533-12-86 7003»5i 

KRAVO simentalko, brejo 4 mesece iz 
ekološke kmetije in v A kontroli. 9 
04/57-23-108 700320« 

PET četieljih družin AŽ 9 satov, mlade 
matice. 9 04/25-22-248 

PIŠČANCE bete za nadaljnjo rejo, Ma-
tuš, Suhadole 65, 9 01/83-41-953, 
0 4 1 / 2 8 1 - 9 1 9 7003069 

PRAŠIČE različno težke in jih pripe-
ljem na dom in prodam rotaci^ko kosil-
nico SIP 165 cm. 9 041/724-144 

PRAŠIČE. težl<e do 90 kg. Globočnik, 
Letališka 7. Voglje. 9 041/745-685 

/0030SO 

PRAŠIČKE, težke 25 kg. 9 041/855-
7 5 3 7003098 

VEČ JAGENJČKOV, za zakol ali na-
daljnjo rejo. 9 031/550-509 7003004 

ZAJCE, kunce za pleme in za meso. 
ugodno, • 041/831-569 7003097 

KUPIM 

KRAVO simentalko. brejo ali po telitvi, 
«051/200-651 7003t28 

KUNCA belgijski orjak, starega vsaj 5 
mesecev, 9 041/657-014 7003192 

OVNA starega eno leto, jez.-sol. pas-
me. 9 04/514-12-27 7003t7i 

TEUČKO simentalko. staro do 10 dni, 
«041 /3 16-6 17 700311* 

TELIČKO simentalko, staro 6 mese-
cev, «04/25-3 1 -436 7003i3$ 

ZAMENJAM 

JAGNJETA, pasme merinoland za jag-
njico ali brejo ovco iste pasme ali texal, 
«04/595-60-50 7003i«2 

OSTALO 
PRODAM 

2 LETI starega kozla, SIP Spider 230 
pajek. « 04/595-87-96 7003195 

NOVE traktorske pnevmatike, različnih 
dimenzij 15% ceneje. « 041/812-645 

7003130 

PREKLE - fižolovke, « 04/25-60-
224,051/205-800 7003ie9 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

DELO DOBt KUHAR in dekle za strež-
bo. Klub Kovač, Glavna cesta 1. Na-
klo. « 031 /339-003 7003oe» 

Klemenfi£ Petra s.p., TAVERNA 
PETRA, Poljanska cesta 104 

4224 Gorenja vas 

Honorarno ali redno 
zaposlimo 

KUHARJA (m/ž) 
Informacije: 041/482-368 

GOSTILNA v Ljubl̂ ni zaposli natakarja 
ali natakarico,nedelje in praznltd prosto, 
8TC • Kratochvvill d.o.o.. šmartinska 
152, Ljubljana. « 040/679^Srooje-z 

K U H A R J A P I C O P E K A z a p o s l i m o . 
Larh d.o.o., Sp. Bitnje 7a. Žabnica, « 
0 4 1 / 6 4 2 - 6 8 2 7003002 

PK:ERUA MORENA zaposli ptcopeka za 
pomoč v kuhinji. Lahko tudi mlajša oseba 
v pokoju. Zima d.o.o.. Žirovnica 59a, Ž»-
rovrtca, « 041 /632-486 ôooon 

PICERIJA MORENA zaposli simpatič-
no dekle za pomoč v strežbi. Starost 
18-35 let. Zima d.o.o., Žirovnica 59a, 
Žirovnica, 9 041/632-486 ?00307? 

LEVANT,d. o. o^SOČA 
Lepena 2 , 5 2 3 2 Soča 

POMOČNIKA KUHARJA (m/Ž) 
NATAKARJA (m/Ž) In SNAŽI-
LKO (pomoč V kuhinji) za-
poslimo v restavracOI na Pris-
tavi Lepena v Trenti. Hrana In 
stanovanje preskrbljena. Izre-
dni dohodki. Tel.: 05/388-99-
00 ali 041/671-981. 

PICOPEKA z izkušnjami zaposlimo v 
redno delovno razmerje. Picerija Pod 
gradom, Koroška 26, Tržič. « 
031/571-781 7003103 

V DNEVNEM bau Kototi tak]] za(30Sih 
nx> delavko za strežbo za redrx} deiovno 
raemeoe si študentko. Mojca d.o.o.. Pod-
nart 42a. Podnart.« 041/7490127ooa2i3 

ZA DELO V STREŽBI v gostinskem lo-
kalu iščemo natakarico in natakarja. 
Benz, Glavna cesta 43, Naklo, « 
040/312-440 /ooaMr 

PAMI, Proizvodno In trgovsko podjetje, d. o. o., Nova Gorica 
5000 Nova Gorica, Vipavska cesta 50, Rožna dolina 

objavlja prosto mesto 

PRODAJALCA (m/ž) 
za prodajalno obutve PAMI v LESCAH. 

POGOJI: 
• ustrezna izobrazba po določilih Zakona o trgovini. 

Pisne prijave z navedbo telefonske številke pošljite v roku 8 dni 
na gornji naslov. Na prijavo OBVEZNO napisati "za LESCE". 

ZA NEDOLOČEN ČAS zaposlimo Ku-
hajja a]i kuharico in honorarno kuhinj-
sko pomočnrco. Gala in, Hraika cesta 
13. Lesce. « 041/719-002 7002895 

ZAPOSLIMO mladega kuharja/ico in 
natakarja. Lahko tudi pripravnik. Gostil-
na Zaje. Lahovče 9. Cerklje, « 
0 4 / 2 5 2 - 2 0 ^ . 041/423-833 ôosou 

ZAPOSLIMO natakarja/ico v restavra-
ciii Okarina na Bledu. Ljubljanska c. 8. 
«04/574-14-58 7003i05 

ZAPOSLIMO prijetno dekle za strežbo 
v Petra baru (Petrol na Primskovem). 
Mateja Kastrat s.p., C. Staneta Žagar-
ja 53 b. Kranj. « 051/618-320 

ZAPOSLIMO natakarja/ico. delo iz-
mensko, plačilo po dogovoru, Gostilna 
Adrijan, Črnivec 27a. Brezje. « 
0 4 1 / 4 1 4 - 0 0 6 7003216 

ZAPOSLIMO natakarja v redno delo-
vno razmerje. Slavkov dom. Belžak 
Dušan s.p.. Golo brdo 8. Medvode.« 
01/36-11-242 7oo»25 

VOZNIKA kamiona za mednarodni 
transport zaposlim C in E kategorija, 
prevozi EU, Zaje Boris s.p.. Valburga 
15a, Smlednik. « 041/622-529 

7002792 

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

NA GORENJSKEM zapos. zavaroval-
niško finančne svetovalce za trženje 
oseb. zavafX3vani in vzajemnih skladov 
Finance Skupine Triglav. Finpro C 
d.o.o.. Stegne 27. Lj, « 041/344-
985. podpora.svetovalci@finproc.si 

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

REDNO zaposlimo potnika za prodajo 
po drogerijah. Španovina d.o.o.. Sav-
ska Loka 21, Kranj, « 041/510-367 

7003)00 

TAKOJ zaposlimo štiri zastopnike, po-
leg osnovne plače možnost še dodteit-
ne letne stimulacije 5.600 EUR 
(1.341.984 SIT). Pisne prošnje: Po-
sredništvo Zdene Brovč s.p., Virmaše 
170, 4220 Školia Loka 7QO3082 

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 

ZA PISARNO v Kranju vabimo nove 
sodelavce (m/ž) za trženje knjižnih 
uspešnic, Modita d.o.o.. Šuceva 25, 
Kranj, « 031/671-966 70031« 

IŠČEMO zanesljivo in natančno osebo 
(Ž/M) za tajniška in računovodska 
dela. Pisne prošnje pošljite na naslov 
Modita d.o.o., Šuceva 25, 40(X) Kranj 

7003177 

AGRARNA SKUPNOST Planina. Brez-
je 66, Brezje, išče pastirja (zaželen 
par) za sezono 2007 na Janini Pun-
gart. Pisne prijave pošlfite do 10. maja 
na naslov Peter Potočnik, Brezje 66. 
4243 Brezje. « 041/900-581 70032̂ 0 

DELO dobi delavec na žagi, Dolles 
200. d.o.o.. Križna Gora 14, Škofja 
Loka. « 041/793-314 7003075 

DELO na kmetiji dobi moški, kmetija 
Pemuš Bojan, Gorica 1, Radovljica, « 
0 4 1 / 6 9 5 - 2 6 1 7003121 

ZAPOSLIM samostojnega zidarja za 
zunanja gradbena deta ter pomožnega 
delavca. Milutin Bijelič s.p., Stmževo 
28, Kranj, «04 1 /7 1 1 -842 

ZAPOSLIMO skladiščnika, Doinov 
d.o.o., Šuceva 23. Kranj, « 031/714-
2 ^ 7003106 

ZAPOSLIM frizena/ko. Frizerstvo Pol-
ona Kunčič s.p., Smokuč 17e, ŽirovnK 
ca. « 04/580>55-44 7oo322i 

ZAPOSUMO delavca v tesni proizvod-
nji, Janez Rakovec s.p., Javornik 3, 
Kranj, « 040/716-322 7oo3oe4 

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

7oe2aw 

PD BOHINJSKA BISTRICA vabi 
oskrbnlka/ico za Orožnovo kočo na 
Planini za Liscem. Pogoji: veselje do 
dela, vljudnost, dovoljenje HACCAP. 
Prijave na naslov PO Bohinjska Bistri-
ca. Rožna 24, Boh. Bistrica 7oodo«t 

ZAPOSLIM KOVINARJA z znanjem 
programiranja CNC stružnic. Pisne 
prošnje: Ropret d.o.o.. Hotemaže 
47a, Preddvor ali po telefonu, « 
041/672-043 70G2«33 

ZAPOSUMO FRIZERKO, Rrc Lenart 
s.p.. C. Staneta Žagana 40, Kranj, « 
04/235-73-10 70029»7 

ZAPOSUMO KV MIZARJA in delavca 
za priučitev. Mizarstvo Podjed Matjaž 
s.p., Britof 116, Kranj, « 04/204-16-
4 2 7003063 

IŠČEM 

DUO ROLO išče delo na obletnicah, 
porokah domačo in zabavno glast>o. 
« 0 4 1 / 2 2 4 - 9 0 7 7003i39 

INŠTRUKTOR matematike išče delo -
pomoč pri učenju. « 040/381-295 

7003184 

IŠČEM dodatno popoldansko hono-
rarno zaposlitev (akviziterslvo ne), tudi 
delo na domu, na območju Gorenjske 
(KR, TR in okolica), « 041/781-024. 
zobcek@yahoo.com 7000147 

IŠČEM DELO na raznih zabavah z na-
rodno glasbo, « 031/582-457 7003117 

ONE MAN BAND išče delo na obletni-
cah in prireditvah z narodnozabavno 
glasbo. « 04/25-31-273 7003173 

STORITVE 
NUDIM 

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč, 
dovoz. poti. parkirišč, pdag. robnikov, 
pralnih plošč, izd. betonskih in kamni-
tih škarp. Adrovic & Co. d.n.o.. Jelov-
škova 10. Kamnik. 01/839-46-14, 
041/680-751 7002451 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter 
s.p., Senično 7, Križe, tel.: 59-55-
170, 041/733-709: žaluzije, roloji, ro-
lete, lamelne za\«se. plise zavese, ko-
mamiki. mart«ze. www.asteriks.net 

7002686 

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

7001861 

BELJENJE in glajenje notranjih povr-
šin. barvanje napuščev in fasad, deko-
ratrvni ometi In opleski, antiglivični pre-
mazi, Pavec Ivo s.p., Podbrezje 179, 
Nakk), « 031 /39-29-09 700262e 

BRUNARICE. vrtT>e ute. nadstreški za 
avtomobile. Dobava in montaža, izdela-
va ponudb in svetovanje. Andrej To-
minc s.p.. Poljane 45, Poljane nad Šk. 
Loko, « 041/515-139 7002277 

BVTVOI IN OSTALI. Gradbeništvo 
d.n.o.. Glavni trg 14. Kranj, izvaja vsa 
gradbena dela. novogradnje, adaptaci-
je, notranje omete, vse vrst fasad. « 
04/202-81-20,041/760-614 7001920 

BYTYQI SKALA d.n.o., Struževo 3a, 
Kranj, nudi adaptacije, novogradnje od 
temelja do strehe. Notr^je omete, fa-
sade. kamnite škarpe, urejanje in tla-
kovanje dvorišč, z našim ali v ^ m ma-
terialom. «041/222-741 700305S 

ČIŠČENJE STEKLA, talnih oblog, se-
dežnih garnitur, keramike, kristalizacija 
marmorja itd. Dragan Kovačič s.p.. 
Zlato polje 3c. Kranj, « 040/795-571 

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

IZDELAVA podstrešnih stanovanj si-
stem Knauf, strešna okna Velux, zuna-
nji napusči Betonyp, Stiradur. Izdelava 
ponudb in svetovanje. Andrej Tominc 
s.p.. Poljane 45, Poljane nad Škofjo 
Loko. « 041/515-139 7002278 

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

IZDELUJEMO In prenavljamo strehe, 
Megamatrtx, d.o.o. Staretova ulrca 39, 
Kranj. « 041/570-957 7002192 

IZVAJAMO sanacije dimnikov, nudimo 
dimne obloge, dimne kape. Novak & 
Co. d.n.o.. Ljubljanska 89, Donele. 
«041/898- 102 7002640 

IZVAJAMO VSA krovsko4(leparska fn 
tesarska dela. Pooblaščeni krovec Ge-
rard Bramac Tondach. Marko Svetelj 
s.p.. Grmičeva 31, Kranj. « 041/64-
24-24 7001627 

LAMELNE ZAVESE, žaluzije. rolete, 
screen senčila, pliseje Izdelamo in 
montiramo. Rono senčila d.o.o., Mav-
sarjeva cesta 46. Notranje Gorice, « 
01/365-12-47, 041/334-247 

7002992 

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

700IS«0 

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnila do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup. 10 let garancije. BE & MA. 
d.o.o., Ekslerjeva 6, Kamnik 01/83-
15-057. 041 /694-229 700268« 

V BUŽINl Brda pri Kranju oddamo v 
najem bokse in nudimo šolo jahanja: 
začetne in nadaljevalne tečaje za otro-
ke in odrasle. Vljudno vabljeni v I0< Ov-
senik. Jezerska c. 108c. Kranj. Info 
Mateja, « 041/344-220 

7003003 

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 

7001980 

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

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
GOTOVINSKI KREDITI za vse zapo-
slene in upokojene. Lons d.o.o.. Gre-
gorčičeva 8, Kranj, « 04/23-66-808, 
0 5 1 / 3 8 7 - 7 5 3 7003t80 

FESSTd.0.0.. PE Stritarjeva 5, Kranj 

Nudimo vse vrste posojil, 
ugodne obresti 

0 4 / 2 3 6 - 7 3 - . 7 S 
F<t« (loA. PoMea 74. MK<y» 

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 Mlinska ul. 22, 
MarS>or» tel.: 02/252-48-26, 
0 4 1 / 7 5 0 ^ , 041/331-99^. 

IZOBRAŽEVANJE 
NUDIM 

PLESNI TEČAJI ZA MLADOPORO-
ČENCE, maturante, starše, ostale! 
Majhne skupine, posamezno, v paru! 
Studio Tango. Britof 316, Kranj, 9 
041/820-485 7002384 

ZASEBNI STIKI 
ŽENITNA POSREDOVALNICA ZA-
UPANJE posreduje za poštene zveze, 
za vse starosti po vsej SLO. Mnogo se 
jih je že spoznata, naj se Vas še več!, 
03 1 /505^95 7000637 

RAZNO 
PRODAM 

2 VLEČNI Kljuki za avto, bakreno plo-
čevino. ročno, nahrbtno škropilnico, 
9 04/204-14-82 70030»« 

GUMI VOZ In kimpež ter zbirko Naša 
beseda 127 knjig, ugodno. 9 
041/510-367 7003073 

HIDROMOTOR Vivofo GR:2, konus 
1:6, 19 cm 3. zagozda 4nim, 9 
041/33-55^39 joomi 

ODLIČNO ohranjen, delujoč šivalni 
stroj Veritas ter plug za oranje - kot sta-
rina. 9 031/223-130 7003i4e 

PASJO uto, izolirano, dobro ohranjeno 
115x65 cm. 9 040/647-564 700»00 

KUPIM 

CISTERNO 1700 - 2200 I. dobro 
ohranjeno. 9 041/824-699 7003170 

SPOROČILO O SMRTI 

Svojo življenjsko pot je sldenil naS sodelavec iz PC Javor 

FRANC BONČINA 
rojen 1973 

Od njega smo se poslovili v torek, 17. aprila 2007, ob 14.30 na pokopališču v Kranju. 
Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

KOLEKTIV SAVA TIRES 

Ljubezen, delo m trpljenje 
to tvoje je bilo življenje. 

ZAHVALA 

Nepričakovano nas je i. aprila 2007 v 66. letu zapustil mož, 
oče, stari oče, brat in tast 

JANEZ GORJUP 
Zahvaljujemo se župniku g. Vinku Malovrhu za tolažbo in 
opravljen pogreb. Zahvala tudi Navčku za temeljite storitve. 
Posebna zahvala pa vsem sorodnikom, sosedom in znancem, 
bivšim sodelavcem ter vsem, ki so ga pospremili na zadnji poti. 
Naj počiva v miru. 

VSI NJEGOVI 
Besnica 

mailto:podpora.svetovalci@finproc.si
mailto:zobcek@yahoo.com
http://www.asteriks.net
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Ni smrt tisto, kar nos loči, 
in živ^enje ni, kar druži nas. 
SovezimoČngSe-
brez potnem zanje so razdalje, 

in čas, 
(M.Kačič) 

ZAHVALA 

V 88. letu starosti nas je za vedno zapustil dragi mož, oČe, stari 
oče, tast, stric in prijatelj 

A L B I N MIKLAVČIČ 
14. 2 . 1 9 2 0 * 8. 4. 2007. z Gor. Dobrave 4 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem, znancem in vsem. ki ste ga v tako velikem Številu 
pospremili na njegovi zadnji poti, nam izrekli sožalje, poklonili 
cvetje, sveče in z nami sočustvovali. Zahvaljujemo se tudi dr. Šu-
bičevi in dr. Koprivcu ter vsemu ostalemu osebju 2 D Gorenja vas 
za vso oskrbo in nego. Prav lepo se zahvaljujemo tudi g. župniku 
Francu Šuštarju za lep pogrebni obred, pevcem in vsem, ki ste 
nam v težkih trenutkih stali ob strani. Pogrešali ga bomo. 

VSI NJEGOVI 
Gor. Dobrava, Gor. vas, 10. aprila 2007 

SPOROČILO O SMRTI 

Sporočamo žalostno vest, da je umrl 

T I H O M I R MILOŠEVIČ 
upokojeni delavec Pošte Slovenije PE Kranj 

Na njegovo zadnjo pot smo ga pospremili v sredo, 18. aprila 2007, ob 15. uri 
na pokopališče v Goričah. Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

Delavci Pošte Slovenije, PE Kranj 

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

ZAHVALA 

V 71. letu starosti nas je za vedno zapustil mož, oče, stari oče, 
tast. prijatelj 

M A K S ŠUBIC 
Kopališka 9, Škofja Loka 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja. cvetje in sveče. Posebna zahvala 
župnikoma g. Miklavčiču in g. Kožuhu za lepo pogrebno sloves-
nost. Zahvala dr. Debeljaku in dr. Bonu, škofjeloškim Čebelarjem, 
sodelavcem žalujočih, pevcem in pogrebni službi Akris. Vsem 
imenovanim in neimenovanim Še enkrat iskrena hvala. 

VSI DOMAČ! 
škofja Loka, 14. aprila 2007 

Kako boli in duša trpi, 
ko od bolečine usihajo moči, 
v^ ti in vemo mi, 
ki smo ob tebi bili zadnje dni. 

ZAHVALA 

Ob boled izgubi drage mame, babice, prababice, tašče in tete 

MARIJE PREBIL - M I C K E 
iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom Dacarjeve in Langusove 
ulice ter Ceste na jezerce, prijateljem in znancem za izražena 
sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Zahvala zdravnikom in sestram 
kardiološkega oddelka bolnišnice Jesenice za lajšanje bolečin v 
zadnjih dneh njenega življenja. Hvala Slavki za poslo\^ne besede, 
g. župniku Drolcu, Blažu za zaigrano skladbo, pogrebni službi No-
vak in pevcem za zapete žalostinke. Posebej pa se zahvaljujemo 
kolektivu Gostilne Kunstelj. Hvala vsem imenovanim in neimeno-
vanim, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči hčerki: Tončka in Milena z družinama 
Lesce, Radovljica, april 2007 

ZAHVALA 

V nc^h srcih še naprej živiš, 
čeprav med nami nisi, 
pot nas vodi tja, 
kjer v tiJini zdaj si ti doma. 

V 94. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, tast, stari ata, pradedek, 
brat. stric, svak in bratranec 

A N T O N ETEROVIČ 
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje. 

darovano cvetje, sveče in maše. Iskrena hvala dr. Stefanoviču, dr. Čemetovi, kolektivu 
Dializnega centra v Naklem, dr. Jerajevi. uslužbenkam pomoč na domu, Štefanu 

Pemarju in gospodu župniku. 

Žalujoči: žena Anica in vsi njegovi 

V SPOMIN 

22. aprila 2007 bo minilo leto dni, odkar nas je za vedno 
zapustila naša draga mama 

AMALIJA TE RAJ 
roj. Mulec 

Vedno in povsod si z nami v mislih in srcih. 
Vsem, ki se je spominjate in ji prižigate sveče, iskrena hvala. 

VSI NJENI 

Že deseto leto v grobu spiš, 
a v rtaših srcih Še živiš. 
Ne mine ura. dan in noč, 
povsod si z nami ti navzoč. 

V SPOMIN 

Danes. 20. aprila 2007, mineva deset let, odkar nam je huda 
bolezen vzela našega moža, atija, brata in strica 

JOŽETA KLEMENČIČA 
iz Železnikov 

Zahvaljujemo se vsem. ki obiskujete njegov prerani grob. pri-
našate cvetje in prižigate sveče ter postojite ob njegovem grobu. 

VSI NJEGOVI 
Železniki. 20. aprila 2007 

ZAHVALA 

V 59. letu starosti nas je nenadoma zapustil naš dragi mož, oče, dedek, brat, stric in zet 

FRANCI FRELIH 
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in bivšim 

sodelavcem Petroia za izrečena usma in pisna sožija, za podarjeno cvetje, sveče in 
denarno pomoč. Hvala pogrebni službi Navček, gospodu župniku Romanu Poljaku za sve-
to mašo in lep pogrebni obred, in hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti 

VSI NJEGOVI 
Sveti Duh. april 2007 

Niti zbogom nisi rekel, 
niti roke nam nisi podal, 
a v naših srcih boš ostal. 

ZAHVALA 

V 80. letu nas je za vedno zapustil mož. oČe. stari oče, praded, 
tast, stric in prijatelj 

STANISLAV V R H OVNI K 
Drulovka 53 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijatel-
jem in znancem za izrečena sožalja, cvetje in sveče. 
Posebna zahvala g. župniku za lep govor, pevcem in pogrebne-
mu zavodu Komunale Kranj. 

VSI NJEGOVI 

OSMRTNICA 

Sporočamo žalostno vest. da je v 93. letu starosti tiho zaspala naša draga mama 

MALKA INGLIČ 
Barbarčeva Malka iz Gorenje vasi 

Pogreb naše mame bo danes, v petek, 20. aprila 2007, ob 16.30 izpred 
poslovilne vežice gorenjevaškega pokopališča. 

Žalujoči vsi njeni 
Gorenja vas, Škofja Loka, 20. aprila 2007 
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ANKETA 

Za urejenost 
Loke ocena tri 
DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

V očiščevalni akciji, ki je po-
tekala dve pomladni soboti, 
so temeljito očistili Škofjo 
Loko, te dni pa jo krasi tradi-
cionalni cvetlični sejem. 
Kako njeno urejenost oce-
njujejo meščani? 

Tone jamnik: 

"Mestno jedro je še kar lepo 
urejeno, medtem ko je oko-
lica precej zanemarjena. To 
velja tudi za Puštal, kjer sem 
doma. Zame je vzor skrbno 
urejenega mesta Idrija." 

Anica Polič: 

"Živim ob Poljanski ce 
kjer smo podrli staro h 
ob cestišču, zgradili novo 
se z ograjo umaknili nekol 
stran. Urejenost tudi v t 
delu Loke počasi napredu 

Mira Dolinar: 

"Škofja Loka nima večjega 
hotela s prenočišči. Prihaja 
veliko turistov, ki sta jim 
všeč mesto in širša okolica, 
ne moremo pa jim ponuditi 
niti osnovnega gostoljubja." 

Polona Strehar. 

"Škofja Loka se mj zdi lepo 
urejena, zlasti stari del, kjer 
se vidi skrb za prenovo hiš. 
Ne živim v ožjem središču, 
vanj pa rada prihajam, tudi 
na kavo k Homanu." 

Mojca Libič: 

"Če bi morala urejenost me-
sta oceniti od ena od pet, bi 
Škofji Loki dala oceno tri. 
Napredujemo pri urejanju 
mesta, tudi čisto je, mešča-
ni za to znamo poskrbeti." 

Do naročnikov s Klicnim centrom 
Gorenjski glas že vrsto let sodeluje s Klicnim centrom slepih iz Škofje Loke, ki nove naročnike 
pridobiva s telefonskimi pogovori. Telefonsko anketiranje je tudi njihova glavna dejavnost, pri kateri 
so slepi in slabovidni lahko prav tako uspešni kot videči ljudje. 

DINA KAVČIČ 

Klicni center slepih iz 
Škofje Loke deluje v okviru 
invalidskega podjetja CSS-
IP, d. o. o., pod vodstvom 
Matevža Pintarja. Ukvarjajo 
se z opravljanjem anket in 
drugih vrst klicanja ter spre-
jemanja klicev strank. Za ne-
moten potek dela imajo na 
voljo sodobno računalniško 
opremljen klicni center z 
osmimi delovnimi mesti, a 
je zasedena le polovica. V 
podjetju je poleg Matevža za-
poslen še Aleš Kuhar, ki je 
slep, za dodatno pomoč pri 
trženju časopisa pa sodeluje-
jo še s petimi študentkami. 
Z veseljem bi zaposlili še 
kakšnega invalida, veščega 
komuniciranja in z osnov-
nim poznavanjem dela z 
računalnikom. A je med 
invalidi malo zanimanja 
za takšno delo, čeprav so 
že večkrat objavili razpis za 
prosta delovna mesta. 

Prvega naročnika Gorenj-
skega glasa so pridobili mar-
ca 2003, do danes pa naš ča-
sopis bere že več kot 3.200 
bralcev, ki so jih pridobili v 
klicnem centru; samo letos 
je teh že 410. Pri delu so nev-
siljivi in klicanim ponudijo 
možnost 14-dnevnega brez-
plačnega prebiranja časopi-
sa, potem pa jih pokličejo še 
enlaat in jih povabijo k naro-
čilu. Pri pridobivanju novih 
naročnikov nikoli ne govori-
jo slabo o konkurenci. Žal pa 
to ne velja za druga podjetja, 
ki se ukvarjajo s tem, saj se 
nemalokrat ^odi , da naroč-
nike Gorenjskega glasa -
predvsem starejše - konku-
renčne časopisne hiše nago-
varjajo k odpovedi naročni-
škega razmerja, da bi le pri-
dobili novega naročnika. 

Aleš je slep od rojstva, star 
je 29 let in prihaja iz Trbo-
velj. Nekaj let že živi v Ljub-
ljani, stanovanje je dobil s po-
močjo Društva slepih. Vsak 

Aleš Kuhar in Matevž Pintar 

dan se z avtobusom pripelje 
na delo v Škofjo Loko, za ko-
nec tedna pa obišče starše ali 
dekle v Mariboru. Po poklicu 
je telefonist informator, zani-
ma ga predvsem računalniš-
tvo. Ima tudi precej hobijev: 
ukvarja se z radioamater-
stvom, kabelsko televizijo, 
piše pesmi, ki jih tudi uglas-
bi in zapoje, poleg tega pa 

igra na harmoniko in klavia-
ture. Služba v Klicnem cen-
tru slepih je njegova prva in 
jo rad opra:vlja. Delo z raču-
nalnikom mu omogoča Brai-
llova vrstica s programskim 
zvočnim vmesnikom Jaws. 
Braillove pisave se je naučil v 
prvem razredu osnovne šole, 
za branje pa uporablja pred-
vsem kazalca. 

)KOŠARKA 
L IGA U P C T E L E M A C H • ZA P R V A K A j 

TCG - LOKA KAVA: UNION OLIMPIJA 
SOBOTA, 21. 4. 2 0 0 7 , ob 20. URI 
ŠPORTNA DVORANA P O D E N VABLJENI ! 

Čestitamo mladoporočencem 

V soboto, 14. aprila, sta v Škofji Loki sklenila zakonsko zve-
zo Andrej Tomažin in Franja Reven, na Blejskem gradu pa 
Janez Kajžer in Petra Šimenko iz Kranja. 

Gorenjski glas mladoporočencem čestita in jim s čestitko, 
prejeto na matičnem uradu, podarja polletno naročnino na 
časopis. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes dopoldne bo jasno, nato bo nastalo nekaj kopastih 
oblakov. Popoldne bo lahko v hribih kakšna kratkotrajna 
ploha. V soboto bo delno jasno z občasno oblačnostjo. V 
nedeljo bo pretežno jasno. 

Agencija RS la okolje, Urad za Mctcorlogijo 

PETEK 

4/22°C 

S O B O T A 

5/2rC 

NEDELJA 

6/22°C OFteha 
23/10-C 

Medvoški spominek 
bodo dobili junija 
MAJA BERTONCELJ 

Medvode - Turistična zveza 
Medvod (TZM) je objavila 
javni natečaj za izbiro naj-
boljših turističnih spomin-
kov občine Medvode. Na na-
tečaju lahko sodelujejo spo-
miiiki in ideje, ki prepoznav-
no in izvirno predstavljajo 
kulturno, etnološko, sakral-
no, zgodovinsko ali geograf-
sko podobo občine. Spomin-
ke sprejemajo do konca 
maja v Turističnem biroju 
Medvode. Avtorji treh najbo-
lje ocenjenih spominkov 
bodo dobili denarne nagra-
de. Za prvonagrajeni spomi-
nek ta znaša 350 evrov. 

"Gre za projekt vseh Turi-
stičnih društev v občini, po-
vod zanj pa je letošnje sode-
lovanje Smlednika na evrop-

skem ocenjevanju krajev in 
seveda tudi predsedovanje 
Slovenije Evropski uniji pri-
hodnje leto. Namesto mini 
kozolčkov, medu in podo-
bnega bomo turistom, go-
stom, pa tudi poslovnim 
partnerjem v roke odslej 
lahko dali nekaj, kar jih 
bo še dolgo spominjalo na 
našo občino," je povedala 
Vanja Ločniškar, predsedni-
ca TZM. Medvode doslej še 
•niso imele svojega prepo-
znavnega turističnega spo-
minka, tržijo pa se s sloga-
nom Medvode - zelena vrata 
glavnega mesta. Kakšen bo 
turistični spominek Med-
vod, bo znano v drugi po-
lovici jtmija, nagrajene spo-
minke pa bo TZM prijavila 
tudi na natečaj pri Turistični 
zvezi Slovenije. 

KRANJ 

Višje obrestne mere za kratkoročne vezave 

V Gorenjski banki, kjer se večina varčevalcev še vedno odlo-
ča za kratkoročno varčevanje v domači valuti, so s torkom za 
kratkoročne vezave evrov zvišali obrestne mere za 0,2 od-
stotne točke. Po novem je letna obrestna mera pri vezavah 
do 31 dni od 2,7 do 3,1 odstotka, pri vezavah za 365 dni pa od 
2,65 do 3,2 odstotka. Obrestna mera za vse kratkoročne de-
pozite je nespremenljiva, višina pa je odvisna od zneska in 
dobe varčevanja. Najnižji znesek vezave je 250 evrov. C. Z. 

RADIO KRANJ d.o.o. 
Stritarjeva ul. 6. K R A N J 
lELEFOlM: 
(04) 2 S 1 2 - 2 2 0 nouicuA 
(04) 2 0 1 3 - 2 2 1 iKluut 
<04) 2 0 2 2 - 2 2 2 imoKAM 
«051) 3O3-S0S r«ooi<«.ojM 
FAX: 
(04) 2 a i 2 - 2 2 S amunjA 
(04) 2 8 1 2 - 2 2 S Tom.« 

l^NFLJEOU p o s i u ž f t n f l RBOIJSKA POSTAJA n a e o R c n j s K E m j 

E poŠto: 
rad lokranJOrad i »»fcraiij.sl 
dp)«tno «tron: 
www*racl l»^ ra nj »al 

VABLJEN NON-STOP O - 24 

.tAM Casino Tivoli 

IGRALNI SALON 
CASIHP TIVOLI LESCE LESCE SIX3VENUA 

H r a š k a c e s t a 2 1 , SI-4248 L e s c e , t: 04/ 5 3 2 5 5 60 
w : vwvvir.casino-tivoli.si e : infa.Scasino-tivoli .s i 
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Dober vpis 
v jeseniške vrtce 
Pretekla dva tedna je potekal vpis 
v jeseniške vrtce in po besedah nove 
ravnateljice Zdenke Kovač so s številom 
vpisanih otrok zadovoljni. 

Stran 3 

Slovo paraskiju 
Po svetovnem prvenstvu v paraskiju v Italiji 
je v pokoj doskočil letošnji svetovni podprvak 
Corazd Lah. 

Stran 8 

• » v i • G G ^ jeseniske novice 
Č A S O P I S OBČINE IESENICE, 20 . APRILA 2 0 0 7 , ŠTEVILKA 8 

Štruklje dočakal, 
počitnic še ne 
Prejšnji teden je iz Los Angelesa, kjer je uspešno nastopal za ekipo Los Angeles Kings v najmočnejši 
fioke/ski ligi na svetu, domov prišel Hrušičan Anže Kopitar. 

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

"Res sem bil vesel, ko sem 
po tridesetih urah, ko sem 
zapustil LOS Angeles, z leta-
la končno zagledal Karavan-
ke. Kondicijskemu trenerju 
in fizioterapevtu Miku Ka-
derju, ki je sedel ob meni, 
sem ponosno pokazal Hru-
šico in komaj sem čakal, da 
smo pristali na Brniku. Res 
je lepo priti domov, čeprav 
se mi sedaj zdi, da sem rav-
nokar odpotoval v Ameriko. 
Sezona je res hitro minila, 
svoje prve tekme za ekipo 
Los Angeles Kings se spo-
minjam, kot bi jo odigral 
včeraj," je prejšnji teden ob 
vrnitvi v Slovenijo vesel pri-
povedoval 19-letni Anže Ko-
pitar, ki je prav za svoj 18. 
rojstni dan podpisal pogod-
bo z moštvom Los Angeles 
Kings v ameriški hokejski 
ligi NHL. Potem ko se je še 
eno leto kalil na Švedskem, 
pa je že v svoji prvi sezoni 
čez lužo kot novinec zable-
stel v najmočnejši hokejski 
ligi na svetu. 

"Z Anžetom sva se po tele-
fonu slišala vsak dan, očitno 
pa je res težko čakal, da pri-
de domov, saj sva zadnje dni 

L S 

Anže Kopitar se je takoj po vrnitvi domov pridružil naši reprezentanci. | FOTO: TINA DOKL 

govorila tudi po štirikrat," se 
je ob prihodu sina domov 
veselila tudi mami Mateja, 
oče Matjaž, trener Acronija 
Jesenic in pomočnik trener-
ja naše hokejske reprezen-
tance, pa je že premišljeval, 
kako si bo Anže čim hitreje 
odpočil, saj je že dan po pri-

hodu domov moral v Tivoli, 
kjer se je na zadnjih trenin-
gih pred začetkom svetovne-
ga prvenstva divizije I skupi-
ne B potila naša hokejska re-
prezentanca. "Za začetek 
sem si doma privoščil štruk-
lje. potem pridejo na vrsto 
druge domače jedi, ki sem 

jih v Ameriki pogrešal. Za 
počitnice pa bo čas po kon-
čanem svetovnem prven-
stvu," je tudi povedal Anže, 
preprost in simpatičen mla-
denič, ki ga tudi slava čez 
lužo ni spremenila. 

Več na 9. strani 
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Optično omrežje 
tudi na Jesenicah 

Predstavniki družbe Cratel 
so že začeli zbirati soglasja 
za gradnjo optičnega omrež-
ja. Obljubljajo cenejše tele-
komunikacijske storitve. 

Stran 4 

KRAJEVNA SKUPNOST 

Beganca z dobrimi 
sedmimi metri 

štirje fantje Iz Javorniškega 
Rovta so za cvetno nedeljo 
naredili veliko beganco, ki so 
jo pred cerkev sv. Ingenuina 
in Albuina na Koroški Beli 
pripeljali kar s kmečkim vo-
zom. 

Stran 5 

ZANIMIVOSTI 

Psa obvezno 
na povodec! 

Marca je pričela veljati spre-
memba zakona, po kateri je 
živali na javnem kraju treba 
imeti privezane. 

Stran 12 

PRIREDITVE 

Pomlad 
na Čufarjevem trgu 

Občina Jesenice v sodelova-
nju z Zavodom za šport -
Mladinskim centrom, KS 
Sava in lokalom Tea-ter bar 
v soboto, 21. aprila, od io. 
do 22. ure organizira Po-
mlad na Čufarjevem trgu. 

Stran 12 

Moj zdravnik 
Na Jesenicah so največ glasov zbrali splošna 
zdravnica Ivica Vreš, pediater Franci Krajnik 
in ginekolog Drago Sredanovič. 

ivica Vreš Franci Krajnik Drago Sredanovič 

NATAŠA HAREJ je dobil specialist pediatrije 
Franci Krajnik, dr. med., ki 
prav tako dela v Zdravstve-
nem domu Jesenice. Za gi-
nekologe in ginekologinje so 
zbrali 170 glasov, največ pa 
jih je prejel specialist gineko-
logije in porodništva Drago 
Sre^ovič, dr. med., ki dela 
v Splošni bolnišnici Jesenice 
(pogovore z njimi objavljamo 
na strani 11). 
Največ glasov v akciji Moj 
zdravnik 2007 in s tem na-
ziv Moja zdravnica je prejela 
Mojca Tome iz Čmoinlja, ki 
v Beli krajini skrbi za več kot 
tri tisoč bolnikov. Naziv moj 
družinski zdravnik 2007 je 
prejel Zlatko Borič, prav 
tako iz Črnomlja. Moja pedi-
atrinja 2007 je postala Nives 
Prelesnik iz Kočevja. Prizna-
nje moj ginekolog 2007 pa 
je prejel Veselin Šučur s 
Ptuja. 
Več na 11. strani 

V četrtek, 5. aprila, so na 
Ljubljanskem gradu razgla-
sili rezultate glasovanja v ak-
ciji revije Viva Moj zdravnik 
2007. V akciji, ki je potekala 
od 3. januarja do 16. marca, 
je svoj glas oddalo več kot 13 
tisoč ljudi. Glasovalci so za 
naziv moj zdravnik oziroma 
moja zdravnica letos predla-
gali rekordnih 2074 kandi-
datov. 
Glasove so zbirali tudi na Ra-
diu Triglav. Odziv je bil zelo 
dober, saj je v 32 oddajah svo-
je glasove oddalo 445 poslu-
šalk in poslušalcev. V katego-
riji splošnih zdravnikov in 
zdravnic so zbrali 443 glasov, 
največ jih je prejela specia-
listka splošne meididne Ivica 
Vreš, dr. med., ki dela v 
Zdravstvenem domu Jeseni-
ce. Za pediatre in pediatrinje 
so zbrsdi 16 glasov, največ jih 

Cepljenje deklic, če bo ostal denar 

Jeseniški občinski svetniki so na marčevski seji med drugim 
potrdili zaključni račun proračuna občine za leto 2006. Kot 
je povedala vodja oddelka za finance, plan in analize Briglta 
Džamastagič, so lani s sprejetjem proračuna in dveh reba-
lansov zagotovili normalno financiranje vseh dejavnosti. Re-
alizirali so 3,37 milijarde tolarjev prihodkov in 3,58 milijarde 
odhodkov, razliko so pokrili z ostankom sredstev na računu 
iz preteklega leta. Tudi leto 2006 so zaključili z ostankom 
sredstev, ki so jih vključili v letošnji proračun. Ob tem pa je 
Ibrahim Smajič v imenu odbora za delo, družino in socialne 
zadeve ter zdravstvo dal pobudo, da bi v primeru, da bo ko-
nec leta v proračunu ostal del neporabljenih sredstev, ta na-
menili za preventivno cepljenje deklic proti raku na mater-
ničnem vratu. U. P. 

http://WWW.GORENISKIGLAS.SI
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Občina Jesenice na podlagi Zakona o poslovnih stavbah in po-
slovnih prostorih (UL RS, št. 18/74 in spremembe) ter Pravilni-
ka o oddaji poslovnih prostorov in garaž v lasti Občine Jesenice 
v najem ter določanje najemnin (UL RS, št. 34/2000 in spre-
membe) objavlja: 

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO POSLOVNEGA 
PROSTORA V NAJEM Z ZBIRANJEM 

PISNIH PONUDB 

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice oddaja 
poslovni prostor številka 903, ki je v pritličju poslovno-stanovanj-
ske stavbe na Cesti M. Tita 18, Jesenice, v najem, kot sledi: 
a) PRtTLIČJE: 

- pisarna v izmeri 40,98 m^ 
- souporaba sanitarij in skupnega vhoda z dostopnim 

stopniščem v izmeri 7,22 irfi 
v skupni izmeri: 48,20 m^. 

Poslovni prostor se odda v najem za potrebe opravljanja dejav-
nosti potovalnih agencij in organizatorjev polovanj, s turizmom 
povezanih dejavnosti, in skser za določen čas. 5 let. z možnost-
jo podaljšanja. 

V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo 
prevzele pripravljene razpisne pogoje. Ponudniki naj predložijo 
svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako "NE ODPIRAJ - PO-
NUDBA ZA NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA št. 903 na Ce-
sti M. Trta 18" na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po 
pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jeseni-
ce. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen na-
stov, telefonsko številko ter e-naslov pošiljatelja. 

Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o 
poslovnem prostoru, ki je predmet javnega razpisa, ter posebni 
pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi 
merila za izvedbo javnega razpisa so razvidni iz razpisne doku-
mentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo v 
sprejemni pisarni Občine Jesenice vsak delovni dan od dne ob-
jave javnega razpisa dalje. 

Rok za oddajo ponudb je ponedeljek 7. maj 2007, do 12. ure. 
O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki 
obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb. 

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po preteku 
tega roka, ne bodo upoštevane. 

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javnega 
razpisa ne izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma da 
začeti postopek kadari<oli ustavi. 

Vsa dodatna pojasnila dobijo na Občini Jesenice, Cesta žele-
zarjev 6, Jesentee, Oddelek za okolje in prostor, Anton Kalan, 
telefon št. (04) 5869 272. Ogled poslovnega prostora bo mo-
goč v skladu z navedbami v razpisnih pogojih. 

Na podlagi 212. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 13/2006), 53. člena 
Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 1 /2006) in 3. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe 

in projekte s področja družbenih dejavnosti (Ur. list RS, št. 9/2007 z dne 2. februarja 2007), sprejemam naslednji 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE S PRORAČUNOM 
NEPREDVIDENIH POTREB NA PODROČJU ŠPORTA 

V OBČINI JESENICE V LETU 2007 

Številka:35280 - 3 /2007 
Župan 

Tomaž Tem Mencinger 

I. Naročnik javnega razpisa: 
Naročnik javnega razpisa je Občina Jesentee, Cesta železar-
jev 6. 4270 Jesenice. 

II. Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva: 
- za pomoč ekipi ali posamezniku, ki je dosegel izredni ua-

peh in se uvrstil v višji rang tekmovanja, 
- za organizacijo ali sodelovanje na državnem ali mednarod-

nem tekmovanju, ki je pomembno za občino in sredstva 
niso zajeta v finančnem načrtu, 

- za pomoč socialno šibkejšim športnikom, da se jim omogo-
či udeležba na pomembnih mednarodnih tekmovanjih. 

Sredstva za isti namen se lahko dodelijo nosilcem oziroma izvajal-
cem športnih programov le enkrat. Sredstva se lahko dodelijo no-
silcem oziroma izvajalcem športnih programov za posameznika v 
višini do 450 evrov, klutiu oz. društvu pa do višine 4.500 evrov. 

III. Pogoji za kandidiranje na Javnem razpisu: 
Izvajalci športnih programov nrarajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

- da imajo na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov 
športa v občini Jesenice pravico do sofinanciranja progra-
ma športa ih 

- da imajo sklenjeno pogodbo o sofinanciranju programov 
športa v občini za leto 2007 in da izvršujejo vse obvezno-
sti, določene s pogodbo. 

IV. Merila za dodeljevanje sredstev: 
- vsebina predložene vloge (vloga ima postavljene jasne ci-

lje, ki so v skladu s predmetom razpisa in so v interesu ob-
čine, aktivnosti uporabnika sredstev so jasno opredeljene 
in zagotavljajo doseganje ciljev), 

- preglednost, ekonomičnost in realnost porabe dodeljenih 
sredstev, 

- dosedanje delo oz. reference. • 

Merila za sofinanciranje s proračunom nepredvidenih po-
treb na področju športa so sestavni del razpisne dokumen-
tacije. 

V. Višina razpisanih sredstev Je 8.663,00 evrov. 

VI. Pogoji sofinanciranja: 
Sredstva proračuna občine se dodelijo po postopku, določenem 
s področno zakonodajo in področnimi predpisi ter v skladu s za-
konodajo in predpisi s področja javnih financ. 

Prijavitelj moiB za izvajanje tekmovanja oz. projekta zagotoviti naj-
manj 50«dstotni delež sofinanciranja iz drugih virov. 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007. 

VII. Vsebina vloge in dodatne informacije 
Vloge za sofinanciranje morajo biti izdelane izključno na obrazcih 
iz razpisne dokumentacije. Predlagatelji lahko prevzamejo razpis-
no dokumentacijo in dobijo dodatne informacije na Občini Jese-
nice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, vsak delavnik od 8. do 
13. ure (soba II / 7) ali po tel. 04/5869 212 (Barbara Toman). 
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletnih straneh 
v»vw.jesenice.si (pod rubriko "Razpisi - javni razpis za sofinancira-
nje s proračunom nepredvidenih potreb na področju športa v ob-
čini Jesenice v letu 2007") in spletnih straneh Zavoda za šport Je-
senice wvw.zsport-jesenk;e.si. 

VIII. Rok in način prijave 
Predlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošilj-
ko oz. osebno najpozneje do 21. maja 2007 na naslov: Občina 
Jesenice, Cesta železaijev 6, 4270 Jesentee, v spr^emno pisar-
no (pritličje), s pripisom 'Javni razpis - nepredvidene potrebe na 
področju športa v letu 2007 - ne odpir8y!". Šteje se, da je prijava 
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav 
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12.30 oddana v 
sprejemno pisarno Občine Jesenice (pritličje). 

Na ovojnici mora biti napisano sledeče: 
- naslov prosilca (polni naslov pošiljatelja), 
- naslov prejemnika (Občina Jesentoe), 
- pripis "Javni razpis - nepredvidene potret>e na področju 

športa v letu 2007 - ne odpirajl". 

IX. Postopek obravnavanja vlog 
Komisija za odpiranje vk)g oz. strokovna služt>a Ot>čine Jesenice 
bo 22. ma^ 2007 odpria pravočasno prispele vloge in ugotovila, 
ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ne bo javno. Vlo-
ge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bc^o s skle-
pom zavržene. 

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o 
izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvaj^ci projektov bo župan skle-
nil pogodt>e o sofinanciranju. 

ŽUPAN 
Tomaž Tom Mencinger 

NADAUEVANJE OBNOVITVENIH DEL IN JAVNI POZIV 
ZA INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB 

ZA NAJEM DOMA NA PRISTAVI 

Občina Jesenice izvaja obnovitvena dela v DOMU NA PRISTAVI, ki jih je treba izvesti po požaru v 
letu 2005. Načrtovano je, da bodo dela zaključena do 1. septembra 2007. Obnovljeno bo pritličje 
z gostinskim lokalom, kuhinjo in sanitarijami, v nadstropjih bodo skupna ležišča, sobe in apartma 
za najemnika oziroma goste Doma Pristava. Velika pridobrtev je tudi napeljava centralnega ogreva-
nja za celotno stavbo. 

Da bi dom čim prej lahko služil svojemu namenu, objavljamo Javni poziv za infomiativno zbiranje po-
nudb za najem Doma na Pristavi s pripadajočim zemljiščem. 

Predmet infomiativnega zbiranja ponudb je ugotavljanje interesa za bodočo rabo nepremičnine: 
DOM PRISTAVA v Javorniškem Rovtu s pripadajočim zemljiščem, Zoisovim parkom in 
Kurirskim domom. Občina Jesenice namerava nepremičnino oddati v najem takoj po zaključku 
obnovitvenih del v mesecu septembnj 2007. 

Nezavezujoče ponudbe v obliki vloge lahko vložijo domače in tudi fizične kot tudi pravne osebe. 

Vloga naj vsebuje: 

• podatke o zainteresirani osebi (ime, priimek fizične osebe oziroma naziv pravne osebe, 
točen naslov, telefonsko številko in elektronski naslov pošiljatelja), 

• opis programa dejavnosti, ki bi jo zainteresirana osetja opravljala v objektu in okolici, 
• okvirno ceno in dobo najema objekta. 

Ponudbe naj zainteresirane osebe predložijo v zaprti kuverti z oznako "DOM PRISTAVA - INFOR-
MATIVNO ZBIRANJE PONUDB" na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov 
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. 

Ponudbe naj interesenti predložijo do konca maja 2007. Občina Jesenice bo z vsemi zainteresira-
nimi osebami, ki bodo vložile nezavezujoče ponudbe, opravila informativne razgovore. 

ŽUPAN 
Tomaž Tom Mencinger 

OBČINA JESENICE 
In 

ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV UDELEŽENCEV NOB JESENICE, ŽIROVNICA 
IN KRANJSKA GORA 

vabita 

na prireditev v počastitev državnega praznika 
Dneva upora proti okupatorju 

V sredo, 25. aprila 2007, ob 20. uri 
v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah. 

Slavnostni govornik bo župan Tomaž Tom Mencinger 

V programu bosta nastopili skupini 

Rok'n'band in Partizanski pevski zbor, 

ki bosta uprizorili koncert dveh različnih generacij 
z dvema različnima glasbenima stiloma, združena v istih pesmih. 

Vstop je prost. Vabljeni! 

prof. Bratko Škrij, 
predsednik ZBU NOB 

Tomaž Tom Mencinger, 
župan občine Jesenice 



OBČINSKE NOVICE 

Dober vpis v vrtce 
Pretekla dva tedna je potekal vpis v jeseniške vrtce in po besedah nove ravnateljice Zdenke Kovač so 
s številom vpisanih otrok zadovoljni. 

Urša Petemel 

Konec decembra lani je 
nova ravnateljica Vzgojno-
varstvene organizacije Jese-
nice postala Zdenka Kovač. 
Prej je dvanajst let delala kot 
pomočnica ravnateljice, še 
prej kot vzgojiteljica v skupi-
ni, in sicer ves čas v jeseni-
ških vrtcih. Kot je povedala, 
ji novo delovno mesto po-
meni nov izziv. "Čutila sem, 
da bi to delo lahko dobro 
opravljala," je povedala Ko-
vačeva, ki vodi organizacijo 
s štirimi enotami in dvema 
dislociranima enotama. Si-
cer pa si, kot je dejala, sku-
paj z vsemi zaposlenimi pri-
zadeva, da bi bilo predšolsko 
obdobje za otroke kar se da 
lepo, da bi pridobili čim več 
izkušenj in znanja, ki ga 
bodo potrebovali v nadalj-
njem življenju. 

Koliko otrok obiskuje jeseni-
ške vrtce v letošnjem šol-
skem letu.' 
"Odprtih imamo 30 oddel-
kov, ki jih obiskuje 522 
otrok. Letos je en oddelek 
več kot lani, čeprav število 
otrok ni bistveno večje, 
imamo le več mlajših otrok, 
za katere moramo oblikova-
ti manjše skupine. Naše 
vsakdanje delo je zelo pes-

tro, saj v rednem dopoldan-
skem času skušamo vsem 
otrokom zagotoviti čim bolj 
pestre, zanimive dejavno-
sti. Naša posebnost pa je 

Zdenka Kovač 

program Korak za kora-
kom, ki ga mnogi starši že 
poznajo in so z njim zelo 
zadovoljni." 

Pravkar se je zaključil vpis 
za prihodnje šolsko leto, 
kako ste zadovoljni? 
"Prva slika kaže, da je vpis 
kar dober, s številom vpisa-
nih otrok smo zadovoljni, v 
šolo odhaja 152 otrok, novo 
vpisanih pa je trenutno 162. 

Vsekakor pa opažamo, da se 
vse več staršev zaveda po-
mena predšolske vzgoje. 
Tudi v vrtcu stremimo za 
tem, da bi bUo vključenih 
čim več otrok, kajti za pred-
šolskega otroka je še kako 
pomembna vzgoja, ne le 
varstvo." 

Obetajo se vam nekatere in-
vesticije v stavbe vrtcev, 
predvsem zamenjava strehe 
na Koroški Beli, nov vrtec na 
Hrušici... 
"Tako je. Med prvomajskimi 
prazniki bo stekla zamenja-
va azbestne kritine na strehi 
vrtca na Koroški Beli, zaradi 
česar bo vrtec nekaj dni za-
prt in bodo starši otroke mo-
rali voziti v druge vrtce. Na 
Hrušici pa naj bi predvido-
ma prihodnje leto dobili nov 
vrtec v stavbi kulturnega 
doma." 

Pred dvema letoma so se po-
javile pobude za ponovno 
odprtje vrtca v Podmežakli, 
je ta ideja še aktualna? 
"Mislim, da ne, kajti prosto-
ri nekdanjega vrtca v Pod-
mežakli so povsem ne-
ustrezni. Poleg tega tudi 
starši ob letošnjem vpisu 
niso izrazili potrebe po tem, 
da bi otroke vozili v vrtec v 
Podmežakli." 

Pred tedni je celo Slovenijo 
pretresla žalostna vest o deč-
ku, ki je v Kostelu ušel iz vrt-
ca in tragično utonil. Zaradi 
tega so po večini vrtcev po-
ostrili varnostne ukrepe. Kaj 
pa pri vas? 
"Tudi pri nas smo na vse 
ograje oziroma vhodna vrata 
namestili varnostne zatiče, 
ki jih dosledno zapiramo. K 
sreči pri nas doslej še nismo 
imeli nobene slabe izkuš-
nje. Žal pa je tako, da čisto 
stoodstotne varnosti nikoli 
ne moreš zagotoviti, niti v 
vrtcu niti doma." 

Veliko razburjenja je povzro-
čila tudi novica o onesnaženi 
mivki iz Mežice, ki so jo 
uporabljali v nekaterih vrt-
cih. Od kod dobivate mivko 
za peskovnike v vaših vrtcih? 
"Pri nas nimamo mivke iz 
Mežice, temveč jo dobivamo 
iz Moravč. Takoj po vesteh o 
onesnaženi mivki smo sto-
pili v stik s sanitarno inšpek-
torico, proizvajalca pa smo 
prosili za analizo mivke. Re-
zultati so pokazali, da je sta-
nje ustrezno, kljub temu pa 
smo sami, na lastne stroške, 
dali mivko še enkrat v anali-
zo. Rezultatov še ni, takoj ko 
jih dobimo, pa bomo o njih 
obvestili starše in preostalo 
javnost." 

Dobro se ti bo vračalo 
Marina Kalan je prvi mandat občinska svetnica, in sicer na listi SD. Vrsto let je predsednica Krajevne 
skupnosti Podmežakla. Zase pravi, da je komunikativna, vztrajna, energična in rada pomaga drugim. 

URŠA PETERNEL 

Kratka osebna predstavitev: 
datum in kraj rojstva, stan, 
število otrok, kaj ste po izob-
razbi, kje ste zaposleni? 
"Rojena sem 28. marca 
1944 na Golniku, živim v 
Podmežakli na Jesenicah. 
Sem poročena, imam sina, 
vnukinjo in vnuka, ki sta 
oba že študenta. Sem upo-
kojenka, članica občinskega 
sveta sem prvi mandat, in si-
cer na listi SD." 

Želim si, da bi Občina Jese-
nice postala ... 
"Želim, da občina Jesenice 
pridobi status mestne obči-
ne, da postane moderno ev-
ropsko mesto, kjer bi zažive-
lo gospodarstvo - podjetniš-
tvo, kjer bi mladi imeli mož-
nost za izobraževanje in za-
poslitev. Želim, da bi Obči-
na Jesenice postala prijazna 
in varna za vse ljudi. 

Katere cilje boste zasledovali 
kot občinska svetnica? 
"Kot občinska svetnica bom 
poskušala tvorno sodelovati 
predvsem na gospodarskem 
in socialnem področju, pri 

uresničevanju nalog in ci-
ljev, ki jih ima v programu 
stranka SD, in pri reševanju 
nekaterih problemov v Kra-
jevni skupnosti Podmeža-
kla. Navsezadnje so me iz-
volili voUvci Podmežakle in 
dolžna sem, da uresničim 
njihova pričakovanja, da 
probleme, ki jih imamo v 
krajevni skupnosti, na ob-
činskem svetu kar najbolje 
predstavim in se trudim za 
njihovo rešitev." 

Katere svoje tri osebnostne 
lastnosti bi izpostavili {pozi-
tivne ali negativne)? 
"Po horoskopu sem oven: 
komunikativna, vztrajna, 
energična, rada pomagam 
drugim. Sem pa tudi eksplo-
zivna in povem tisto, kar 
mislim, da je prav, vendar 
tako, da nikogar ne žalim." 

Najljubši hobi oziroma pre-
življanje prostega časa ... 
"Izleti v naravo, delo na 
vrtu, druženje s prijatelji ... 
Žal pa imam malo prostega 
časa (čeprav sem upokojen-
ka), ker sem aktivna v Kra-
jevni skupnosti Podmežakla 
in v humanitarnem društvu 

Marina Kalan 

medobčinskih delovnih in-
validov Jesenice." 

Zadnja prebrana knjiga? 
"Sedem korakov do večno-
sti, ki jo je napisal Stephen 
Turoff." 

Najljubši kraj za dopust? 
"Vsako leto že 40 let hodi-
mo na dopust v črnogorsko 
primorje, v staro obmorsko 
mesto Kotor, kjer skupaj s 
sorodniki preživljamo lepe 
dneve, ki nam kar prehitro 
minejo." 

Na kaj ste v življenju najbolj 
ponosni? 
"Na družino, uspehe v živ-
ljenju, na prijatelje, ljudi, s 
katerimi se družimo in ki 
me imajo radi in me spoštu-
jejo." 

Življenjsko vodilo ali moto 

"Delaj dobro in dobro se ti 
bo vračalo!" 

Vprašanje o aktualnem do-
gajanju: kako ocenjujete ne-
davno prodajo večinskega 
deleža SIJ (in s tem Acroni-
ja) ruskemu kupcu? Menite, 
da bo novi lastnik pozitivno 
vplival na nadaljnji razvoj 
Acronija? 
"Ne morem ocenjevati pro-
daje večinskega deleža SIJ-a 
in s tem Acronija ruskemu 
kupcu, vendar pa menim, 
da tako uspešnega podjetja, 
kot je Acroni, ki daje delo 
okrog 1600 domačinom, ne 
bi smeli prodati. Dane ob-
ljube so velikokrat le na pa-
pirju in bojim se, da bo pri-
šlo do odpuščanja delavcev, 
s tem pa bo nastala še večja 
prikrita revščina, ki je vedno 
bolj prisotna na Jesenicah." 

Fata Trtaiav 
Boris Pra^ratnilč s.ji. C.m.TIta 22la. 4270 Jesenice 
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OBČINSKE NOVICE 

Načelnik bo izbran na javnem natečaju 

Konec junija se večini načelnikov upravnih enot izteče man-
dat, tudi načelniku Upravne enote jesenice Vitomirju Pret-
narju. Še ta mesec bodo objavljeni javni natečaji, načelnike 
pa bo na koncu imenoval minister za javno upravo Gregor 
Virant. Pogoji za delovno mesto načelnika upravne enote so 
univerzitetna izobrazba (smer ni določena), vodstvene 
izkušnje, izkušnje na delovnem področju, poznavanje de-
lovnega področja In njegove pravne ureditve, znanje enega 
svetovnega jezika in vodstvene sposobnosti. Pa se bo načel-
nik Vitomir Pretnar, ki jeseniško upravno enoto vodi že od 
leta 1995, vnovič potegoval za to mesto? Kot nam je 
povedal, se bo na javni natečaj prijavil. Ocenjuje, da je delo 
jeseniške upravne enote uspešno, sam pa izpolnjuje tudi za-
htevane formalne pogoje za delovno mesto načelnika. 
Ob tem je treba omeniti, da je minister Virant že podaljšal 
mandate osemnajstim načelnikom upravnih enot, in sicer 
brez javnega natečaja. To mu namreč omogoča zakon o 
javnih uslužbencih. Kot je javno povedal, se je tako odločil 
na podlagi objektivnih kazalcev, kot so rezultati, dosežene 
ocene in zadovoljstvo strank, ter na podlagi osebnih 
izkušenj In poznavanja teh načelnikov. U. P. 

Okna, vrata in zimski vrtovi 

•FINSTRAI 
PA&CO d. o. o. 
Ulica Heroja Verdnika 22.4270 JESENICE 
tel.: 04/5861-680. e-po$ta: pa-co@sS.net 

Optično omrežje tudi 
na Jesenicah 
Predstavniki družbe Cratel so že začeli zbirati soglasja za gradnjo optičnega omrežja. Obljubljajo 
cenejše telekomunikacijske storitve. 

U R Š A P E T E R N E L 

Na Jesenicah so se pojavili 
predstavniki družbe Gratel, 
ki naj bi v mestu gradila 
optično omrežje, ter pri ob-
čanih začeli zbirati soglasja 
za izgradnjo novih hišnih 
instalacij. Mnogi občani so 
zbegani in ne vedo, kaj pod-
pisujejo, niti jim ni čisto jas-
no, kakšne storitve bo ponu-
jal Gratel. Zato smo se poza-
nimali, za kakšno podjetje 
gre in kakšne načrte ima na 
Jesenicah. 
Kot lahko preberemo na 
njihovi spletni strani, ptuj-
sko podjetje Gratel v Slove-
niji gradi najsodobnejše 
optično telekomunikacijsko 
omrežje. Uporabnikom naj 
bi zagotavljalo bistveno ka-
kovostnejše telekomunika-
cijske storitve, ki naj bi bile 
alternativa omrežjem in na-
peljavam obstoječih ponud-
nikov. Kot nam je v imenu 
Gratela pojasnila Miša Hro-
vat, naj bi v desetih letih 
omrežje vzpostavili po vsej 
Sloveniji. Na jeseniško ob-
čino so že naslovili vlogo za 
gradnjo optičnega teleko-
munikacijskega omrežja, a 
pogodba še ni podpisana, je 
povedala Hrovatova. Kot je 
dodala, hkrati potekajo ak-
tivnosti, kot so pobiranje 
soglasij pri občanih, saj 
mora pred samo gradnjo na 

določenem območju mesta 
investitor vedno pridobiti 
soglasja lastnikov hiš in sta-
novanj. Hrovatova je tudi 
zagotovila, da ne bodo zače-
li izvajati nobenih gradbe-
nih posegov, dokler ne 
bodo pridobili vseh soglasij 
za služnost pri lokalni 
skupnosti, ki sledijo podpi-
su pogodbe z občino. 
Kaj torej podpis soglasij, ki 
jih Gratelovi predstavniki že 
zbirajo po Jesenicah, pomeni 
za občane.' Podpisi so nujni 
(v blokih morajo zbrati so- Cradnja Cratelovega omrežja v Kranju. I Foto: Corazd Kavčič 

V zvezi z Gratelom smo v zadnjem času lahko 
prebrali tudi kritike, češ da so v nekaterih 
mestih začeli kopati brez ustreznih dovoljenj, 
nekateri dvomijo o njihovi tehnologiji gradnje in 
opozarjajo, da za seboj puščajo razkopane ceste ... 
Na Jesenicah pa naj bi menda Gratelovi 
predstavniki občanom zagotavljali, da soglasja 
zbirajo v dogovoru z občino, čeprav v resnici 
pogodbe še nimajo podpisane. 

glasje 51 odstotkov vseh last-
nikov), saj Gratel mora za po-
vezavo do individualnih upo-
rabnikov vzpostaviti ustrezne 
priključke z optične centrale 
na interno hišno napeljavo. 
V stanovanjskih blokih obi-
čajno postavijo omarico v 
kletnih ali pritličnih prosto-
rih. Kot zatrjujejo v Gratelu, 

optično omrežje gradijo v 
javno korist in uporabnikom 
gradnje ni treba sofinancira-
ti. Stroške izvedbe priključ-
kov do gospodinjstev v celoti 
nosi Gratel, uporabniki pa 
bodo - če bodo to želeli - po 
vzpostavitvi omrežja pri po-
nudniku lahko naročali sto-
ritve v želenem obsegu in 

brez časovne vezave. Kot po-
udarjajo, optika poleg veli-
kih hitrosti in novih zanimi-
vih vsebin dodatno zagotav-
lja tudi občutao nižje cene 
prihajajočih storitev. In ka-
tere nove storitve lahko pri-
čakujejo Jeseničani? Storit-
ve, ki jih bodo po končani iz-
gradnji lahko naročili, obse-
gajo najhitrejši možen pre-
nos praktično neomejene 
količine podatkov prek In-
terneta (IP) (od 100 Mb/s do 
1 Gb/s), IP televizijo (hkrat-
no spremljanje številnih te-
levizijskih programov v 
standardu HDTV), raznoli-
ke aplikacije govorne in vi-
deo telefonije prek spleta 
(VoIP) in še številne nove in 
zanimive prihajajoče multi-
medijske vsebine prek Inter-
neta, poudarjajo v Gratelu. 

O kulturni ravni na Jesenicah 
B L A Ž R A Č I Č 

izzivanja 

Jesenice so ob občinskem 
prazniku, ki so ga zaznamo-
vali z občinsko proslavo v je-
seniškem gledališču, dobile 
enega večjih kulturnih do-
godkov v času samostojne 
Slovenije. Vsaj tako se je 
dalo sklepati po naslovu 
članka na naslovnici ene 
prejšnjih številke občinskih 
novic. Brez dileme je nastop 
svetovno znanega tenorista 
Janeza Lotriča zaznamoval 
prireditev in s tem občinski 
praznik. Naslovu, ki so ga 
zaznamovali sami presežni-
ki, je sledilo besedilo, v kate-
rem je bilo med drugim za-
pisano, da je jeseniško ob-
činstvo po nastopu Janeza 
Lotriča "z odzivom in s sto-
ječimi ovacijami dokazalo 
svojo visoko kulturno ra-
ven". Mojster opernih odrov 
je pokazal, kaj zna, in odziv 
je bil temu primeren. Ven-
dar pa stoječe ovacije niso 
dokazale visoke kulturne 
ravni, pač pa so jo le nakaza-
le. Na prvi pogled bi se lah-
ko zdelo, da je razlika ma-

lenkostna, pač dve različni 
črki. Vendar je razlika precej 
večja. 
Uvodoma naj pojasnim, da 
na Izzivanja dobivam različ-
ne odzive. Nekateri se z na-
pisanim strinjajo, drugi ne. 
Žal pri tem pogrešam odziv. 
Predvsem tistih, ki se z 
mano ne strinjajo. Po ovin-
kih tako že slišim "veš, ta in 
ta mi je rekel, da pišeš ne-
umnosti in da se s tabo ne 
strinja". Prav. Vendar ne 
vem, zakaj mi tega nihče ne 
pove naravnost, zakaj mo-
ram kritiko Izzivanj poslu-
šati po ovinkih. Naj se vrne-
mo na začetek: če želimo 
govoriti o dokazano visoki 
kulturni ravni, moramo pri 
tem upoštevati to, da visoka 
kulturna raven niso le stoje-
če ovacije. Njen pomemben 
del je nedvomno tudi dialog. 
O visoki ravni kulturne po-
nudbe na Jesenicah bi prav 
tako težko govorili. Če se 
sprehodimo po programu 
kulturnih prireditev na Jese-
nicah, ta ni na posebno viso-

ki ravni, čeprav je tudi v te 
dejavnosti vloženega veliko 
truda in energije. Za boljšo 
predstavo tega stališča lahko 
ugotovimo, da večji sloven-
ski mediji kulturni ponudbi 
na Jesenicah ne posvečajo 
velike pozornosti. Če bi bila 
na Jesenicah kulturna po-
nudba na tako visoki ravni, 
verjamem, da bi mediji o 
tem poročali. Pa, žal, ne po-
ročajo prav pogosto, čeprav 
bi ob tem lahko izpostavili 
katero od dejavnosti. 
O kulturi ljudi pričajo števil-
ne fotografije, ki jih lahko za-
sledimo tudi v občinskih no-
vicah v rubriki ocvirki. Ogor-
ki in druge smeti, ki ležijo po 
jeseniških ulicah in cestah, 
ne pričajo o visoki kulturni 
ravni. Vsak kolikor toliko 
omikan posameznik odpad-
kov ne bo metal na tla, pač pa 
jih bo odložil v koš za smeti. 
Slike govorijo po svoje. 
Tudi dejstvi, da se na Jeseni-
cah dnevno redno na cestah 
pojavljajo dolge kolone in da 
primanjkuje parkirišč, kaže-

ta na nižjo kulturno raven 
od želene. Po svetu je, deni-
mo, lani zakrožil film z na-
slovom Neprijetna resnica, 
ki govori o človekovem obre-
menjevanju okolja. Če bi de-
jansko razumeli opozorila iz 
tega filma, bi se problemu s 
cest lahko izognili z upora-
bo koles. Očitno pa Jeseniča-
ni še niso doumeli tega, da 
bo za boljši odnos do okolja 
treba spremeniti ustaljene 
vzorce razmišljanja in delo-
vanja. Namesto v avto se bo 
treba usesti na kolo. Ko se 
bodo Jeseničani po opravkih 
po mestu večinoma vozili s 
kolesom, šele takrat bomo 
lahko govorili o razviti okolj-
ski zavesti. Tudi razvita 
okoljska zavest je dokaz o vi-
soki kulturni ravni. 
Ne nazadnje, o kulturi v do-
ločenem okolju pričajo tudi 
ravnanja najodgovornejših 
ljudi iz političnega in druž-
benega življenja. Če na tem 
mestu že dlje časa opozar-
jam, da se morajo politiki o 
aktualnih vprašanjih po-

globljeno in argumentirano 
pogovarjati, tudi v medijih, 
tega doslej v večji meri ni-
sem opazil. Tudi to je dokaz 
o ravni kulture v okolju. 
Naštete zadeve dokazujejo 
(čeprav bi jih še lahko našte-
vali), da kulturna raven ni 
tako visoka, kot nas želi pre-
pričati navedba v članku. 
Naj pa ob tem še enkrat iz-
postavim, da rubrika Izziva-
nja ni namenjena zgolj kriti-
ki, saj skuša opozarjati na 
probleme in spodbujati jav-
no razpravo, v okviru katere 
bi lahko našli boljše rešitve. 
Tudi neodzivanje na Izziva-
nja, odziv "po ovinkih" ali 
celo grožnje dokazujejo, 
kakšna je kulturna raven v 
skupnosti. 
Naj sklenem: že dlje časa 
opozarjam, da so podjetni-
ški projekti za Jesenice zelo 
pomembni, vendar morajo 
hkrati s tem teči tudi vsebi-
ne, ki bodo dejansko višale 
kulturno raven Jeseničanov. 
Zgolj zgražanje čez mnenja 
novinarjev ne bo dovolj. Po-
trebna je namreč dejavnost, 
na vseh področjih. 

Blaž Račič, novinar Dela 
blaz.racic@delo.si 
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KRAJEVNE SKUPNOSTI 

Humanost do soljudi še živi cas i id povsod aktivni 

Naključje je hotelo, da je bila ena prvih uspešno izpeljanih nalog sveta KS Hrušica povezana s 
človekoljubjem. 

JANKO RABIČ 

Za člane sveta krajevne 
skupnosti Hrušica nov štiri-
letni mandat prinaša kopico 
nalog. Naključje je hotelo, 
da je bila ena prvih uspešno 
izpeljanih nalog povezana s 
pomočjo sočloveku. Ko se 
človek znajte v težavah, po-
trebuje pomoč. Tako je bilo 
tudi ob nedavnem požaru, 
ki je uničil del stanovanja 
družine Lahamar. Na proš-
njo sveta krajevne skupnosti 
se je odzvalo 157 družin, ki 
so v mesecu dni prispevale 
3457 evrov. Nekaj prispev-
kov pričakujejo še po urad-
nem zaključku akcije. Na 
aprilski seji sveta so člani 
akcijo ocenili kot uspešno, 
saj se je spet pokazala velika 
solidarnost do ljudi, ki se 
znajdejo v stiski. Tako je 
bilo že pred leti, ko so ljudje 
pomagali ob požaru, ko je 

pogorela stanovanjska hiša 
le nekaj sto metrov stran od 
sedanje. Na seji se je lastni-
ca stanovanja Cvetka Lahar-
nar vsem najlepše zahvalila 
za pomoč. 
Sicer pa se letos ubadajo s 
kar velikimi problemi v na-
selju Republika. Tam je več 
nedovoljenih posegov v 
prostor, saj posamezniki 
gradijo različne podporne 
zidove, nadstreške, samo-
voljno urejajo poti in podo-
bno. To moti druge stano-
valce v naselju. 
Člani sveta so sklenili, da te-
žave skušajo čim prej rešiti v 
zadovoljstvo vseh. Za po-
moč bodo zaprosili tudi 
strokovne službe Občine Je-
senice, ki imajo za posa-
mezne postopke večje pri-
stojnosti in pooblastila. 
Na aprilski seji so govorili 
tudi o pripravah na krajevni 
praznik v mesecu juniju. 

Letos se ubadajo z problemi v naselju Republika. 

Določili so okvirni program 
prireditev. Osrednji dogo-
dek bo letos prevzem nove-
ga vozila za Gasilsko druš-
tvo Hrušica. Tudi tukaj so se 
izkazali krajani in drugi do-

natorji, ki so prispevali sred-
stva za dodatno opremo v 
vozilu, s katero bodo gasilci 
še bolj učinkoviti pri posre-
dovanjih ob požarih in dru-
gih izrednih dogodkih. 

Delo podeželskih žensk 
Vsakoletno srečanje članic na Blejski Dobravi se je ponovno izkazalo za prijetno in koristno pri 
izmenjavi gospodinjskih izkušenj, stran od vsakdanjih opravil v domači hiši. 

JANKO RABIČ 

Društvo podeželskih žensk 
pod Golico in Stolom deluje 
od leta 1997 in združuje več 
kot 90 članic iz občin Jeseni-
ce in Žirovnica. Na letoš-
njem občnem zboru je bilo iz 
uvodnega poročila predsed-
nice Darje Jakopič mogoče 
izluščiti, da je za članicami še 
eno uspešno leto. Aktivno so 
se vključile v prireditve Turi-
stičnega društva Golica. S po-
gostitvami so sodelovale pri 
odprtju Korelnovega rovta v 
Savskih jamah, na dveh raz-
stavah v Planini pod Golico 
in na drugih dogodkih v 
obeh občinah. Niso zane-
marjale strokovnega izobra-
ževanja. Na tečajih so izvede-
le več o krompirjevih jedeh, o 
zdravi prehrani, negi nog, o 
urejanju grobov. Vsakoletno 
srečanje vseh članic na Blej-
ski Dobravi se je spet izkaza-
lo za prijetno in koristno pri 

izmenjavi gospodinjskih iz-
kušenj, stran od vs^danjih 
opravil v domači hiši. 
Na občnem zboru sta jih po-
zdravila tudi gosta. Direktor 
Kmetijskega zavoda Kranj 
Branko Ravnik je povedal 
več o aktualni kmetijski po-
litiki in napovedanih refor-

mah, predsednik jeseniške 
izpostave Kmetijsko gozdar-
ske zbornice Slovenije Janez 
Šebat pa se je dotaknil soci-
alnega položaja kmečkih za-
varovancev. 
Članice Društva podeželskih 
žensk pod Golico in Stolom 
vsak občni zbor in druga sre-

čanja obogatijo s kulturnimi 
programi. Pri tem je še pose-
bej zavzeta predsednica Dar-
ja Jakopič. Tokrat sta venček 
lepih domačih pesmi v bese-
di in glasbi spletla s citrar-
jem Valentinom Kelblom, 
nastopila pa sta tudi mlada 
kitarista. 

Beganca z dobrimi sedmimi metri 
JANKO RABIČ 

V župniji na Koroški Beli so v 
okviru letošnjih velikonočnih 
praznikov poskrbeli za od-
mevni dogodek. Štirje fantje 
iz Javomiškega Rovta Marko 
Zupančič, Mihael Šmid, Blaž 
Zupančič in Klemen Razin-
ger so za cvetno nedeljo nare-
dili veliko beganco, ki so jo 
pred cerkev sv. Ingentiina in 
Albuina na Koroški Beli pri-
peljali kar s kmečkim vozom. 

Pri izdelavi so uporabili se-
dem vrst lesa, ki predstavljajo 
sedem krščanskih zakramen-
tov, ter cvetočo češnjo, oljko, 
jabolka in pomaranče. Sku-
paj so za delo porabili okoli 
sto ur. Po maši je bil pred cer-
kvijo izbor najlepših in naj-
večjih beganc. Pri slednjem 
seveda fantje iz Javomiškega 
Rovta niso imeli prave kon-
kurence. Ko so beganco iz-
merili, je bila dolga natanko 
7,3 metra. Na vprašanje, za-

kaj so se lotili izdelave tako 
velike begance, so odgovorili, 
da v spomin na podoben do-
godek pred 25 leti, ko so takš-
no beganco v cerkev prinesli 
Peter Razinger, Dušan Klinar 
in Andrej Zupančič, prav 
tako iz Javomiškega Rovta. 
Za naprej nimajo ciljev s po-
stavljanjem kakšnih rekor-
dov, bodo pa morda v prihod-
nje pripravili še kakšno be-
ganco, ki bo vzbudila večjo 
pozornost. 

Lani so gasilci v občini jesenice opravili skupaj 
309 posredovanj, od tega največ pri požarih. 

JANKO RABIČ 

Šest prostovoljnih gasilskih 
društev v občini Jesenice je 
lani delalo dobro. Poleg std-
ne pripravljenosti za posre-
dovanje ob požarih in drugih 
izrednih dogodkih so člani 
veliko časa namenili za uspo-
sabljanje, tekmovanja in dru-
ge dejavnosti. Lani so prvič 
dobili občinski denar za ob-
novo gasilskih domov. Sku-
paj z lastnim delom in po-
močjo drugih so krepko pre-
segli vrednost dodeljene vso-
te. Vsi domovi dobivajo lepšo 
zunanjo podobo ter urejeno 
notranjost. V vseh društvih 
so aktivni mladi. Uspešno 
nastopajo na tekmovanjih, 
manjka pa mentorjev, ki bi 
jih bolj motivirali za različne 
dejavnosti. Članice v društvih 
igrajo vse bolj pomembno 
vlogo. Želijo se enakovredno 
vkljufiti v različne dejavnosti, 
tudi pri gašenju požarov in 
drugih posredovanjih. Pros-
tovoljni gasilci dobro sodelu-
jejo s poklicno Gasilsko reše-
valno službo Jesenice. 
To so bile glavne ugotovitve 
občnega zbora Gasilske zve-

ze Jesenice, na katerem so 
predstavniki vseh prostovolj-
nih društev skupaj s člani 
GasOske reševalne službe Je-
senice ocenjevali delo v letu 
2006 in se pogovorili o no-
vih načrtih. Predsednik zve-
ze Marjan Dobnikar je bil v 
uvodnem poročilu zelo kriti-
čen do sodelovanja z Gasil-
sko zvezo Slovenije, s katero 
zaradi različnih odprtih vpra-
šanj ne morejo vzpostaviti 
dobrega dialoga. 
Poveljnik Gasilske zveze Je-
senice Robert Kejžar je pove-
dal, da so lani poklicni in 
prostovoljni gasilci v občini 
Jesenice opravili skupaj 309 
različnih posredovanj. Naj-
več, 122 pri požarih in 106 
pri različnih tehničnih po-
sredovanjih. To je v primer-
javi z letom 2005 skoraj za 13 
odstotkov več. V razpravi so 
med bodočimi načrti več po-
zomosti namenili pripravam 
na nove oblike organizirano-
sti po ustanovitvi gorenjske 
regije. Na občnem zboru so 
podelili priznanja članicam 
in članom društev, ki so si z 
izobraževanjem pridobili 
nove gasilske nazive. 

Vse več članov med diabetiki 

V Društvu diabetikov Jesenice se je v zadnjih letih močno 
povečalo število članov. Trenutno jih imajo 393, kar je za 70 
odstotkov več kot leta 2004, je po občnem zboru društva 
povedal predsednik Oto Kelih. Kljub temu pa je v društvo 
včlanjenih samo 12 odstotkov vseh sladkornih bolnikov, ki 
živijo na območju, ki ga pokriva društvo. V lanskem letu so 
bili zelo dejavni, med drugim so redno merili vsebnosti slad-
korja in holesterola v krvi, krvni tlak in telesno težo, priprav-
ljali so delavnice in izobraževanja o sladkorni bolezni In 
zdravem načinu življenja ... To bodo nadaljevali tudi letos, 
pripravljajo pa še letovanje v Strunjanu in Rogaški Slatini, 
rekreativne pohode, družabna srečanja ... Na občnem zboru 
je predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije janko Kušar 
podelil priznanja za prizadevno delo v Društvu diabetikov Je-
senice. Bronasto plaketo je prejela Margareta Koder, srebrno 
plaketo Milica Berlot, zlato pa Oto Kelih (na sliki). U. P. 

Servis računalniške opreme 
os«bni računalniki, 

prenosni računalniki, 
tiskalniki, monitorji, telefaksi, 

računalniške mreže In internet, 
eišSenje računalniških virusov 
protivirusni program F-secure 

nadgradnje računalnikov 
Pooblaiien servis za računalnike PCX <n 

tiskalnik« Brottier 

Pokličite nas! 
Pomagali vam 

bomo. 
JiM 

Cesta železarjev 7a, J e sen ice , tel. (04) 58-36-444, www.3bm.sl 
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KOMUNALA 

Akcija zbiranja 
nevarnih odpadkov 
JEKO-IN, d.0.0., Jesenice, 
Sektor Komunala obvešča 
občane Občine Jesenice, da 
bo spomladanska akcija zbi-
ranja nevarnih odpadkov iz 
gospodinjstev v soboto, 21. 
aprila 2007, po naslednjem 
razporedu: 
Hrušica - pred kulturnim 
domom od 8.00 do 8.40 
Jesenice • parkirišče 
pred Zdravstvenim domom 
od 9.00 do 9.40 
Planina pod Golico -
parkirišče pri Čopu 
od 10.00 do 10.40 
Podmežakla - parkirišče 
pred Športno halo 
Podmežakla 
od 12.00 do 12.40 
Jesenice - parkirišče 
za gledališčem Tone Čufar 
od 13.00 do 13.40 
Javomik - križišče 
Dobravske in Finžgarjeve 
ulice 

od 14.00 do 14.40 
Koroška Bela • 
železniški nadvoz 
od 15.00 do 15.40 
Blejska Dobrava -
avtobusna postaja 
od 16.00 do 16.40 

Občane prosimo, da nevar-
ne odpadke dostavijo na 
zbirno mesto, kjer bo po-

stavljeno vozilo z ADR-opre-
mo podjetja Kemis iz Rado-
melj. Oddajanje nevarnih 
gospodinjskih odpadkov v 
akcijo je za občane občine 
Jesenice brezplačno! 
In kaj so nevarni odpadki? 
To so odpadki, ki imajo ne-
varne lastnosti in so zato 
zdravju škodljivi. 

MED NEVARNE 
ODPADKE SODIJO: 
- laki topila, smole, kiti, 
- kisline, baze, 
• odpadna mazalna olja, 
- odpadna jedilna olja, 
- kemikaLje, 
- čistila, kozmetična pralna 

sredstva. 
• zdravila, 
- škropiva, 
- fluorescentne cevi, 
- barve, črnila, embalaže 

iz tiskalnikov, 
- embalaža, onesnažena 

z nevarnimi snovmi. 

Občane hkrati obveščamo, 
da je tudi med letom možna 
oddaja nevarnih odpadkov 
iz gospodinjstev na lokaciji 
Odlagališča Mala Mežakla, 
in sicer vsak delovni dan od 
7. do 18. ure in ob sobotah 
od 7. do 12. ure. 

JEKO-IN, d. o. o. 

OB SLOVESU 

Po dolgotrajni in zahrbtni bolezni nas je mnogo prezgodaj, 
toda za vedno zapustil naš dragi sodelavec MIRSAD 
SAMARDŽIČ. 
Mirsad je bil Izreden sodelavec, tako v odnosu s sodelavci in 
strankami kot po opravljenem delu. Zato je praznina, ki jo 
čutimo ob njegovem odhodu, toliko večja, a kljub temu ni 
primerljiva z občutki njegove družine. Njegov odnos do 
dela, občutek za sočloveka In način življenja so lahko vzor 
vsakomur. 
Sodelavci Jeko-in izrekamo njegovim najbližjim iskreno 
sožalje, njemu pa zahvalo za vse dobro, kar je storil! 
Počivaj v miru! 

OPTIKA soMESEC 
Titova 31, Jes«nice. telefon: 04 583 26 83 

NOVA OČALA ZA NOVO SEZONO 

V A. 

Preskrba in kvaliteta pitne 
vode v jeseniški občini 
Oskrba z zdravo - strokovno 
rečemo zdravstveno ustrez-
no in skladno pitno vodo -
pomeni v današnjem času 
enega od poglavimih pogo-
jev za obstoj skupnosti na 
določenem prostoru. 
Pod zdravstveno ustrezno 
pitno vodo razumemo takš-
no vodo, ki ne vsebuje mi-
kroorganizmov (bakterij), 
parazitov in njihovih razvoj-
nih oblik v takšni meri in 
številu, da bi lahko predstav-
ljali nevarnost za zctavje lju-
di. Pitna voda pa je skladna 
s predpisi takrat, kadar ne 
vsebuje različnih kemijskih 
substanc (samih oz. v kom-
binaciji z drugimi snovmi) v 
takšnih koncentracijah, ka-
kor so v maksimalni dopust-
ni koncentraciji določene z 
veljavno zakonodajo. 
V podjetju JEKO-IN, javno 
komunalno podjetje, d. o. o., 
Jesenice, sektorju Vodovod si 
prizadevamo do vseh odje-
malcev v občini distribuirati 
vodo v naravnem stanju - to-
rej takšno, kot priteče iz vod-
nih zajetij (brez dodatka ke-
mikalij). Naše delo temelji na 
preventivi - na načelu bolje 
preprečiti kot zdraviti, to po-
meni s preventivnimi dejanji 
preprečevati oz. odstranjevati 
dejavnike, ki bi utegnili vpli-
vati na poslabšanje kvalitete 
vode. Praktično to pomeni iz-
vajanje preventivnih pregle-
dov vodovplivnega in vodo-
zbimega območja vodnih vi-
rov (vodovarstvenih pasov), 
objektov za zajem in zbiranje 
pitne vode (zajetja, vodohra-
ni, raztežilniki), cevovoda 

(primarnega oz. delno se-
kundarnega) ter izvajanje 
preventivnih posegov na vo-
dozbimem in vodovplivnem 
območju (čiščenju terena, 
urejanju odvodnjavanja za-
lednih voda nad zajetji, ure-
ditvi obstoječih kanalet ipd.). 
Mesečno izvajamo preventiv-
na čiščenja in dezinfekcijo 
objektov za zajem in zbiranje 
pitae vode, spiranje in dezin-
fekcijo nove in obnovljene 
vodovodne napeljave ter t. i. 
mrtvih krakov na primarnem 
oz. sekundarnem vodovod-
nem omrežju in nasploh hi-
drantnega omrežja. 
Uspešnost oz. neuspešnost 
preventivnih dejanj preverja-
mo z odvzemi vzorcev vode 
za potrebe določitve mikro-
biološke kvalitete vode po t. 
i. hitri metodi (mikrobiolo-
ški hitri testi), izvajanjem 
meritev fizikalno-kemijskih 
parametrov v pitni vodi (ki 
so pomembni za oceno 
ustreznosti pitne vode) ter 
odvzemom vzorcev za potre-
be mikrobioloških preiskav 
in kemijskih analiz, katere 
se opravljajo v za to pooblaš-
čenih laboratorijih. 
Kontrola zdravstvene ustrez-
nosti pitne vode se izvaja z 
odvzemom vzorcev vode za 
potrebe internega nadzora 
oz. državnega monitoringa 
(katerega koordinator je In-
štitut za varovanje zdravja 
Republike Slovenije). 
V ta namen smo v sklopu in-
ternega nadzora oz. je bilo v 
okviru državnega monito-
ringa v letu 2006 iz javnih 
vodovodov v jeseniški občini 

odvzetih 315 vzorcev za po-
trebe mikrobioloških pre-
iskav in kemijskih analiz. 
V spodnjem grafu so prika-
zane količine prodane pitne 
vode iz vodovodov v jeseni-
ški občini med letoma 2002 
in 2006. 

sko stabilen (ustrezen), tako 
da priprava vode s kemikali-
jami pred distribucijo v 
omrežje ne bo potrebna. 
Vsekakor pa bo kot pogoj na 
področju zagotavljanja pre-
skrbe s pitno vodo treba po 
korakih dograjevati sistem 

PRODANE KOLIČINE PITNE VODE IZ JAVNIH 
VODOVODOV PO LETIH V J E S E N I Š K I OBČINI (v 

Zaključek 

Lahko rečemo, da prebivalci 
občine Jesenice za zdaj pije-
jo pitno vodo visoke kakovo-
sti v glavnem brez dodatka 
kemikalij (klora, flokulantov 
ipd.), razen iz vodnih virov 
Planina pod Golico in Plav-
ški rovt, kjer se izvajata stal-
na oz. občasna dezinfekcija. 
Ena izmed prioritet dela na 
vodovodu (kakor tudi lokal-
ne skupnosti) bo v prihod-
njih letih kljub trenutno zelo 
zadovoljivi preskrbi občanov 
z zdravo pitno vodo na sko-
raj vseh območjih občine) 
gradnja novega vodovoda 
Planina pod Golico (tudi 
Plavškega rovta), katerega vir 
je mikrobiološko in kemij-

krožnega (oz. nadomestne-
ga) napajanja, ki bo v prime-
ru pomanjkanja vode oz. mo-
rebitnih težav zaradi ne-
ustreznosti še zagotavljal ne-
moteno preskrbo. Tak sistem 
bo treba zaradi hitrejšega ob-
vladovanja postopno opremi-
ti s telemetričnim (on line) 
monitoringom podatkov. 
Vsekakor največja skrb 
upravljavca vodovodov kakor 
tudi skrb lokalne skupnosti 
ostaja zaščita vodnih virov z 
upoštevanjem režima ravna-
nja in posegov v vodovarstve-
nih pasovih. Podatki o pre-
skrbi z vodo in kvaliteti pitne 
vode so na voljo na naši splet-
ni strani www.jeko-in.si. 

JEKO-IN, d. o. o.. Jesenice 
Sektor Vodovod 

PREGLED VODOVODOV V JESENIŠKI OBČINI 
glede na zdravstveno ustreznost, vamost in fizikalno kemijske lastnosti 
(vključeni so izvidi odvzetih vzorcev vode tako Internega nadzora kakor monitoringa) 

. otesni piegledi! ;dtavnijkim sptiCevalom ' . kotctcijska oSala 
• opiomeinsliSni iiieglčdi ; • soiiCna otala 
' ptoilpis korckcilskili oCal ; - sončna oiala z diopmio 
- predpis komakmili lei m komiolni pregledi - - kniilakine leče 

ŠT. VODOVOD ZDRAVSTVENA 
USTREZNOST 

VZORCI KLASIFIKACIJA VODE 

USTREZNI NEUSTREZNI SKUPNA 
TRDOTA 

URAVNOTEŽNOSTTJA 
KRIVULJA 

1. PERIČNIK ustrezna 97 7 MEHKA KOROZIVNA/ 
IZLOČA MINERALE 

2. HRUSiCA (MLAKE) ustrezna 22 2 SREDNJE TRDA IZLOČA MINERALE 

3. PLAVŠKI ROVT pogojno ustrezna 
(ob konstantni dezinfekciji) 

1 5 2 SREDNJE / 
ZELO TRDA 

IZLOČA 
MINERALE 

4. PLANINA 
POD GOUCO 

pogojno ustrezna 
(ob občasni dezinfekciji) 

15 2 SREDNJE 
IHUA 

IZLOČA 
MINERALE 

5. KOROŠKA BELA 
(vaški)' 

' v letu 2006 iztočen 
Iz sistenia jawne pneskrtje 

6 2 SREDNJE 
TRDA 

KOROZIVNA 
IZLOČA MINERALE 

6. KOČNA ustrezna 1 5 0 SREDNJE TRDA IZLOČA MINERALE 

7. POTOKI ustrezna 16 0 SREDNJE TRDA IZLOČA MINERALE 

8. ZAVRŠNICA" ustrezna 98 5 MEHKA KOROZIVNA 

9. JAVORNIŠKI 
ROVT 

ustrezna 11 0 MEHKA KOROZIVNA/ 
IZLOČA MINERALE 

Legenda: 
• v mesecu maju je bila končana gradnja povezovalnega cevovoda Iz sistema Završnica v vodohnan na Koroški Bell, tako da se sedaj cetotno 
naselje Koroška Bela s pitno vodo preskrtxjje iz omenjenega sistema Završnka; 
" vključuje ves vodovodni sistem Završnica - upoštevani so izvidi in meritve v občinah Žirovnica in Jesenice. 

http://www.jeko-in.si


KULTURA 

Prijatelji ob desetletnici 
Ljubiteljski fotograf Vinko Lavtižar je pripravil fotografsko razstavo z naslovom Prijatelji. 

JANEZ PIPAN 

Vinko Lavtižar je ljubiteljski 
fotograf in že dobrih deset 
let član Fotokluba Jesenice. 
V tem času je s svojimi foto-
grafijami "pridobil" nekaj 
pomembnih naslovov na 
tem področju. Kot član Foto-
grafske zveze Slovenije si je 
po točkovanju na skupin-
skih razstavah prek Fotoklu-
ba Jesenice pridobil naslov 
Fi, ker pošilja svoje fotogra-
fije tudi v tujino, je pri Med-
narodni fotografsld zvezi 
dobil naziv AFIAP, Ameri-
ška fotografska zveza pa mu 
je kar desetkrat podelila na-
ziv PSA. Praznovanje svoje 
prve desetletke je začel z 
razstavo v razstavnem pavi-
ljonu na Slovenskem Javor-
niku v sodelovanju z DPD 
Svoboda France Mencinger 
Javornik-Koroška Bela in 
Fotoklubom Jesenice. Na-
slov razstave je Prijatelji in 
bo odprta do 20. aprila v 
času odprtja salona, med de-

lavnikom od 16. do 19. ure. 
V kulturnem programu ob 
odprtju razstave sta nastopi-
la kitarista Natalija Horvat 
in Jernej Omejc, pozdravni 
govor sta imela župan To-
maž Tom Mencinger in 
predsednica območnega 
sklada JSRS za kulturne de-
javnosti Vera Pintar, umet-
niško oceno fotografij pa je 
v katalogu zapisal predsed-

nik Fotokluba Jesenice 
Franc Črv. Vinko Lavtižar je 
poleg ljubiteljskega fotogra-
firanja tudi ljubitelj popoto-
vanj v oddaljene dežele, in 
se - logično - nikoli ne loči 
od svojega fotoaparata. Ena 
od njegovih priljubljenih 
tem so otroci, sami ali v 
družbi starejših. Vsi na foto-
grafijah izražajo zaupanje 
do avtorja, so z njim na ne-

kakšni "sorodstveni navezi", 
seveda duhovni, kar daje po-
snetkom pravi utrip. Večino 
posnetkov na tej razstavi je 
Vinko posnel v Indiji, nekaj 
pa tudi v domačem okolju. 
Junija bo pripravil še eno ve-
liko fotografsko razstavo na 
temo Jesenice, moje mesto v 
razstavnem salonu na Koro-
ški Beli. 

Novosti s knjižnih polic 
VERONIKA OSREDKAR 

Danski pisatelj Jem Riel je 
dobršen del svojega življe-
nja preživel kot član geolo-
ške arktične odprave na 
Grenlandiji. Teh šestnajst 
let je slikovito popisal v knji-
gi Odbite arktične zgodbe 
(Didakta). 
Mehiški pisatelj Carlos Fu-
entes, klasik južnoameriške 
literature, je v slovenskem 
prostoru dobro zastopan, saj 
je bilo doslej prevedenih že 
več njegovih knjig (Smrt Ar-
temia Cruza, Stari Gringo, 
Terra nostra. Levitev ...). To-
krat je izšlo še njegovo zgod-
nejše delo Aura v prevodu 
Barbare J. Terseglav (Celj-
ska Mohorjeva družba). 
Zadnja želja je z Bookerjevo 
nagrado nagrajeni roman 
angleškega pisatelja Graha-
ma Svvifta. Pripoveduje o 
potovanju druščine prijate-
ljev proti morju, da bi tam 
raztre.sli pepel umrlega tova-

riša, mesarja Jacka in tako 
izpolnili njegovo zadnjo že-
ljo. Roman je edino humor-
no delo v zadnjem svežnju 
zbirke Modemi klasiki (CZ). 
Ob njeip sta tokrat v zbirld 
izšla še Vzhodni divan bo-
sanskega pisatelja Dževada 
Karahasana in Dolgo življe-
nje Marianne Ucria sodo-
bne italijanske pisateljice 
Dacie Maraini. V prvem ro-
manu so zapisane življenj-
ske zgodbe treh pisateljev, 
ki so sicer živeli v treh raz-
ličnih stoletjih, pa so vendar 
njihove usode povezane. 
Dmgi roman pripoveduje o 
gluhonemi ženski iz 18. sto-
letja, ki svojo hibo izkoristi 
sebi v prid. Za komunicira-
nje s svetom se naud pisati 
in brati, s tem pa lahko po-
seže po knjigah, ob katerih 
postane svobodomiselna in 
samozavestna. 
Homo europeus je znan-
stveno delo sociologinje 
Ksenije Šabec, v katerem 

obravnava sodobne stereoti-
pe in predsodke, ki se uve-
ljavljajo na vseh področjih 
družbenega življenja in za-
devajo t. i. "druge" - glede na 
narodno, rasno, versko pri-
padnost. Avtorica odkriva, 
kje nastajajo predsodki, kaj 
jih ohranja in utrjuje, pred-
stavi pa tudi tipične stereoti-
pe o posameznih evropskih 
narodih. Zlasti pomembno 
je njeno razmišljanje o 
skupni evropski kulturni 
identiteti. 
Se druge novosti s področja 
filozofije, etike in družbo-
slovja: 
Suverenost dobrega - te-
meljno filozofsko delo Iris 
Murdoch, ki jo poznamo 
predvsem kot predstavnico 
klasične angleške književ-
nosti (Samorog, Čmi princ. 
Grad iz peska...; Študentska 
založba, zbirka Claritas); Re-
nata Šribar v delu O porno-
grafiji strokovno (brez mo-
raliziranja in čistunstva) 

utemeljuje kritiko pornogra-
fije (Sophia); Ekološki impe-
rializem, delo angleškega 
zgodovinarja Alfreda W. 
Crosbyja, odgovarja na vpra-
šanje, kako je mogoče, da so 
se Evropejci, drugače od 
prebivalcev drugih celin pre-
seljevali v dežele tisoče kilo-
metrov od Evrope in tam 
tudi obstali (Studia humani-
tati§); v delu Politika drog 
Ines Jenko Kvaternik prek 
osebnih zgodb prikazuje 
vpliv prepovedanih drog na 
vsakdanje življenje uporab-
nikov in na njihova razmer-
ja do drugih ljudi (Fakulteta 
za družbene vede); Vzpon 
zahodnega krščanstva, avto-
rja Petra Browna, pa je po-
droben prikaz zgodovinske-
ga dogajanja v obdobju od 
leta 200 do leta 1000, v ka-
terem se je krščanstvo na za-
hodu izoblikovalo drugače 
kot dmgod (zbirka Delajmo 
Evropo, založba *cf). 

Harmonikarski dnevi 
Med 13. in 15. aprilom so v jeseniški občini potekala številna 
harmonikarska srečanja. Za uvod se je s samostojnim kon-
certom v Glasbeni šoli Jesenice predstavil Primož Parovel, 
od leta 2004 docent za harmoniko na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani. Glasbenik nastopa na številnih koncertih po Evro-
pi pa tudi v Tajvanu in Kanadi. Izobraževanje je zaključil v 
letu 2005 na podiplomskem študiju v Nemčiji. Bil je Zoisov 
štipendist, dobil je tudi štipendijo za najboljšega tujega štu-
denta na Akademiji za glasbo "Franz Liszt" v Weimarju pa 
nagrade na mednarodnih tekmovanjih za samostojne in 
skupinske nastope po svetu. Na samostojnem koncertu na 
Jesenicah je zaigral 19 skladb za harmoniko. Dan kasneje je 
bilo živahno v Glasbeni šoli Jesenice, ko so pripravili semi-
nar za učitelje harmonike, v nedeljo pa je potekalo 4. sreča-
nje harmonikarskih orkestrov Slovenije. J. P. 

Trobite z nami! 

Da bo bodoče dogajanje na prostem pred kasarno lahko pri-
jetno, je dokazala zanimiva glasbena prireditev. V Glasbeni 
šoli Jesenice ugotavljajo, da Imajo premalo trobilcev - glas-
benikov, ki igrajo na trobente in podobne inštrumente. Zato 
so pripravili koncert na prostem v sodelovanju s Pihalnim 
orkestrom Jesenlce-Kranjska Gora in Mladinskim pihalnim 
orkestrom Glasbene šole Jesenice. Svoj "lonček" pa sta do-
dala vedno priljubljeni gledališko zabavni par Dedek in Miri. 
Namen prireditve je bil, zainteresirati bodoče glasbenike za 
igranje na trobila. J. P. 

Glasbeni recital 

V torek, 3. aprila, je spet potekal vrhunski dogodek za lju-
bitelje resne glasbe. Kot običajno so ga pripravili v Glasbeni 
šoli Jesenice, kjer vedno znova znajo .presenetiti s svojimi 
prireditvami aH z glasbenimi gosti. Tokrat se je s pod^lom-
skim recitalom predstavil vlolončelist Gregor Pele. Ze do-
brih i6 let igra ta inštrument in v zadnjem obdobju seveda 
tudi uspešno nastopa in predstavlja svoje bogato glasbeno 
znanje na samostojnih koncertih doma in v tujini. Na 
tokratnem koncertu je ob klavirski spremljavi Mojce Pucelj 
zaigral tri skladbe Francisa A. Parta, F. Paulenca in Ludwiga 
van Beethovna. Gregorjev mentor je redni profesor na 
akademiji Miloš Mlejnik. J. P. 

Razstava Bogdana Sobana v Doliku 

V petek, 6. aprila, so v likovnem salonu Dollk pripravili zani-
mivo razstavo likovnih stvaritev na osnovi Informacijske 
tehnologije ali računalniške umetnosti. Avtor Bogdan Soban 
prihaja iz Primorske, iz Vrtojbe pri Šempetru pri Gorici in je 
diplomirani inženir strojništva. Na straneh svetovnega sple-
ta veliko razstavlja in objavlja članke, je pa tudi eden od red-
kih raziskovalcev generativne smeri računalniške umetnosti. 
Po sicer nenavadnem procesu se rojevajo stvaritve, ki z bar-
vami, črtami in ploskvami govorijo likovni jezik, stvaritve, 
katerih kompozicijo lahko analiziramo, določimo razmerja, 
skratka, vsako njegovo delo je po svoje nekaj posebnega in 
se nanja moramo še privaditi. Kot je pred mnogimi leti tra-
dicionalno likovno dogajanje zmedla fotografija, tako nas 
sedaj v začetku zmedejo kreacije Iz računalniških progra-
mov, temelječe na algoritmih matematičnih funkcij. J. P. 

Pridite, ne bo vam žal! 
Tako kot je konec decembra rezerviran za novoletne koncer-
te, tako je april mesec za spomladanski koncert. Tako pač 
narekuje tradicija 133-letnemu trubadurju. Pihalnemu orkes-
tru Jesenice-Kranjska Gora. Zato res ne zamudite velikega 
glasbenega dogodka v soboto, 21. aprila ob 19.30 v jeseni-
škem gledališču. Letošnji spomladanski koncert bo posebna 
poslastica, saj bo postregel s svetovno znanimi uspešnica-
mi in zimzelenimi melodijami, s katerimi bo zaobjel doma-
la cel svet: tema Z glasbo okoli sveta to zagotavlja. Za do-
brodošlico bodo božali uho in dušo toni sosednjih držav s 
tako znanimi melodijami, kot je recimo večno lepa O sole 
mlo. Glasba bo pljusknila na vse strani od južne Amerike, 
Španije, Grčije In zaveslala tja do Irske, Armenije in Romu-
nije. Krstno bo izveden venček slovenskih narodnih v prired-
bi dirigenta Domna Jeraše. Pomlad je sinonim mladosti, 
zato bodo ta večer mladi glavne zvezde In solisti ob sprem-
ljavi Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora. Naj jih na-
štejem: Špela Medja s kljukasto flavto, vso pahljačo mlado-
stnih glasov pa bodo razprli pred vami mladinski pevski 
zbori OŠ Toneta Čufarja, OŠ Prežihovega Voranca in OŠ Ko-
roška Bela. Š. M. 
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jesenlčanke še vedno najboljše 

Na Jesenicah se je v soboto, 31. marca, odvil košarkarski tur-
nir za dekleta, rojena 1992 in mlajše. ŽKK Jesenice v sodelo-
vanju z jeseniškim Zavodom za šport je na omenjeni turnir 
povabil poleg domače še dve najboljši ekipi ta čas na Go-
renjskem, in sicer Škofjo Loko in Kranjsko Goro. Že na pr-
vem srečanju med Jeseničankami in Kranjsko Goro smo vi-
deli res izjemno dobro in predvsem borbeno košarko, v ka-
teri so na koncu več uspeha imele domačinke, ki so slavile 
z rezultatom 63 : 57. V drugem srečanju sta se pomerili 
Kranjska Gora in Škofja Loka. V izenačenem srečanju in dra-
matični končnici so več športne sreče imele Škofjeločanke, 
ki so zabeležile minimalno zmago 37 : 36. Na zadnjem sre-
čanju med Jeseničankami in Škofjo Loko, ki je odločalo o 1. 
mestu, smo videli prevlado domačih košarkaric, ki so ves 
čas srečanja narekovale hud tempo. Proti koncu so nekoliko 
popustile, vendar njihova zmaga 52 : 44 niti v enem trenut-
ku ni bila vprašljiva. Tako so košarkarice ŽKK Jesenice osvo-
jile 1. mesto, druga je bila Škofja Loka in tretja Kranjska 
Gora. Za najboljšo igralko turnirja je bila razglašena Jeseni-
čanka Selmedina Huseinbašič. S. A. 

Miša in Anel državna šahovska prvaka 
Na nedavnem državnem šahovskem prvenstvu mladih, ki je 
potekalo v Murski Soboti in se ga je udeležilo 220 najboljših 
šahistk in šahistov, sta se odlično odrezala dva mlada jese-
niška šahista, člana Šahovskega društva Jesenice. V skupini 
do 18 let je Miša Hrenič po pričakovanjih premagala vso 
konkurenco In še enkrat osvojila naziv državne prvakinje. 
Enak uspeh je dosegel Anel Hasanagič v skupini do 16 let. 
Tekmovanja so se udeležile tudi tri mlade jeseniške šahist-
ke v skupini do 10 let, Mojca Gorenšek Krivec je zasedla 10. 
meto, Magdalena Žunič n. , Polona Hribar pa i8. mesto. V 
skupini do 14 let pa je Jeseničan Domen Mihelčič zasedel 
23. mesto. U. P. 

Volja in vztrajnost športnikov invalidov 

Pri Društvu invalidov Jesenice se kar precej članov ukvarja 
tudi s športom in rekreacijo. Z voljo in vztrajnostjo v okviru 
svojih sposobnosti dosegajo odlične rezultate na invalidskih 
državnih prvenstvih in drugih tekmovanjih. Predvsem so 
uspešni v namiznem tenisu, kegljanju na asfaltu, streljanju 
z zračno puško in balinanjem. Člani komisije pod vodstvom 
predsednice MIlane Krmelj so tudi uspešni organizatorji 
tekmovanj invalidov športnikov. V marcu so na strelišču na 
Slovenskem Javorniku organizirali območno prvenstvo v 
streljanju z zračnim orožjem. Normo za državno prvenstvo 
so dosegli štirje člani društva Majda Kralj, Franci Bizjak, Ja-
nez Bohinc in Pavel Jezeršek. J. R. 

Čestitke mladim hokejistom 

Izvršni odbor Hokejskega društva mladi Jesenice ob uspeš-
nem zaključku sezone 2006/2007 čestita ekipi mlajših deč-
kov za osvojeno 1. mesto na državnem prvenstvu 
2006/2007; dečkov za osvojeno 1. mesto na državnem 
prvenstvu 2006/2007, za 1. mesto na mednarodnem turnir-
ju Celovca in za i. mesto na mednarodnem turnirju Kadan 
(Češka); ekipi kadetov za 1. mesto v državnem prvenstvu 
2006/2007; ekipi mladincev za 2. mesto v državnem prven-
stvu 2006/2007 in za 1. mesto na mednarodnem turnirju v 
Italiji; kombinirani ekipi članov pa za i. mesto v Inter ligi B. 
Izvršni odbor HD mladi Jesenice čestita za uspešno in za-
gnano delo v sezoni 2006/2007 tudi ekipam malčkov in ho-
kejske šole. Ob izjemno uspešni sezoni 2006/2007 se še 
posebej zahvaljujemo vsem trenerjem, tehničnim vodjem in 
vodjem ekip, ki so poskrbeli s svojim delom, da HD mladi 
Jesenice ostaja najbolj množičen in uspešen hokejski kolek-
tiv v Sloveniji. 

Slovo paraskiju 
Po svetovnem prvenstvu v paraskiju v Italiji je v pokoj doskočil letošnji svetovni podprvak Gorazd Lah. 

BoF 

Počasni korak proti odprtim 
vratom letala je morda zastal 
za hipec - opazen le posveče-
nim, toda gib se je nadaljeval, 
izgubil pod krilom in se kon-
čal tisoče metrov spodaj na 
majhni črni piki. Tako se je 
končala kariera enega naj-
uspešnejših jeseniških šport-
nikov v njemu najljubši pa-
dalski panogi - paraskiju. 
Zbral je osem medalj s sveto-
vnih prvenstev, od tega tri 
moštvene naslove svetovnega 
prvaka. Zapored! En naslov 
najboljšega na svetu si je na-
del med posamezniki, sledil 
pa mu je letošnji naslov vice-
prvaka. Vrhunsko, če ne še 
bolje označeno: Impozantno. 
Paraski, ki je kombinacija ve-
leslaloma in skokov s pada-
lom na cilj, je na italijanskem 
nebu in snegu v Predazzo 
Bellamonteju pospremil v 
športno upokojitev Gorazda 
Laha - Nitko. 

Za popolno gostoto zapisane-
ga je treba dodati še to: Nitka 
je pred zadnjo serijo le za ne-
kaj centimetrov zaostajal za 
Nemcem Reinholdom Hei-
blom. Medtem ko je Slove-
nec stiskal pesti za dobre vre-
menske razmere, se je Nem-
cu ob začetku sneženja okoli 
poldneva začelo smejati do 
ušes: fmalna serija je odpadla 
in tako je postal najboljši na 
svetu. Redki bi stavili svoj 
mesečni zaslužek nanj, veči-
na bi položila stavo na Lalia. 
Prekleto sneženje. Toda 
športna usoda je včasih kruto 
porogljiva, a se Nitka zaradi 
tega ni preveč sekiral: "Glav-
ni cilj je bil moštveni uspeh, 
kar smo seveda dosegli. Po 
veleslalomu, ki je bil pravi 
FI S, smo vedeli, da lahko po-
sežemo po prvem mestu. Se-

acutin' 
,rzo 2007 

rije dobrih skokov nismo 
prekinjali in tako izpolnili za-
stavljeno, uspeh posamezni-
ka pa je bil podrejen moštvu. 
Tako smo navajeni delati vsi, 
od samega začetka formira-
nja slovenske izbrane vrste v 
paraskiju," je povedal štabni 
vodnik, ki je v tej atraktivni 
zimski disciplini, ki so jo izu-
mili švicarski gorski reševal-
ci, pristal po poškodbi kolena 
na treningu klasičnega smu-

ka, tik preden je napolnil 
dvajset let. "Prav zaradi kole-
na grem zdaj v paraski upo-
kojitev. saj je bilo na koncu 
tekmovanja v smučarskem 
delu veliko že kot lubenica. 
Ostale bodo druge padalske 
discipline in kakšen skok za 
dušo, recimo hitrostni skok." 
Njegov osebni rekord trenut-
no znaša 496 km/h in za 
svetovnim zaostaja le za pič-
lih 15 km/h. 

Štiriintridesetletnik je v vsald 
sezoni opravil s padalom od 
800 do prek tisoč skokov: 
"Psihofizične obremenitve 
so velike. Včasih na trenin-
gu delamo po 14 skokov na 
dan, z različnimi obreme-
nitvami, vse pa se odvija pri 
hitrostih prek 300 km/h." 
Strah.' Negotovost.' Tega pri 
njem ni najti, vsaka beseda 
je odločna, odrezava in pred-
vsem dobro merjena. 
Pretvarjanja, predvsem pa 
improvizacije ni v njegovih 
stavkih, tako kot pri padalu. 
Napaka je le ena, in če 
vemo, da še nikoli nihče ni 
ostal tam gori... V svoji kari-
eri je trinajstkrat odpiral re-
zervno padalo: "Prvič, ko 
sem odpiral rezervno pada-
lo, je bil hud adrenalin. Ko-
lena so bila mehka, roke so 
se tresle. Enkrat je bilo res 
kritično. Uspelo se mi je re-
šiti v zadnjem hipu, saj se 
mi je rezerva odprla na sto 
metrih. Bil je 25. maj 1998." 
To je bil njegov drugi rojstni 
dan. 

Medicinski hokej na ledu 
BoF 

Slovenski hokejski selektor bi 
na Jesenicah poleg reprezen-
tantov zagotovo lahko našel še 
koga, ki bi ga odeli v sloven-
ske barve in postavili pred ob-
jektiv ob priložnostnih požira-
njih. Prav vsi, ki so se postavi-

li pred naš objektiv, namreč 
lahko med hokejsko igro z 
znanjem in veščino pomagajo 
ob poškodbah. In da bi začuti-
li, kako se hokej sploh igra, so 
se zdravstveni delavci s celo-
tnega območja, kjer se igra 
najboljši hokej v državi, po-
merili med seboj v tej atraktiv-

ni igri. Pa ne prvič, že debelih 
triindvajset let se merijo 
zdravstveni mojstri v prega-
njanju gumijaste ploščice po 
ledu. Večinoma so razdeljeni 
na moštvi Zdravstveni domo-
vi Gorenjske in Splošna bolni-
ca Jesenice. Za rezultat na 
koncu skorajda nihče več ne 

vpraša, kajti več besed je na-
menjenih umetniškim vti-
som posameznikov, ki so jim 
drsalke bolj ali manj tuj šport-
ni pripomoček. Dobre volje 
ne zmanjka, tako je bilo tudi 
letos in zato se že ve, da se bo 
preganjanje gumija po ledu 
odvilo tudi prihodnje leto. 



ŠPORT 

Štruklje dočakal, 
počitnic še ne 
Prejšnji teden je iz Los Angelesa, kjer je uspešno nastopal za ekipo Los Angeles Kings v najmočnejši 
hokejski ligi na svetu NHL, domov prišel Hrušičan Anže Kopitar. 

VILMA STAN OVNI K 

Čeprav so poznavalci hokeja 
vedeli, da je Anže Kopitar 
odličen hokejist, ki se je že 
pri šestnajstih letili v tujino 
podal po dodatno hokejsko 
znanje (prej pa ga je pridno 
nabiral doma), so le redki 
pričakovali, da bo že v svoji 
prvi sezoni prek Atlantika 
lahko uveljavil nesporen ta-
lent in znanje. Malokdo je 
verjel, da ga bo trener ekipe 
Los Angeles Kings že na za-
četku postavil v najboljšo pe-
terko in da bo iz tekme v tek-
mo pridno nabiral točke z 
goli in podajami. Toda trma-
sti Gorenjec je pozitivno pre-
senetil svoje navijače in ho-
kejske strokovnjake ter po-
stal eden najboljših novincev 
v ligi NHL in zvezdnik "kra-
ljev" iz Los Angelesa. 

Zableste l že na prvi 

tekmi 

"Že takoj, ko sem lani šel v 
tako imenovani kamp, sem 
začel trdo delati. Seveda 
sem si želel, da pridem v 
ekipo, da zaigram v najmoč-
nejši ligi na svetu. Se danes 
se dobro spominjam prve 
tekme, prvega gola, zdi se 
mi, kot da je bilo včeraj. Za-

Anže s svojimi domačimi: staršema Matejo in Matjažem, bratom Gašperjem ter starimi 
starši Marjano in Alojzom Katnikom ter Tonetom Kopitarjem | F O T O : T I N A D O K L 

četek je bil res enkraten, 
boljši kot sem smel upati. 
Nato so sledili vzponi in 
padci, sledila je tudi poškod-
ba hrbta. Ta je bila kar res-
na, vendar me vodilni v klu-
bu niso hoteli siliti, da bi se 
prehitro vrnil na led. Tako 
sem se lahko pozdravil, se-
zono pa sem zaključil kot 
tretji novinec. Trenutno se 
počutim dobro in upam, da 

Tudi mlajši brat Gašper si nekoč želi zaigrati z Anžetom. 
I F O T O : T I N A D O K L 

Z Anžetom je domov za čas svetovnega prvenstva 
pripotoval tudi kondicijski trener in fizioterapevt Mike 
Kadar. | F O T O : T I N A D O K L 

se mi poškodba ne bo pono-
vila," pravi Anže in dodaja, 
da mu je čas ob treningih, 
potovanjih in tekmah hitro 
mineval, vseeno pa je komaj 
čakal, da se vrne domov. 
"Res so meseci minili kot 
blisk, čeprav moram prizna-
ti, da sem včasih vmes po-
grešal vse, kar imamo v Slo-
veniji, predvsem pa prijate-
lje, družino, punco ...," 
skromno dodaja slavni Hru-
šičan, ki bo konec tega tedna 
vendarle začel razmišljati o 
letošnjih počitnicah. "Ko bo 
končano svetovno prven-
stvo, si bom zagotovo vzel 
nekaj časa za počitek. Spoči 
ti moram telo, pa tudi glavo 
Sezona je bila naporna 
zame se je vse odvijalo s si 
lovito naglico in treba bo na 
polniti baterije za poletne 
treninge in za novo sezono. 
Še pred odhodom domov 
smo namreč imeli z ekipo 
sestanek in na njem smo se 
pogovarjali tudi o novi sezo-
ni. Imamo mlado ekipo, 
vendar smo že letos nekaj-
krat pokazali, da lahko igra-
mo zelo dobro in da lahko 
premagamo tudi najboljše 
ekipe," pravi postavni Anže, 
ki je v Ameriki v zadnjem 
letu pridobil nekaj kilogra-
mov. "Tehtnica res kaže ne-
kaj več kot lani ob odhodu, 
višine pa si nisem meril, 
tako da sploh ne vem, ali 
sem še kaj zrasel," nasme-
jan dodaja Anže, ki si je po 
prihodu domov privoščil 
mamine dobrote s štruklji 
na čelu, pa tudi govejo juho, 
pečenice in vse tisto, kar je v 
Los Angelesu pogrešal. 

Z Anžetom čez lužo tudi 
družina 

Tudi domači, ki so Anžeta 
med sezono nekajkrat obis-

kali (oče Matjaž je imel za 
obiske kot trener Acroni Je-
senic malo časa), te dni že 
delajo načrte za bližnje pole-
tje in prihodnje leto. "Anže 
bo šel s prijatelji na jadra-
nje, privoščili pa si bomo 
tudi štirinajst dni družin-
skih počitnic na morju. Se-
daj še ne vem točno kdaj, 
najbrž pa bomo šli na Hvar. 
Junija bosta šla Anže in 
Matjaž v Toronto, kjer bodo 
podelili posebne nagrade 
najboljšim petim novincem 
v ligi NHL. Konec avgusta 
pa naj bi šli v Los Angeles 
vsi, čeprav se Matjaž še ni 
dokončno odločil," pravi 
mami Mateja, oče Matjaž 
pa dodaja, da je pred res 
težko odločitvijo. "Po takšni 
sezoni mi je kar težko za-
pustiti jeseniško moštvo, 
vendar pa o odhodu v Ame-
riko resno razmišljamo. Ko 
sem bil na obisku pri Anže-
tu, sem šel tudi v srednjo 
šolo, ki naj bi jo obiskoval 
Gašper. Upam, da nam bo 
uspelo urediti vse papirje, 
saj je v Ameriki po enaj-
stem septembru z ureja-
njem dokurrientov res pre-
cej težav," pravi Matjaž. 
Najbolj pa se odhoda v Los 
Angeles veseli najmlajši v 
družini, Gašper, prav tako 
hokejist. "Tudi jaz si želim 
igrati hokej v Ameriki, za-
gotovo bi tam zelo napredo-
val. Tudi s šolo naj ne bi 
bilo težav. Upam, da bom 
lahko igral v ekipi Junior 
Kings, to je v isti dvorani, 
kjer trenira Anže. Tudi sam 
sem že preizkusil led te 
dvorane, ko sem bil na obi-
sku. Seveda pa je moja že-
lja, da bi kdaj zaigral skupaj 
z bratom, čeprav se zave-
dam, da je do tja še trda 
pot," pravi petnajstletni Ga-
šper. 

Anže Kopitar spet doma 
Ob rob prihodu Anžeta Kopitarja domov smo prejeli tudi 
naslednje pismo: "Kot hokejskega navijača in ponosnega 
občana Jesenic me zanima, kako da se nobena od organi-
zacij na Jesenicah (hokejski klub, zavod za šport, občina) ni 
danes spomnil, da se je domov v svojo občino, torej na Je-
senice, bolj natančno na Hrušico vrnil človek, ki je ime Je-
senic ponesel v svet, kot še nihče do sedaj. Vsak drugi dan 
smo lahko po časopisih brali, poslušali po radiu, TV, da je 
JESENIČAN ali HRUŠIČAN zaznamoval športni dogodek 
prek luže. Ali si Anže ni zaslužil niti šopka ali česa podob-
nega na letališču ali na Hrušici, ko smo ga pričakali pred 
domom. Na Hrušici smo imeli namen pripraviti sprejem, a 
v krajevni skupnosti oziroma na KŠD tudi ni bilo posebne-
ga interesa. Ali je največ, kar premorejo nekateri Jeseničani, 
le 2^VIST do Anžetovega uspeha? Lep pozdrav, Ivan Kran-
jec." 

Vabilo na podjetniško kavico 

Vabimo vas, da se udeležite delavnic, ki bodo potekale v 
prostorih Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Spodnji 
Plavž 246, Jesenice. Namenjene so vsem ženskam (podjet-
nicam, brezposelnim, kmečkim ženam, potencialnim pod-
jetnicam, študentkam, zaposlenim). Vse delavnice se bodo 
pričele ob 16. uri in končale predvidoma ob 20. Termini de-
lavnic in vsebine: 
četrtek, 17. maja - pridobitev osnovnega znanja za 
postavitev lastne spletne strani, 
ponedeljek, 21. maja - ročno delo kot možnost osebne 
dopolnilne dejavnosti - izdelovanje umetnih rož, 
torek, 22. maja - čustvena Inteligenca, 
sreda, 23. maja - komunikacija in retorika, 
četrtek, 24. maja - tečaj oblikovanja keramike kot možnost 
osebne dopolnilne dejavnosti, 
ponedeljek, 28. maja - postopek odprtja s. p.-ja in s tem 
povezano svetovanje, 
četrtek, 31. maja - delavnica presenečenja. 
Udeležbo potrdite na telefonski številki 04/581-34-19 ali 
po elektronski pošti: dina@ragor.si.Vljudno vabljene! 

Občina Jesenice na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužben-
cih (Ur. list RS, M. 32/06-UPB-2) in 23. člena Zakona o delovnih 
razmerjih (Ur list RS, št. 42/02) objavlja 

razpis za strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas 

SODELAVEC ZA KRAJEVNO 
SKUPNOST 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta; štiriletna 
srednješolsica izobrazba družboslovne smeri, 

6 mesecev delovnih Izkuienj. 

Poleg navedenih pogojev in splošnih pogojev, določenih z zako-
nom, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje: 
biti morajo državljani Republike Slovenije, 
aktivno morajo obvladati uradni jezik, 
obvladati morajo osnovne računalniške programe, 
ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznive-
ga dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti 
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trs^anju več kot šest 
mesecev, ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega 
dejanja iz prejšnje alinee. 

Prijave na javni razpis kandidati/ke oddajo na obrazcu, ki ga do-
bijo na spletni strani Občine Jesenice vww.jesenlce.si. K obraz-
cu kandidati/ke priložijo žMjenjepIs ter naslednja dokazila: 
fotokopijo potrdila o pridobljeni peti stopnji Izobraztje. 

Kandidat/ka, ki 1» izbran/a, bo moral/a predložiti še dokazila iz 
4. in 5. točke. Potrdilo pod točko 4 Izda Ministrstvo za pravosod-
je, pod točko 5 pa krsgevno pristojno sodišče. 

Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo na podlagi predloženih 
dokumentov in razgovora s kandidati/kami. 

Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z zahtevano dokumentaci-
jo po pošti v zaprti ovojnici z oznako "Razpis za delovno mesto 
sodelavec za KS" na naslov: Občina Jesenice, Cesta železa/jev 
6, 4270 Jesenice, ali po elektronski pošti na naslov: obcina.je-
senice@jesenice.sl, v roku 8 dni od objave na Zavodu za zapo-
slovanje RS, to je do 25. aprila 2007. 

Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali. 

Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v 60 dneh od objave razpi-
sa. Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjena pogodba o zaposlit-
vi za nedoločen čas, s trimesečnim poskusnim delom s polnim 
delovnim časom, preostalim kandidatom pa bo izdano obvestilo 
o neizbiri. Kandidat/ka bo opravljal/a delo na sedežih krajevnih 
skupnosti Hrušica in Planina pod Golico. 

Dodatne informacije glede razpisa se dobijo pri Slavki Brelih, 
direktorici občinske uprave, telefon 04/5869 232 (231). 

Občina Jesenice 

mailto:senice@jesenice.sl


NASVET 

A 
MAG. SILVANA GASAR 

Ko človek ne ve, ali bi se 
smejal ali zjokal 
Najbolj znan neuradni praz-
nik v aprilu je i. april - dan 
norcev, ki je posvečen pote-
gavščinam, šalam in hu-
morju. Toda humor ima kar 
precej opraviti z neumnost-
jo in tragičnostjo. Že slavni 
Charlie Chaplin je rekel, da 
so stvari, ki se od daleč zdijo 
smešne, od blizu tragične. 
Kaj je smešno, je relativno. 
Na splošno velja, da so 
smešni ljudje, predmeti ali 
situacije, ki nas zabavajo, 
pripravijo do smeha in pre-
šernega razpoloženja, toda 
to, kaj se komu zdi smešno, 
je odvisno od narodnosti, 
kulture, zrelosti, starosti, si-
tuacije ipd. Zelo se razliku-
jemo tudi v smislu za hu-
mor; eni ga imajo veliko, 
drugi bore njalo. Dober smi-
sel za humor ima človek, ki 
zna v številnih različnih si-
tuacijah videti smešno, za-
bavno plat. 

Obstajajo različne vrste hu-
morja, pa tudi smisla za hu-
mor. Govorimo o ljudeh z 
dobrim, slabim, čudnim, iz-
krivljenim ali bolnim smis-
lom za humor. V zvezi s hu-
morjem se pogosto pojavlja-

jo izrazi, kot: obscenost, ab-
surdnost, parodija, sarka-
zem, ironija, pikrost, cini-
zem, črni humor. Obsce-
nost je nekaj odvratnega in 
neokusnega. Izraz se najpo-
gosteje uporablja za seksual-
no nemoralne besede, pri-
zore in dejanja, pa tudi za 
nesprejemljivo, žaljivo vede-
nje, za nekaj, kar velja za 
tabu. Z izrazom absurdno 
največkrat označujemo ne-
kaj, kar nima nobenega 
smisla in logike. Parodija je 

nom govora kažemo, da do 
neke stvari, situacije ali ose-
be nimamo nobenega spo-
štovanja, je ne jemljemo 
resno in se nam zdi neum-
na. Je tesno povezana z iro-
nijo in je po nekaterih defi-
nicijah oblika besedne ironi-
je, katere namen je žaliti ali 
prizadeti. Rečemo npr., da 
je nekaj fantastično, pri tem 
pa z mimiko in načinom go-
vora kažemo, da je po na-
šem mnenju to grozno. Pi-
krost je oblika intelektualne-

Humor je način boja proti stvarem, ki nam niso 
všeč, ki nas motijo, jezijo, žalostijo in spravljajo 
ob živce. To ne pomeni, da stvari ne jemljemo 
resno. Kaže samo to, da potrebujemo sprostitev. 
Humor je dobrodošel ventil sproščanja nezado-
voljstva in negativnih čustev. 

umetniško - literarno, glas-
beno ali filmsko delo, ki po-
snema drugo delo z name-
nom, da bi prikazala njego-
vo smešno plat in se norče-
vala iz njega ali njegovega 
avtorja. Sarkazem pomeni, 
da z izrazom obraza ali nači-

ga humorja in se nanaša na 
sposobnost človeka, da daje 
pripombe, ki so hkrati pa-
metne in zabavne. Cinik je 
oseba, ki verjame, da ljudje 
počno stvari predvsem iz 
egoističnih razlogov, manj 
pa iz bolj lepih motivov. Ci-

nik ne verjame v dobre in 
lepe stvari. Bistvo cinizma je 
torej črnogledost in negativ-
no videnje sveta. Črni hu-
mor pa je vrsta humorja, ki 
učinkuje grozljivo, morbid-
no ali cinično. Teme šal so 
smrt, bolezni, kanibalizem, 
umori, norost, groza, zlora-
be, nasilje, vojne, umske in 
telesne degeneracije ipd. V 
resnici so to najbolj krute 
šale, saj se šalimo na račun 
stvari, ki so smrtno resne. 
Črni humor je podoben bol-
nemu humorju (kot npr. 
šale o mrtvih otrocih), ven-
dar bolni humor večinoma 
izhaja iz šoka in zavračanja 
realnosti, medtem ko črni 
humor ponavadi vključuje 
elemente ironije ali celo 
vdanosti v usodo. 
Zdi se, da je črni humor vse 
bolj razširjen, podobno kot 
tudi sarkazem, cinizem, iro-
nija in pikrost. Zakaj je 
tako? Iz zgoraj povedanega 
sledi, da se največkrat smeji-
mo odvratnosti, žaljivosti, 
nesmislu, nerodnosti, napa-
kam, neumnosti, nesreči in 
težavam drugih, za katere 
pa tudi sami nismo imuni. 

V pregovoru: "Povej mi, 
čemu se smejiš in povem ti, 
kakšen si," je kar precej res-
nice. V samem bistvu hu-
morja ni prav nič smešnega, 
kar dokazuje tudi dejstvo, da 
nam je - če sploh - znatno 
manj do smeha, kadar se 
isto zgodi nam. Vsaj takrat 
dojamemo, da je vse skupaj 
neugodno, žalostno, boleče, 
kruto ali celo tragično. Zakaj 
se torej šalimo? Humor je 
način boja proti stvarem, ki 
nam niso všeč, ki nas moti-
jo, jezijo, žalostijo in sprav-
ljajo ob živce. To ne pome-
ni, da stvari ne jemljemo 
resno. Kaže samo to, da po-
trebujemo sprostitev. Hu-
mor je dobrodošel ventil 
sproščanja nezadovoljstva 
in negativnih čustev. Drži 
tudi pregovor, da je smeh 
pol zdravja. Če neugodne si-
tuacije ne morete spremeni-
ti, je torej še vedno bolje, da 
se ji smejite - pa čeprav na 
račun črnega humorja, pi-
krosti in ciničnosti, kot pa 
da planete v jok, padete v de-
presijo in razmišljate o ne-
smislu življenja. Bolje slab 
humor kot dober samomor. 

A Prepletena pomlad 
ti 

MAG. KARMEN KLOBASA 

Sejem Pitti Filati v Firencah, 
kjer proizvajalci prej iz Italije 
in drugih evropskih držav 
predstavijo nove materiale, 
pletene vzorce, barvne lestvice 
in kombinacije, nas je spet 
navdušil. Koncept pletenin za 
novo sezono je ideja, vredna 
občudovanja. Če so bili do ne-
davna pomembni obzirnost 
do materialov, ftmkdonalnost 
in udobje, je danes ponovno 
želja po dekorativnem, s teh-
ničnim napredkom, seveda. 

Pletenine so nežne z značil-
nostmi nove romantike. V 
ospredju je svežina in pre-
prostost bombaža, izražena 
v čipkastih vzorcih. Da 
bomo ohranili njihovo ne-
žnost, ljubeznivost in prijaz-
nost, so barve pastelne; roza 
odtenki, sivka, svetlo modra, 
pistacija, najlepša pa bo 
bela. Če vam le pristoji. 

m 

Cvetlice so se naselile tudi 
na posamezne dele oblačil. 
Najpogosteje strojno izveze-
ne krasijo ovratnik in pas 
krila. Vezene cvetlice ljubijo 
lesket svile in viskoze, kar 
daje pletenini eleganten pri-
dih. 

Obvezna barva letošnje se-
zone je dan modra, ki pri-
staja prav vsem moškim, 
mlajšim in tudi starejšim. 
Bolj pogumni boste eno-
barvnost popestrili s črtasto 
ovratno ruto ali vzorčasto 
srajco, kot predlaga Byblos. 

Preje pri moških pleteninah 
so večinoma bombažne, svi-
lene ali viskozne. Nekaj je 
tudi bombažnih mešanic z 
akrilom. O tem, da rebrasto 
pleteno jopo, ki se zapenja 
na zadrgo, morate imeti, ne 
bom pisala. Rada pa bi pred-
stavila dve novi oblačili. 
Fino pleteno polo majico, 
kjer prideta do izraza kvali-
teten material in precizna 
tehnologija pletenja, zato 
pričakujte tudi višjo ceno. 

m ^ -j a 
Cvetlični vrt je navdih za 
klekljane ali kvačkane plete-
nine. Da ne bo preveč odkri-
to, spodaj obledte lahko svi-
leno obleko. 

Drugo letošnje novo oblači-
lo pa je pletena majica z 
okroglim izrezom, ki je po-
dobna jersey majici. Oziraj-
te se predvsem po takšnih s 
črtami. Drobno geometrijo 
so namreč zamenjale črte 
različnih širin in kontrast-
nih barv. Prava pomladitev, 
kajne? Čas je torej za spre-
membo tudi v moški garde-
robi. Zadržane nevtralne to-
ne boste za nekaj časa mora-
li pospraviti. 



ZANIMIVOSTI 

Moj zdravnik 
Na Jesenicah so največ glasov zbrali splošna zdravnica Ivica Vreš, pediater Franci Krajnik in 
ginekolog Drago Sredanovič. Kaj so povedali o izraženem zaupanju pacientk in pacientov? 

NATAŠA HAREJ 

Ivica Vreš je o izraženem za-
upanju pacientk in pacientov 
dejala: "Po eni strani mi to 
zelo laska, obenem pa me-
nim, da vsi zdravniki, ki dela-
mo v javnem zdravstvu, pa 
tudi zasebniki, zaslužimo 
priznanje pacientov za svoje 
delo." Po njenem mnenju pri 
delu s pacienti čas ni najlx)lj 
pomemben. "Čas ni glavno 
merilo za to, koliko bo paci-
ent lahko dobil od mene kot 
človeka in od mene kot 
zdravnice. Kakršnakoli nejas-
nost pri zdravljenju ali pri 
prenašanju izvidov je lalJco 
zelo nevarna. Pomembno je, 
da pacient razume, kaj se z 
njim dogaja, kaj lahko priča-
kuje, kakšna je terapija in 
kako dolgo bo trajala. Včasih 
zadostuje, da stvar podrobne-
je razložim." Pogosto se zdi, 
da ljudje k zdravnikom in 

Ivica Vreš 

da tega v današnjem času 
najbolj primanjkuje. Mislim, 
da to, da prisluhneš pacientu 
in da padent prislulme tebi, 
lahko pomaga pri delu." 
Tako si izmenjajo izkušnje, 
saj čeprav prihajajo iz različ-
nih okolij in imajo različne 
poglede na probleme, v po-

Način življenja, obremenitve na delovnem mestu 
in doma, hitrost življenja prispevajo k temu, 
da potrebujemo pogovore. Mislim, da tega v 
današnjem času najbolj primanjkuje. Mislim, da 
to, da prisluhneš padentu in da padent prislulme 
tebi, lahko pomaga pri delu. 

zdravnicam ne hodijo zgolj 
po zdravje oziroma f>o zdra-
vila in terapijo, ampak si želi-
jo predvsem, da bi jim nekdo 
prisluhnil. "Način življenja, 
obremenitve na delovnem 
mestu in doma, hitrost življe-
nja prispevajo k temu, da po-
trebujemo pogovore. Mislim, 

govoru lahko najdejo skupen 
jezik. "Ne znam čarati, ne 
znam spreminjati življenja," 
pravi in dodaja, da mogoče 
kakšna beseda le pade na 
plodna tla in padentu da do-
ber napotek in vzgon, Id ga 
ponese naprej v življenje. 
Spedalist pediatrije Franci 

Franci Krajnik 

Krajnik dela v otroškem in 
šolskem dispanzerju Zdrav-
stvenega doma Jesenice. O 
svojem delu pravi: "Trudim 
se, da bi pomagal, da bi razu-
mel starše in otroke in da bi 
Stvari, ki so včasih boleče, 
bile čim manj boleče za vse. 
Očimo starši in otrod to opa-
zijo." Delo z otroki - posebej 
z manjšimi - je drugačno kot 
delo z odraslimi, saj težko ra-
zumejo bolezen in tudi težko 
povedo, kaj je z njimi narobe. 
"Otroci so prestrašeni, zato 
jih je treba znati p>omiriti. Se 
pa vsakega dela naučiš, tako 
z otroki in odraslimi. Če to 
dolgo delaš, to drugačnost 
sprejmeš in se je naučiš." 
Priznanja staršev svojih pad-
entov je bil vesel: "Če se člo-
vek trudi, da bi dobro delal, je 
vesel, če ta trud prepoznajo 
tudi drugi. To je tudi obvez-
nost in spodbuda; potrdilo, 
da si na pravi poti in da je tre-
ba tako delati tudi takrat, ko 
postajaš utrujen." 

Drago Sredanovič 

Specialist ginekologije in 
porodništva Drago Sredano-
vič je zaposlen v Splošni bol-
nišnid Jesenice. O javni po-
hvali, ki so mu jo izrazile pa-
dentke, pravi, da gre za veli-
ko priznanje, ker prihaja od 
ljudi, s katerimi dela vsak 
dan. "To je odraz mojega 
odnosa do njih in njihovega 
do mene. In je to tudi uspeh 
za naš oddelek v celoti, saj 
brez kolektiva ne bi mogel 
delati na način, ki ga ljudje 
dobro sprejemajo." Pri svo-
jem se sooča z velikimi izzi-
vi. "Treba je pač skrbeti za 
populacijo žensk od rane 
mladosti pa do pozne staro-
sti in pri tem gledati, da 
ostaja kvaliteta življenja vi-
soka." Rezultati dela se ka-
žejo na različnih področjih: 
"V splošnem zdravju žensk, 
na področju rojevanja, 
splošnega pozitivnega odno-
sa do življenja in uspeha. 
Mislim, da je tudi to prispe-
vek našega dela." 

O novih vidikih zdravstvene nege 
JANKO RABIČ 

V Splošni bolnici na Jeseni-
cah je pridobivanje novega 
znanja in izkušenj ter prila-
ganje spremembam vedno 
dobra naložba v skupnih 
prizadevanjih za strokoven 
in obenem prijazen pristop 
do pacienta. Tega se dobro 
zavedajo tudi medicinske 
sestre, babice in zdravstveni 
tehniki. V začetku aprila so 
poskrbeli za odmeven stro-
kovni seminar v dvorani gle-
dališča Toneta Čufarja na Je-
senicah. Poimenovali so ga 
po Angeli Boškin, prvi me-
dicinski sestri v Sloveniji. 
Svojo pionirsko pot v tem 
humanem poklicu je leta 
1919 začela na Jesenicah. 
Tako je odredila takratna na-
rodna vlada. Angela se je šo-
lala na Dunaju, delati pa je 
začela kot skrbstvena sestra, 
in sicer je bila to predhodni-
ca današnjih medicinskih 
sester. V znak spoštovanja 
do njenih velikih dejanj v 
tem poklicu ter drugih hu-
manii vrlin so se v splošni 

i t i ' 
Z d e n k a Kramar 

bolnišnici na Jesenicah od-
ločili, da letos ob 30-letnid 
njene smrti pripravijo stro-
kovni seminar, ki bo odslej 
vsako leto. Pri uspešni iz-
vedbi so prvič združili mod 
v Splošni bolnid Jesenice in 
novi Visoki zdravstveni šoli 
Jesenice, ki se je s tem tudi 
prvič javno predstavila. 
Zbrane so v uvodu pozdravi-
li: iz Splošne bolnice Jeseni-
ce glavna medidnska sestra 
Zdenka Kramar, strokovni 
direktor dr. Igor Rus in di-

Dr. Brigita Skela Savič 

rektor Igor Horvat. V imenu 
Visoke šole za zdravstveno 
nego Jesenice dr. Brigita 
Skela Savič ter župan občine 
Jesenice Tomaž Tom Men-
cinger. Sledil je prikaz filma 
o delu Angele Boškin, na-
daljnji program pa je vsebo-
val 12 strokovnih predavanj, 
spremljale pa so j ih medi-
cinske sestre in tudi nekaj 
zdravstvenih tehnikov iz vse 
Slovenije. Glavna medidn-
ska sestra Zdenka Kramar je 
strokovni seminar ocenila: 

"Seminar je bil na visoki 
profesionalni ravni. Pri tem 
se moram zahvaliti vsem so-
delavkam, ki so svoje naloge 
opravile več kot odlično. Pri 
tem se je izkazalo, da v naši 
bolnišnici delamo timsko. 
Medicinske sestre imajo 
možnost vsestranskega stro-
kovnega razvoja. Pridoblje-
no znanje vedno lahko poka-
žejo v sodelovanju z zdravni-
ki in vsemi drugimi. Id sode-
lujejo pri obravnavi bolnika. 
Ta mora biti d m bolj usmer-
jena k bolniku in njegovim 
svojcem." Dekanka Visoke 
šole za zdravstveno nego dr. 
Brigita Skela Savič je dodala: 
"Začeli smo se pogovarjati o 
profesionalizaciji zdravstve-
ne nege in integradji v zdrav-
stvenem timu. Prišli smo do 
spoznanja, da je nega sistem, 
ki se mora prilagajati spre-
membam v družbi. Potrebno 
je predhodno znanje, da se te 
spremembe potem uvedejo v 
praksi. Na seminarju smo 
slišali več lepih primerov iz 
jeseniške bolnišnice, da se 
to da narediti." 

V spomin 

I L I K I Š M I D (1928 - 2007) 
Poslovili smo se od llike Šmid, upokojene učiteljice in rav-
nateljice. llika Šmid je kot učiteljica razrednega pouka pouče-
vala številne generacije otrok najprej v svojem rojstnem kraju in 
kasneje na Dovjem. Na Čufaijevi šoli se je zaposlila v šestdesetih 
letih, ko sta bili še obe jeseniški šoli v eni stavbi na Tomšičevi. V 
tistih letih je poučevala predvsem matematiko v j. razredu. 
Takrat je bilo veliko pomanjkanje učiteljev matematike in llika 

je takoj priskočila na pomoč. Učenci se je spominjajo kot 
dosledne, stroge, vendar pravične učitdjiu. Konec šestdesetih let 

je Čufarjeva šola ostala brez ravnatelja. Kolegi in odgovorni na 
občini sojo povabili, da je prevzela vodenje šole. Zavedala seje 
odgovornosti prevzetih nalog in ravnateljevala odločno in s 
pokončno držo. V tem času je bilo v šolstvu kar nekaj korenitih 
sprememb - uvajanje celodnevne šole je bil njen vdik izziv. Eden 
najbolj zahtevnih projektov pa je bila izvedba samoprispevka in 
kasnge gradnja novega šolskega centra na Plavžu. Bila je med 
najbdj odgovornimi pri tem zahtevnem delu. Vse to je od nje in 
sodelavcev zahtevalo veliko energije, volje in znanja. S skupnimi 
močmi namje v celoti uspelo. In kot je pogosto relda: Človek mora 
imeti vajeti v svojih rokah. Še danes nam je naša njena šola v 
ponos, lliko Šmid smo globoko spoštovali, predvsem zaradi 
njenega profesionalnega odnosa do ravnateljevanja. Po njeni 
upokojitvi, na začetku osemdesetih let smo spoznali še drugo, 
drugačno lliko, toplo, razumevajoča, polno optimizma in sočut-

ja. Prva sreda vjanuaijuje bil dan, ki smo se ga vsi veselili. Tudi 
llika je vedno rada prihajala na srečanja upokojenih učiteljev in 
sodelavcev šole. Tako je bih tudi letos. Ko bi le malo slutili, daje 
to eno zadnjih srečanj z lliko. Da je bil letošnji jo. januar dan, 
ko je zadnjič prestopila prag svoje šole in nam je še zadnjič v 
nagovoru povedala, kako lepo ji je, da povabimo njo in sodelavce, 
da imamo priložnost poklepetati. 
Veliko nas je, ki smo imeli srečo, da smo bili Mini sopotniki, da 

je biia naša učiteljica, sodelavka, ravnateljica, prijateljica in to-
varišica - v pravem pomenu besede. 
Ne bo je več, drage llike, vendar ostala bo z nami - zapustila 
nam je veliko in tega se ne da pozabiti. 

Kolektiv Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice 

S kolesom po opravkih 
Kaj še čakate, vsi na kolo za zdravo telo! Pa ne 
pozabite na čelado... 

GABER ŠORN 

Vreme je v teh dneh bilo in 
še bo kot nalašč za kolesarje-
nje. V današnjem prispevku 
pa vam bom skušal prikaza-
ti, zakaj se je po opravkih 
bolje odpraviti s kolesom. 
Sama vožnja našega dvoko-
lesnika ne zahteva od nas 
posebnega motoričnega zna-
nja, tudi napor, Id ga vloži-
mo, lahko prilagodimo svo-
jim sposobnostim. Starost 
in spol voznika kolesa tudi 
ne igrata nobene vloge. Ker 
je kolesarjenje športna aktiv-
nost, za ukvarjanje s šport-
nimi aktivnostmi pa pozitiv-
ne učinke bolj ali manj po-
znamo, naj omenim samo 
to, da se po približno }o mi-

nutah vožnje maščobe v te-
lesu začnejo presnavljati ... 
Ker pa smo športniki tudi 
naravovarstveno izobraže-
ni, naj spomnim samo to, 
da s kolesom precej manj 
onesnažujemo naravo, kot 
če bi se po opravkih odpra-
vil i z avtom. Največkrat 
nam vožnja s kolesom 
predstavlja tudi večje zado-
voljstvo, kot če se odpravi-
mo z avtom, dober pa je 
tudi občutek, da smo ta dan 
le nekaj naredili zase. V pri-
hodnjih mesecih spremljaj-
te dogajanja Zavoda za 
šport Jesenice, ki bo zači-
njeno tudi s kolesarstvom. 
Torej, kaj še čakate, vsi na 
kolo za zdravo telo! Pa ne 
pozabite na čelado... 

S kolesom precej manj o n e s n a ž u j e m o naravo, kot če bi s e 
po opravkih odpravili z avtom. | F O T O : A R H I V S T O 
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Pomlad na 
Čufarjevem trgu 
Prireditev Pomlad na Čufarjevem trgu 2007 bo potekala na Čuferjevem trgu 21. aprila od io. do 22. ure. 

Občina Jesenice v sodelova-
nju z Zavodom za šport -
Mladinskim centrom, Krajev-
no skupnostjo Sava in gostin-
skim lokalom Tea-ter bar Je-
senice tudi letos organizira 
prireditev Pomlad na Čufar-
jevem trgu 2007, ki je name-
njena praznovanju Dneva 
voda • 22. marec, Dneva zem-
lje - 22. april, zaključku ^ d j e 
Pomladansko urejanje okolja 
in pozdravu pomladi. 
V okviru akcije Pomladansko 
urejanje okolja je bil 11. aprila 
sklican sestanek, ki so se ga 
udeležili predstavniki dru-
štev, krajevnih skupnosti, 
vzgojno varstvenih organiza-
cij, osnovnih šol, srednjih šol, 
Javnega komunalnega pod-
jetja JEKO-IN, d. o. o. Jeseni-
ce, Mladinskega centra Jese-
nice, Radia Triglav Jesenice 
in Občine Jesenice. Sestanka 
se je udeležilo veliko vablje-
nih, kar pomeni, daje v naši 
občini vedno več ti^, ki se 
zavedajo pomena te akcije. 
Nekatere icdje so že poteka-
le, večina pa bo izvedena do 
21. aprila. Na sestanku je bUo 
dogovorjeno, katera območja 
bodo fistila posamezna dru-
štva, šole in krajevne skupno-
sti, in podana informacija o 
tem, da se vreče in zašfltne 
rokavice dobijo na JKP JEKO-
IN, d. o. o. V razpravi je bilo 
spet ugotovljeno, da še vedno 
največji problem onesnaže-
nja v naši občini predstavljajo 
vodotoki in obrežja vodoto-
kov, ki so v lasti države. Ker je 
čiščenje vodotokov zelo ne-
varno, je za zdaj ta problem 
težko rešljiv oz. je nerešljiv, 
če se posamezniki, Id onesna-
žujejo okolje, končno ne 

bodo zavedeli, da je skrajni 
čas, da prenehajo tako rav-
nati, saj ima v naši občini 
prav vsak možnost odvoza 
odpadkov. Velik problem 
predstavljajo tudi kupi odvr-
ženega pohištva in drugih 
odpadkov na območju neka-
terih stolpnic, zato ob tej 
priložnosti prosimo vse sta-
novalce večstanovanjskih 
objektov, da izkoristijo bon, 
ki so ga prejeli za kosovne 
odpadke. Ta odvoz je brez-
plačen. Poklicati je treba 
samo telefonsko številko 
JKP JEKO-IN, d. o. o., in se 
dogovoriti za termin odvoza. 
Prav tako je bilo v razpravi 
znova opozorjeno na nepri-
merno ravnanje večine last-
nikov hišnih ljubljenčkov -
psov, ki še vedno ne spoštu-
jejo prošenj in opozoril, da 
je treba za njimi pospravlja-
t i in da zelenice, parki in 
otroška igrišča niso primer-
na za sprehode s psi. 

Sobotno dogajanje 

Prireditev Pomlad na Čufar-
jevem trgu 2007 bo poteka-
la na Čufarjevem trgu 21. 
aprila od 10. do 22. ure. 
V dopoldanskem času, to je 
od IO. do 12.30 bo potekal 
program za otroke, kjer bodo 
lahko ustvarjali z barvnimi 
kredami in pričarali bolj pi-
sano, pomladno podobo Cu-
farjevega trga. Sodelovali 
bodo lahko v različnih dru-
žabnih igrah in ustvarjalnih 
delavnicii - plesna delavni-
ca, ustvarjalna delavnica - iz-
delovanje narcis, poslikava 
tatoojev, izdelava indijanskih 
zapestnic, ob 11. uri pa si 
bodo lahko ogledali lutkovno 
igrano igrico KORENČKO-
VA SONATA. Za dodatao ve-
selje bo poskrbel tudi pravi 
mah konjiček, poni, ki bo na 
svojem hrbtu popeljal na-
okrog vse male obiskovalce 
prireditve, ki bodo to želeli. 

Od 13. do 14.30 bo ob prijet-
ni glasbi organizirana mali-
ca za vse udeležence akcije 
in nastopajoče v kulturno 
zabavnem programu. 
Ob 14.30 nas bo v popoldan-
sko dogajanje popeljia glas-
bena skupina Romeo, okoli 
15.30 pa bosta vse prisotne 
pozdravila župan občine Je-
senice Tomaž Tom Mencin-
ger in direktor Javnega ko-
munalnega podjetja JEKO-
IN, d. o. o., Jesenice. 
Od 15.35 16.35 
janje na prireditvi popestrili 
Folklorna skupina Triglav in 
Folklorna skupina Ilinden -
mlajši in starejši člani sku-
pine ter učenci Glasbene 
šole Jesenice. 

Od 16.35 s® bomo za-
bavah ob veseli in prijetni 
glasbi skupine Romeo. 
Upamo, da nas bo prebudilo 
sončno jutro in nas v čim 
večjem število pripeljalo na 
druženje. 

Psa obvezno na povodec! 
Marca je pričela veljati sprememba zakona, po kateri je živali na javnem kraju treba imeti privezane. 

UR5A PETERNEL 

Na območju PoUcijske postaje 
Jesenice so v lanskem letu ob-
ravnavali več primerov, da so 
bili ranjeni ljudje, ki so jih na-
padli psi, ki niso bili na povod-
cu. Tudi letos policisti že bele-
žijo take primere, zato ne bo 
odveč še enkrat opozoriti, da 
je v začetku marca pričela ve-
ljati sprememba zakona o za-
ščiti živali. Po tej spremembi 
je živali na javnem kraju dovo-
ljeno voditi le na povodcu. V 
praksi to pomeni, da je psa 
treba vedno, ko ga peljemo na 
sprehod, privezati na vrvico 
oziroma na povodec. V dose-
danji ureditvi je bilo določeno 
le, da je lastnik moral ustrez-
no zavarovati nevarno žival. 

Razstava beganc in pirhov 

V izložbenem oknu Turistično informacijskega centra na Titovi 
i8, Jesenice, je na temo velikonočnih praznikov na ogled razs-
tava Krajevne skupnosti Planina pod Golico pod vodstvom 
Helene Razingar. V Planini pod Golico so namreč 29. marca 
organizirali delavnico izdelave beganc. Delavnice so se 
udeležili otroci in starejši, ki so izdelali več beganc ter pobar-
vali velikonočne pirhe. Na delavnici so poleg izdelovanja 
pirhov na kratko spoznali običaj izdelave beganc ali butar, kot 
jim pravijo drugod po Sloveniji, ter spoznali različne načine 
barvanja pirhov. Prelepo razstavo je postavila aranžerka An-
dreja Klinar in bo na ogled do konca meseca aprila. L. K. 

Velikonočni običaji 

Na osnovni šoli Prežihovega Voranca Jesenice vsako leto 
izvedejo naravoslovno-tehnični dan Velikonočni običaji. Tudi 
letos je bilo tako. Sodelovali so učenci sedmih razredov, in 
sicer v različnih delavnicah: peka kruha, pletenic in biskvitne 
ovce, barvanje pirhov, izdelava košaric in lesenih zajčkov s 
pirhi. S tem ohranjajo običaje prednikov in prenašajo tradici-
jo na mladi rod. Učenci delajo z veseljem in so pri tem zelo 
ustvarjalni, je povedala mentorica Katrca Horvat 

Kazen za lastnike psov, ki na sprehodu ne bodo uporabljali 
p o v o d c a , j e d o b r i h 2 0 8 evrov . | FOTO: ANKA BULOVEC 

nikjer pa ni bilo opredeljeno, 
kako. Zato so bili lastoiki živa-
li za kršitev zakona kaznovani 
le v primeru, če je pes koga 
ugriznil. Zdaj pa je zakonoda-
jalec v zakon vnesel preventiv-
no funkcijo in na javnem kra-
ju, ki je dostopen vsakomur v 
vsakem času, je treba psa ved-
no imeti na povodcu. In kakš-
ne kazni čakajo lastnike, ki ne 
bodo spoštovali sprememb 
zakona? Zagrožena kazen 
znaša 208,65 ®vra. policisti pa 
bodo na začetku kršitelje 
predvsem opozarjali, kajti za-
vedajo se, da mnogi spre-
memb zakona še ne poznajo. 
V primeru, da bo f>es koga 
ugriznil, pa bodo - kot so tudi 
že doslej - ukrepali v skladu s 
svojimi pristojnostmi. 

WWW.COREN)SKICLAS.SI 

Prevoz in 
vgrajevanje 

betona 

Tarman R o b e r t s. p. 
Planina pod Golico 64, 

4270 Jesenice 
Telefon: 041 645 230 

c o o d T v e a r 

Iščemo 
delavce za 
delo v 
proizvodnji. 
Delo je v treh izmenah 
z menjavo ritma prostih 
dni. Vsi, ki vas zanima 
delo v našem podjetju, 
lahko pošljete prijave na: 

Sava Tires d.o.o., 
enota Kadri, 
Škofjeloška c. 6, Kranj 

trgovina, vulkanizerstvo, servisna delavnica 
Borut Berčič s.p. Tel.: 04 5 841 868 
Cesta Železarjev 8 Fax.: 04 5 841 869 
4207 Jesenice 
E-mail : info@turbo-hit .com 
wvvw.turbo-hit.com 

AKCIJA SKF setov napenjalcev 
z jermeni! Akc i ja vel ja d o 15. jun i ja 20071 

- za novogradnje 
- zamenjava starih oken 

wvm.oknamba.si 

NOVO, NOVO - možnost nakupa 
etementov in satnovgtadnje 
JESENICE, 04/586 33 70 
GSM: 040/201 488 
KRANJ, Savska c. 34 
04/236 81 60 o\0 

POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO' 

mailto:info@turbo-hit.com


M N E N J A , PISMA 

Pisma 
Kako bodo društva 
preživela brez denarja 

v zadnji številki Jeseniških 
novic je bil znova objavljen Čla-
nek Joža Varia na temo Kako 
bodo društva preživela brez de-
narja. V Članku je nanizanih 
precej doslej že dobro znanih 
očitkov, ki jih pisec vztrajno 
ponavlja. Na vse izrečene očit-
ke je bil posredovan detajlno 
utemeljen odgovor svetnikom 
pred (^ločanjem o sprejemu 

napadenega Pravilnika o do-
deljevanju sredstev občinskega 
proračuna za pr<^ame in pro-
jekte s podro^a družbenih de-
javnosti. Z vsemi obrazložitva-
mi je bil seznanjen tudi g. 
Vari, ki pa argumentacije ne 
sprejema in se zavzema za 
drugačen način razdeljevanja 
sredstev za ljubiteljsko kulturo 
v občini Jesenice. Časopisni 
prostor ne dovoljuje objave celo-
tne argumentacije, ki je resnič-
no preveč obsežna, zato znova 
pojasnjujemo, da se postopki 
vodijo v skladu s predpisi, ki 
zahtevajo določene postopke s 

ciljem zagotavljanja transpa-
rentnosti porabe javnih sred-
stev. Vedno je mogoča ocena, 
da so procedure zbirokratizira-
ne, preveč zahtevne in zamud-
ne, vendar je to lahko samo 
mnenje oz. polemika z zako-
nodajalcem in drugimi, ki 
predpisujejo, kako se z javnimi 
sredstvi sme ravruiti. 

Tako svetniki v občinskem 
svetu kot tudi strokovne službe 
in imenovane komisije oz. orga-
ni v občini so dolžni ravnati v 
skladu z veljavnimi predpisi in 
zagotavljati racionalno ter 
transparentno porabo javnih 

sredstev, čeprav je bila v prete-
klosti lahko praksa drugačna. 

TEA VIŠNAR, ODDELEK ZA 

DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN 

SPLOŠNE ZADEVE 

Odmev na članek Delo 
na kmetiji... 

Zapis Vere in Marjana Gr-
guriča s turistične kmetije Betel 
v prošnji številki Jeseniških no-
vic zahteva objektiven odgovor. 
Omenjena oporekata "novi-

H O SAT 
[no v svet 

TELEVIZIJA • RADIO 
• INTERNET • TELEFONIJA 

Že 15 let se trudimo, da ustrežemo Vašim željam. V tem času smo postavili 
sodoben optični sistem prenosa podatkov, obnovili in posodobili hišne instalacije, 

j im dodali povezave na optične dovode. 

Rezultati se vidijo na Vaših televizijskih sprejemnikih, računalnikih in telefonskih aparatih: 

59 analognih televizijskih programov 

39 analognih radijskih programov 

4 digitalni TV programi v visoki ločljivosti*! 

114 digitalnih televizijskih programov'-! 

35 digitalnih radijskih programoV-i 

4 digitalni TV programi v visoki ločljivosti''^! 40 digitalnih radijskih programov 

v paketu XtraMusic v CD kvaliteti'-! 

povezave v internet od 259 do 10240 kbit/sek poštni predali s 100 Mbit prostora 

IP telefonija čiščenje SPAM-a v poštnih sporočilih 

trije ekskluzivni programi (samo v kabelskem sistemu): slovenski športni program SPORI 
KLUB; filmski program HBO'-i in glasbeni program Golica*! sptcfcm mogoCe z OVB-C digitalnim ̂ pcetcmnikom 

- hitri, brezplačni servis na domu za odpravljanje težav pri 
kabelski televiziji, Internetu in IP telefoniji 

NAJNOVEJŠA PONUDBA STORITEV V PAKETU 

paket TRIGLAV - mesečna TV vzdrževalnina, internet 1024/256 kb/sek, IP telefon *2, 
mesečna naročnina - samo 35,50 EUR (8.507,22 SIT) 

paket DVOJČEK 1 - mesečna TV vzdrževalnina in internet 1024/256 kb/sek 
samo 23,00 EUR (5.511,72 SIT) 

paket DVOJČEK 2 - mesečna TV vzdrževalnina in IP telefon *2 mesečna naročnina 
samo 16,00 EUR (3.834,24 SIT) 

Prijave in informacije 
na naslovu: 

TELESAT, d. o. o., Jesenice 
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice 
Tel.: 0 4 / 5 8 65 250, fax: 04 /58 65 252 
E-naslov: info@telesat.si 
www.telesat.si 

narkinim izjavam" v zvezi s 
tem, da v Planini pod Golico 
ni nobene gostilne. Članek je 
napisan na osnovi pogovora z 
Urško Smolej, članico pod-
mladka Turističnega društva 
Planina pod Golico, ki je pred-
stavila raziskovalno nalogo z 
naslovom Delo na kmetiji in 
priprava hrane na star način. 
V nalo^ so mladi Gani turi-
stičnega društva ugotovili, da v 
Planini pod Golico ni več no-
bene gostilne. Torej ne gre za 
izjave novinarke, temveč za 
ugotovitve mladih domačinov 
in ne nazadnje tudi za objek-

tivno dejstvo. Gostilne namreč 
v Planini pod Golico ni. 

Pa še to: raziskovalna nalo-
ga je bila najprej predstavljena 
odboru za gospodarstvo pri ob-
činskem svetu občine Jesenice 
in zaradi aktualnosti predstav-
ljena še širši javnosti prek Jese-
niških twvic. Gospod in gospa 
Grgurič bi si vsebino naloge 
lahko prebrala na oddelku za 
gospodarstvo, preden sta obto-
žila novinarko nekorektnega 
obveščanja - pisanja. 

UREDNIŠKI ODBOR 

Ocvirki in pohvale 

Vozni red na železniški postaji Jesenice ima seveda 
zgodovinsko vrednost, spada pa tudi v projekt muzejskih 
vlakov (za katere je veliko zanimanja). Dodatni elektronski 
vozni red bi samo polepšal podobo železniške postaje. 
BESEDILO IN FOTO: JANEZ PIPAN 

Informativna tabla nasproti pošte in železniške postaje je po 
svoje zgodovinsko zanimiva, na njej najdemo tudi podjetja, 
ki že dolgo ne poslujejo več. Mnoga so izpadla iz info okenc 
in najboljša rešitev bi bila postavitev nove table. 
BESEDILO IN FOTO: JANEZ PIPAN 

Tudi to je mogoče. Prijetno urejena avla v stolpnici na Cesti 
maršala Trta 41. 
BESEDILO IN FOTO: IZTOK NOVAK 

mailto:info@telesat.si
http://www.telesat.si


Zanimivosti, koledar prireditev 

Pohvala 

Končno bankomat na Hrušici, ki so ga občani res potrebovati. 
I BESEDILO IN FOTO: IZTOK NOVAK 

Pogovor z županom na ATM TV 

Pogovor z jeseniškim županom Tomažem Tomom 
Mencingerjem o aktualnem dogajanju v občini bo na ka-
belskem kanalu ATM TV Kranjska Gora tokrat v ČETRTEK, 
26. aprila, ob 20. uri. 
Če želite povedati svoje mnenje, postaviti vprašanje, po-
kličite na telefonski številki 04/58 85 150 ali 58 85 151. 

Nagrajenci prejšnje križanke 

Pravilno geslo križanke iz prdSnje številke se glasi: KAKO 
SO NA JESENICAH VČASIH ŽIVELI. Sponzor križanke Ob-
čina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 jesenice, podarja na-
slednje nagrade: 
1. nagrada: knjiga Monografija Jesenic: Dora Kunstelj, Cesta 
V. Svetina n , 4270 jesenice 
2. nagrada: knjiga Monografija Jesenic: Zlatka Zaveljcina, 
Cesta talcev 14, 4270 jesenice 
3. nagrada: knjiga Monografija Jesenic: Leon Palčič, Mošnje 
38, 4240 Radovljica. 
Za nagrade se oglasite na Občini Jesenice pri gospe Boženi 
Ronner. Čestitamo! 

Kino 
KINO ŽELEZAR JESENICE 

Več o sporedu Kina Železar Jesenice na spletni strani 
www.gledali5ce-tc.si ali na telefonski Številki 04/583 31 03. 

Prireditve 

MLADINSKI CENTER JESENICE 
VSAK DELAVNIK OD 10.30 DO 19. URE 

Dnevni klub • srednješolci in starejSi: 

igranje namiznih družabnih iger. namiznega nogometa in tenisa ter 
igranje biljarda od 10 .30 do 19. ure. 

VSAK DELAVNIK OD 13.30 DO 15.30 
Vodene dejavnosti za osnovnošolce 

ENKRAT TEDENSKO ( R A Z P O R E D N A W W W . M C - J E S E N I C E . S I ) 

Treningi namiznega nogometa Carlando 

Brezplačne inStrukcije s Simonom Zormanom 

ENKRAT TEDENSKO ( R A Z P O R E D N A W W W . M C - J E S E N I C E . S I ) 
Tečaj tonske tehnike 

Vodi Aleš Fartek; obiskuje zaključena skupina 

VSAKO SREDO OB i6. URI 
Srečanje s Pavlo Klinar, univ. dipl. soc. ped. 

(Razpored na www.mc-jesenice.si ali 040/545 96S) 

"Mama drama" • dramska skupina pod vodstvom Martina Sonca 

7. MAJA OB i8. URI 
Pričetek sklopa S plesnih delavnic za predšolske otroke 

Zbiranje prijav do zasedbe prostih mest. 

9. MAjAOBlS. URI 
Začetek plesnega tečaja za osnovnošolce • hip-hop, pop. latino, 
skupinske koreografije šolskega plesnega festivala • zbiranje prijav do 
zasedbe prostih mest 

IG. MAJA OB i6. URI 
Samostojno učenje s pomočjo muUimedijskih programov • pred-
stavitev točke v okviru Centra vseživljenjskega učenja; Gordana Trokič 
- Ljudska univerza jesenice 

lO. MAJA OB 19. URI 
"Z biciklom po Yugi" potopisno predavanje Blaža Račiča • Race 

i6. MAJA OB i6. URI - CENTER II 
"MCJ se potepa" • aktivnosti za otroke in mlade na prostem 

17- MAJA OB 19. URI 
"Mladinski večer poezije in proze" 

Interpretacije pesmi, zgodb, pravljic .... ki so jih ustvarili mladi. 

19. MAJA OD 9. DO 13. URE 
Delavnica za izboljšanje slovenščine • za pravilno rabo slovenskega 
jezika 

pri pisanju dopisov, prijav, vabil, poročil • izvajalec CNVOS Ljubljana 

2. IN 28. MAJA OB i6. URI 
Izdelaj svoj model tekmovalnega čolna MČ 

Delavnice modelarstva vodi Tomaž Noč. 

Opomba: Prijave na tečaje sprejemajo na 04/588 46 80 ali 588 46 81, 
na mcj-info(g>slol.net ali na dan pričetka teča/ev, več informacij na 
wvAv.mc-jesenice.si. 

Sponzor nagradne križanke je Gledališče Toneta Čufarja Jesenice in podarja 
naslednje nagrade: i . nagrada: 2 vstopnici za gledališko predstavo; 2. nagrada: 2 vstopnici 
za glasbeno predstavo; 3. nagrada: 2 vstopnici za filmsko predstavo 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v ku-
pon iz križanke) pošljite na dopisnicah do četrtka, 26. aprila 2007, na Gorenjski glas, 
Zoisova 1, 4001 Kranj, p. p. 124 ali vržite v naš poštni nabiralnik. 

SLOVARČEK: BELISAMA: keltska boginja 
APIANUS: nemški astronom 

AMAR: turški violinist (Licco) 
CAMARA: portugalski dramatik 

AMANN: nemška filmska igralka (Betty) 
ANS: predmestje belgijskega mesta Liege 

GORENJSKI GLAS 
KRIŽANKA 

JESENIŠKE NOVICE 8/2007 
P. P. 124, 4001 KRANJ 

http://www.gledali5ce-tc.si
http://www.mc-jesenice.si
http://www.mc-jesenice.si
http://www.mc-jesenice.si


Koledar prireditev 

Kulturne prireditve 

RAZSTAVNI SALON DOLIK 
DO 2. MA)A 

Razstava likovnih del slikarja Bogdana Sobana iz Vrtojbe 

4.-30. MAJA 
Fotografska razstava Fotografskega druStva Jesenice Fotografinje se 
predstavijo 2007 

Info: Razstavni salon Dolik, 04/583 25 06 

KOSOVA GRAŠČINA 
8. MAJA OB i8. URI 

Odprtje likovne razstave akademske slikarke Mojce Fo 

9. MAJA OB i8. URI 
Odprtje fotografske razstave Luke Markeža 

Info: Cornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00 

KASARNA NA STARI SAVI 
9. MAJA OB 17. URI 

Likovna razstava Janeza Uohoriia Glasbeni vtisi 

Po odprtju bo avtor vodil risarsko delavnico. 

Info: Cornjesavski muzej Jesenice, 04/583 35 00 

FOTOCALERIjA FOTOGRAFSKEGA DRUSTVA JESENICE 
9. MAJA OB 18. URI ..-. - V. 

Foto razstava digitalne fotografije dijakov in učencev 

Info: Fotogra^ko druStvo Jesenice, 04/583 12 74 

KULTURNI DOM SLOVENSKI JAVORNIK-KOROŠKA BEU 
25. MAJA OB 18. URI 

Foto razstava Po poteh pohodne skupine pri DU Javornik-KoroSka Bela 
Info: Društvo upokojencev Javornik-KoroSka Bela, 04/583 1 0 1 4 

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA 
2. MAJA OB 19.30 

Nova premiera GTČ Jesenice Matiček se ženi 

3. MAjA OB 19.30 IN 4. MAJA OB 20. URI 
Gledališka predstava GTČ Jesenice Matiček se ženi 
(za abonma in izven) 

25. MAJA OB 19.30 
Gledališka predstava SNG Nova Gorica Kako smo ljubili tovariSa Tita 
(za abonma in izven) 
Info: Gledališče Toneta Ču^rja Jesenice, 04/583 31 00 

KULTURNI DOM SLOVENSKI JAVORNIK-KOROSKA BELA 
25. MAJA OB 19. URI 

Koncert ženskega pevskega zbora DU Javornik-KoroSka Bela 

Info: DruStvo upokojencev Javornik-KoroSka Bela, 04/583 lo 14 

Glasbene prireditve 
DVORANA GLASBENE SOLE 
10. MAJA OB 19. URI 

Koncert, posvečen Janku PriboSiču 

24. MAJA OB 19. URI 
Koncert SestoSolcev 

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA 
17. MAJA OB 19. URI 

Koncert ob 60-letnicl Glasbene Sole Jesenice 
Info: Glasbena Sola Jesenice, 04/586 60 30 

31. MAJA OB 18. URI 
Koncert odraslih pevskih zborov 

Info: JSKD 01 Jesenice, 04/586 67 40 

OSNOVNA SOLA TONETA ČUFARJA 
15. MAJA OB 18. URI 

"Korajža velja" - predstavijo se učenci, glasbeniki in mladi talenti 

Info: OŠ Toneta Čufarja in Studio H, 04/583 32 50 

16. MAJA OB 17. URI 
Koncert otroSkih pevskih zborov najmlajših 

Info: JSKD OI Jesenice, 04/586 67 40 

Predavanja, izobraževanja 
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - ODDELEK ZA OTROKE 
VSAK PONEDELJEK OD 16. DO 17.30 

Ustvarjalna delavnica 

VSAK TOREK OD 16. DO 18.45 
Angleške urice 

VSAKO SREDO OD i6. DO 17.30 
Ustvarjalna delavnica 

VSAK ČETRTEK OD 17. DO 17.45 
Ura pravljic 

31. MAJA OB 17. URI 
Lepo je biti bralec • pogovor o knjigah in žrebanje Uganke meseca 

OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7.30 DO 18.30 
IN OB SOBOTAH OD 7.30 DO 12.30 

so otrokom na voljo štirje računalniki 

KNJIŽNICA JAVORNIK-KOROSKA BELA 
8. IN 22. MAJA OD 16. DO 17.30 

Ustvarjalne delavnice 

29. MAJA OD 16. DO 1645 
Ura pravljic 

Info: Knjižnica Javornik-KoroSka Bela 04/583 4 2 1 1 

SPLOSNA BOLNIŠNICA JESENICE - Društvo bolnikov z 
osteoporozo 
9. MAJA OB 19. URI 

Predavanje Prava izbira naravnih zdravil po 50. letu, predava Barbara 
Hrovatin, dr. med. 
Info: DruStvo bolnikov z osteoporozo, 040/616 981 

KOSOVA GRAŠČINA 
17. MAJA OB 18. URI 

Muzejski večer Slike iz naše preteklosti. Predava dr. Ferdinand Šerbelj 

Info: Muzejska druStvo Jesenice, 04/583 25 75 

DVORANA OS TONETA ČUFARJA 
24. MAJA OB 17. URI 

Nadarjeni učenci predstavijo svoje delo 

Info: OS Toneta Čufarja Jesenice, 04/583 32 50 

OS KOROŠKA BEU 
9. MAJA OB 11.30 

Zaključek bralne značke z gostjo Janjo Vidmar 

10. MAJA 
2. Torkarjeva likovna kolonija; likovne delavnice za osnovnošolce 

17. MAJA OB 16. URI 
Kulturna prireditev - zaključek Zidarjevega literarnega natečaja in 
Torkarjeve likovne kolonije, podelitev plaket in odprtje razstave 

22. IN 23. MAJA POPOLDNE 
Medobčinsko atletsko tekmovanje 

Info: OŠ Koroška Bela, 04/580 64 05 

Drugg prireditve 
17. MAJA OB 10.30 DO 13. URE 

Sprevod maturantov Gimnazije Jesenice in Srednje Sole Jesenice 

OB 12. URI - PARKIRIŠČE ZA STAVBO OBČINE JESENICE 
Četvorka maturantov Gimnazije Jesenice in Srednje Sole Jesenice - v 
sodelovanju 2 Gimnazijo Jesenice, Srednjo šolo Jesenice in Plesno 
šolo Urška Kranj 

25. MAJA OB 17. URI - TRG TONETA ČUFARJA JESENICE 
Kulturna mavrica Jesenic • prireditev v okviru kampanje Vsi drugačni, 
vsi enakopravni, predstavitev dejavnosti mladih 

26. MAJA OB 13. URI • ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA 
Veliki turnir v malem nogometu • (za letnike '90. '91 in '92) 

31. MAJA 
"Tudi za najhitrejšimi se nabere kolona" - predavanje na temo varnost 
v cestnem prometu bo vodil Simon SuSanj. 

DOM UPOKOJENCEV JAVORNIK-KOROSKA BEU 
1. MAJA OB 7.30 

Sprejem godbenikov ob prvomajski budnici 

Info: DruStvo upokojencev Javomik-Koroška Bela, 04/583 1 0 1 4 

DOM UPOKOJENCEV JESENICE 
9. MAJA OB 18. URI 

Prireditev ob DNEVU EVROPE 

Info: Društvo upokojencev Jesenice, 04/583 26 70 

KRAJEVNI DOMOVI UPOKOJENCEV 
MAJ 

Mesec športnih in kulturnih prireditev upokojencev 

Info: DruStvo upokojencev Jesenice, 04/583 26 70 

CENTRALNA POSTAVLJALNICA ŽP JESENICE - Kurllnižka 
ulica 
19. MAJA OD 15. DO 18. URE 

Ogled modulne makete na Jesenicah 

Info: Milan Hribar, 040/706 740; www.vlaki.jesenice.net 

GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE (OB MEDNARODNEMU 
DNEVU MUZEJEV) 
STARA SAVA 
18. MAJA 2007 OB 9. URI 

slavnostni začetek (Glasbena šola Jesenice) 

l8. MAJA 2007 OD 9. DO 12. URE 
stare otroške igre (GMJ) in skavtske igre (steg Jesenice 1, Vihamiki) 

18. MAJA 2007 OB 10. URI 
Savski fužinarji • predstava (GledaliSče Toneta Čufarja in Kulturno 
druStvo viteza CaSperja Lambergarja) 

Hkrati ogledi naSe stalne muzejske zbirke in občasnih razstav Že poz-
abljene igrače. Kako so na Jesenicah včasih živeli in Glasbeni utrinki. 

KASARNA NA STARI SAVI 
O D 13.30 D O 15.30 

ogled stalnih muzejskih zbirk in občasnih razstav 

O B 14. U R I 

predstavitev in branje odlomkov iz knjižice Kako so na Jesenicah 
včasih živeli? ter poslušanje zgodb 

KOSOVA GRAŠČINA 
O B 14. U R I 

Ogled razstave razglednic in predstavitev raziskovalne naloge Sedaj 
pa še tebi ene lepe pozdrave (Zgodovinsko-raziskovalnega krožka OŠ 
Toneta Čufarja) 

O B 18. U R I 

večer z gledališkim in filmskim igralcem Mihom Balohom 

SAVSKE JAME 
O B 16.30 

predstavitev rudnikov v Savskih jamah (CM)) 

Športne prireditve 

ZBOR ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA 
3. MAJA OB 7. URI 

POHOD: Mojstrana-slap Peričnik (750 m)-VrtaSka planina (1480 m) 

9. MAJA OB 7. URI 
POHOD; Od spomenika do spomenika v občini Jesenice 

17. MAJA OB 7. URI 
POHOD: Podljubelj (1000 m)-pl. KoroSica (1554 m)-Košutica (1968 m) 

31. MAJA OB 7. URI 
POHOD: Beljak {501 m)-Dobrač (2166 m) 

Info: DruStvo upokojencev Jesenice - 04/583 26 70 

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKU 
10. MAJA OB 15. URI 

Cooperjev test - namenjen rekreativnim tekačem 

16. MAJA OB 17. URI 
Kolesarski izlet po občini Jesenice 

Info: Zavod za Šport Jesenice, .04/586 33 64 

KARAVANSKI PLATO 
12. MAJA OB 9. URI 

Test hoje na 2 km in predstavitev nordijske hoje 
Info: Zavod za Šport Jesenice, 04/586 33 64, in Zdravstveni dom Je-
senice, 04/586 81 82 

IGRIŠČE Z UMETNO TRAVO PODMEŽAKU 
13. MAJA OB 10. URI 

Turnir v nogometu na umetni travi 

Info: Zavod za Šport Jesenice, 04/586 33 64 

IGRIŠČE OŠ TONETA ČUFARJA 
29. IN 30. MAJA OD 15. DO 17.30 

Stankov memorial - mala mednarodna atletska olimpijada 

Info: OŠ Toneta Čuferja, 04/583 32 50 

Posebej omenjamo 
PUNINA POD GOLICO 
5. MAJA OB 15. URI 

Praznik narcis - začetek meseca narcis z Radiom Veseljak In ansambli 
Info: TD Golica in TIC Jesenice, 04/586 31 78 

JESENICE - PUNINA POD GOLICO 
18. MAJA 

POHOD PO ŽELEZNI POTI Info: TIC Jesenice, 04/586 31 78 

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI! 

Pripravil; Turisttčno-informacijski center Jesenice 
Tel.: 0 4 / 5 8 6 31 7 8 , fex.: 0 4 / 5 8 1 3 4 1 1 , http://www.jesenice-tourism.net 

e-naslov: tic(g>ragor.si, tic.jesenice@siol.net 
Koledar prireditev sestavljajo prireditve v občini Jesenice, ki so jih jav-
ili organizatorji prireditev in s tem tudi odgovarjajo za pravilnost po-
datkov. Samo pisne prijave prireditev, ki niso zajeti v letnem koledar-
ju, oz. spremembe bomo sprejemali na naš naslov najkasneje do 15. 
.dne v tekočem mesecu za prireditve za naslednji mesec. Organiza-
torji morajo spremembe za že objavljene prireditve sami objaviti v 
medijih. 

http://www.vlaki.jesenice.net
http://www.jesenice-tourism.net
mailto:tic.jesenice@siol.net


Mercator 
Center Jesenice 
Spodnji plavž 5. Jesenice, tel: 04/ 583 39 14 

a 
Mercator Hipermarket 

0 Nogavice 
za vse priložnosti 

modni dodati<i 

Podarite sebi ali mm najdražjim 
katero od prelepih cvetlic, 
rezanih ali v lončku. Ne pozabite 
na posebno ponudbo tega meseca 
in ugodne cene. 

Obiščite nas v butiku cvetlic K A L I A 
tel.: 04/586 56 78 I 

URE 
PAŠČKI 

BATERIJE 
v Trgovini Tik - Tok vam nudimo v$e vrste 

urarskih popravil ter iiroko paleto ur 
v različnih znamk t«r cenovnih razredov. 

lic žii'lji'Hjt' itjm 

® Sanolabor 
Ko^t^zo/zdmvje^ 

Medinose - prvi izdelek za lajšanje težav pri senenem nahodu. 
Od 16. 4. do 20. 5. 2<»7 vam ori nudimo 15% popust. 

Td. 04/ 

ZLATARSA CELJE J — 
u iMi //,-il;iM),)-L 

n l b O 
Samo do 21. maja vam je v NLB Poslovalnicah na voljo | 

nova priložnost za naložbo vašega denarja - naložba, 
ki zagotavlja trojno varnost vašim prihrankom. 

IDS 
C M R K 

MODNA ŽENSKA 
IN OTROŠKA 
KONFEKCIJA, 
MODNI DODATKI 

Delovni čas: 
PON. - PET. od 9. do 20. | 
SOBOTA od 9. do 19. 

TWOWAY 
Knjigama in papirnica 

Velike ugodnosti 
za prednaročila 

učbenikov in 
delovnih zvezkov 
v maju in juniju. 

ifaOTERIJA 
•ŠLOVENIJE 

vi'ww.loterjja.si 

M o D I A N A 

Srečni kupec v Mercatorju 
Mercator je od vsega začetka znan po tem, da 
z nenehnimi ugodnostmi skuša svojo ponud-
bo še bolj približati kupcem. Med ta čas bolj 
vročimi akcijami je zagotovo Srečni kupec. 
Kupci ob nakupu v poslovalnicah Mercator 
(Hipermarket, Tehnika, Interšport, Modiana) 
prejmejo kupon za tedensko žrebanje. Nanj 
napišejo svoje podatke in ga oddajo v nagrad-
no skrinjico na informacijskem pultu ali na 
vidnem mestu ob blagajni. Vsak petek v žre-
banjih podelijo tri nagrade, in sicer: 
1. nagrada: bon (dobropis) v vrednosti loo 
evrov, 
2. nagrada: marketinški izdelki Mercator, 
3. nagrada: marketinški izdelki Mercator. 
Imena srečnežev so tedensko objavljena na in-
formacijskih mestih ali vidnih mestih v proda-
jalnah. Nagrado prevzamejo z osebnim doku-
mentom na informacijskem mestu. Morda 
boste naslednji srečni kupec prav vi! 
Sicer pa v Mercatorju kupce vselej razveseljuje-

jo redne mesečne akcije, v katerih so po 
konkurenčnih cenah na voljo izdelki za gospod-
injstvo. Izredno ugodno in zanimivo ponudbo 
pripravljajo v Mercatorjevih hipermarketih, pro-
dajalnah Mercator Tehnike in Pohištva. S 
pospeševalno prodajnimi akcijami Brez dvoma 
vas presenečajo na posebne dni. V sklopu pro-
jekta Trajno nizka cena vam ponujajo več kot 
700 izdelkov uveljavljenih, najbolje prodajanih 
blagovnih znamk. Slovenska košarica vključuje 
69 kakovostnih in najbolje prodajanih izdelkov 
slovenskih proizvajalcev. Izbor izdelkov v 
košarici vsake štiri mesece prilagajajo sezoni ter 
potrebam in željam kupcev. Sicer pa je v teh vse 
toplejših spomladanskih dneh zelo dobrodošla 
akcija 5 na dan - obarvajmo življenje. Po rezul-
tatih raziskav Slovenci pojemo premalo sadja in 
zelenjave (in sicer le 353 od priporočenih 600 
gramov), zato v Mercatorju s to akcijo želijo 
vzpodbuditi k povečanemu uživanju sadja in 
zelenjave. 

Obratovalni čas poslovalnic v 
prodsunem centru je od ponedeljka 

do sobote od 8.00 do 20.00 ure, 
nedelja in prazniki 

od 8.00 do 13.00 ure. 

— 

ste nemara prav VI! 
žrebanje vsak petek ob 11.00 url. 

Ime ta priimek: 
Naslov: 
Telefon: 

Vrednost nakupa: 
Datum nakupa: 
Proelmo vas. d* radun shrani!«. V prlmeni. bost« Irirobanl vam bo »liila kot dolaiUo. Kupon odilalo v nagradno BkrluJloo. 

a ^Kt^Vatnajboljsi sosed 
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PRILOGA GORENJSKEGA GLASA 



GLASBA 
PRI GLASBI Z 
GLAVO IN SRCEM 

Polona M. Baldasin 

Hamlet Express je 
zasedba, ki jo 
sestavljajo pri-
znani pesnik, 
igralec, sklada-

telj, pevec in kitarist Andraž 
Polič, vrhunski tolkalist pri 
več zasedbah Blaž Celarec, 
uveljavljen bluesovski in ja-
zzovsld kitarist Andraž Mazi 
ter znani kontrabasist Gre-
gor Cvetko. Pod vodstvom iz-
redno poetičnega Andraža 
Poliča ustvarjajo premišljeno 
glasbo, ki svoje koordinate 
razteguje vse od tanga, jazza, 
akustičnega popa in ročka do 
balkanskih ritmov. V prijet-
nem ambientu kapelice 
Škofjeloškega gradu so med 
drugim sprehodili po sklad-
bah iz albuma Libanonski 
Tango, med katerimi se je 
našel reggae in melanholični 
blues, sama glasba pa je raz-
nolika in prežeta z rockovsko 
energijo. Ob spremljavi tol-
kal, zanimivega zvoka we-

Hamlet Express 
na Grajskem Vitražu 

stem in električne kitare 
kontrabasa in nežnega drse 
nja po bobnih je bilo moč sli 
šati vso ekspresivnost čtistve 
nih pejsažev Poličeve poezi 
je. Kvartet je občinstvo vseka 
kor navdušil, fantje pa so na 
povedali nove projekte, koli 
kor bodo ti pri pomanjkanju 
časa izvedljivi, saj Andraž 
Polič trenutno živi v Pragi, 
kjer bodo v kratkem imeli 
nekaj nastopov, Gregor Cvet-
ko pa se odpravlja v Tokio. 

Pet let Ljudskih pevk Predic 
Svojo peto obletnico delovanja so s koncertom v Domu 
kulture Kamnik v soboto proslavile Ljudske pevke Predice 
iz Kamnika: Ana Kuret, )oS Bekijan, Fani Ktemenc in Ange-
la jagodic, pogosto jih spremlja tudi harmonikar jože Jago-
dic "Kot so predice predle predivo, me predemo ljubezen 
do petja in starih ljudskih pesmi," pravijo Predice, ki so v 
petih letih delovanja nanizale že 198 nastopov po vsej Slo-
veniji. Največkrat so nastopale v Budnarjevi muzejski hiši v 
Palovčah, kjer vsako leto pripravijo tudi srečanje ljudskih 
pevcev. Za prijetno vzdušje so poskrbeli Vaški pevci in god-
ci KD Bukovci s Ptujskega polja, Kvartet Grmada iz Celja, d-
trarka Marica Polh, harmonikarka Vida Capuder, ljudska 
godca Hanzi in Franc iz Borovelj in Vaški muzikantje. J. P. 
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Žiga žaga poje žaba, rompompom pecivo 
Izbruhov kulturni bazen bo to soboto po 21. uri gostil 
skupino Zmelkow. Predskupina bodo domačini, skupina 
HEPA. Edinstven presek komadov, ki jih bodo Zmel-
koow izključno žagali in pompomali. Nekateri bodo pre-
mierno predstavljeni v live verziji. Posebej za to prilož-
nost so Žare, Goga & Koščak Tejotu zažgali klaviaturo, 
tako da bo fant moral igrati kitaro ali pa tamburin, če se 
kitare ne bo pravočasno naučil. A. B. 

Alpski kvintet na Koroškem 
Alpski kvintet nadaljuje praznovanje 40-ietnice s koncerti 
doma in v zamejstvu. Danes, 20. aprila, ob 19.30 bo kon-
cert v Casinoju v Vrbi/Velden ob Vrbskem jezeru. J. K. 

Nova zasedba ansambla bo v domačem Preddvoru, od koder zdaj prihajajo kar štirje 
Gašperji, prvič nastopila 30. aprila na kresovanju ob jezeru (na Plaži). / FMO: 1™ DOH 

GAŠPERJI V NOVI ZASEDBI 
Gašperji so letos doživeli kadrovske pretrese, ki so v ansambel prinesli tri novince. "Upam, da nas bo 
občinstvo kljub menjavam še naprej tako lepo sprejemalo, saj ostajamo zvesti naši tradiciji," pravi 
vodja ansambla Robi Primožič. 

J i Ana Hartman 

Letošnje leto si bodo 
Gašperji dobro za-
pomnili. Ansambel 
so v nekaj mesecih 
zapustili trije člani, 

a so nastalo zadrego dediči 
glasbe bratov Avsenik hitro 
rešili. Kot je pojasnil vodja 
ansambla Robi Primožič, je 
med člani zadnje zasedbe, ki 
je delovala več kot pet let, pri-
šlo do prenasičenosti: "Po 
domače povedano - baterije 
so se nam spraznile. Do ene 
menjave je prišlo zaradi na-
veličanosti in nespoštovanja 
skupnih dogovorov, dva da-
na pa sta nas zapustila iz 
osebnih razlogov. Sicer pa je 
bilo v vseh teh letih že kar 
nekaj zamenjav." 

Zaradi zamenjav se je govo-
rilo celo o krizi ansambla.^ 

"Šlo je predvsem za govo-
rice. V vseh ansamblih pri-
haja do sprememb in ne 
vem, zakaj bi bili mi izjema." 

Pa vendar so ansambel v 
kratkem času zapustili kar 
trije člani... 

"Ko danes razmišljam o 
tem, je bilo morda to še bolje 
za ansambel. Odnosi med 
nami res niso bili več takšni, 
kot bi morali biti, medtem ko 
so zdaj super. Bil bi velik 
greh, če bi obupali. Nenaza-
dnje Gašperji nismo muha 
enodnevnica. Nova zasedba 
mi je kot vodji ansambla dala 
nov zagon. Zelo se razume-
mo, čeprav so med nami ve-
like starostne razlike. Če 
smo včasih s prejšnjo zased-
bo med vožnjo na nastope po 
15 ur molčali, pa zdaj neneh-
no govorimo." 

Prvi nastopi v novi zasedbi 
so za vami. Kako vas je 
sprejelo občinstvo? 

"Časa za priprave je bilo 
malo, a ker so fantje odlični 
glasbeniki, nismo imeli pro-
blemov. Zdajšnja zasedba je 
skupaj šele dobra dva tedna 
in v tem času smo imeli že 
osem nastopov. Publika nas 
je odlično sprejela. Minulo 
soboto smo, denimo, nasto-
pali v Holandiji pred 600-
glavo množico, ki nam je ne-
prekinjeno ploskala 15 minut 
in smo jo morali prekiniti. 
Nekaj jim je že moralo uga-
jati • če ne obrazi, pa glasba. 
Močno upamo, da nas bo ob-
činstvo kljub kadrovskim za-
menjavam tako sprejemalo 
še naprej - ostajamo takšni 

kot prej, res da ne v isti za-
sedbi, a nenazadnje ne pred-
stavljamo obrazov, ampak 
glasbo." 

Kaj vam po tolikih uspešnih 
letih sploh lahko še pred-
stavlja izziv? 

"Vedno se trudimo, da 
predse postavljamo nove ci-
lje. Močno si želimo, da bi 
narodnozabavna glasba mo-

goče tudi z našo pomočjo po-
stala bolj cenjena v vseh kro-
gih in ne le v tistih, v katerih 
se občasno gibljemo. S to 
glasbo in nastopi nenaza-
dnje ohranjamo ljudsko izro-
čilo. Naša želja je povezati 
kulturo in domačo glasbo, 
tako kot smo to pred dvema 
letoma naredili z božičnimi 
koncerti s Slovenskim okte-
tom. Z veseljem sodelujemo 

O novih Gašperjih .. 

f | 

Klemen Kladnik 

Tomaž Hribar 

Novi trobentar Klemen Klad-
nik si je od nekdaj želel profe-
sionalno igrati pri tako uspeš-
nem ansamblu, kot so Ga-
šperji. 22-letni Celjan bi ob 
tem rad dokončal študij tro-
bente. V prihodnjih letih se 
seveda vidi pri Gašperjih, nje-
gova velika želja pa je, da bi 
svoje znanje prenašal na otro-
ke in mladino. 
Tomaž Hribar, 26-letni mla-
denič iz Preddvora, je vse-
splošno razgledan harmoni-
kar; spogleduje se tako s klasi-
ke kot tudi z džezom, rockom 
in popom. Obvlada skorajda 
vse skladbe Avsenikov in Ga-
šperjev, s harmoniko pa je na 
odru spremljal celo Oliverja 
Dragojeviča, Andreja Šifrerja 
in Slavka Ivandča. 
Kitarist Hervin Jakončič iz 
Ljubljane, ki je Gašperjem 
priskočil na pomoč, je ljubi-
telj country ^ b e . Dve'leti je 
celo sodeloval z legendarnimi 
Avseniki, s katerimi je posnel 
dve plošči. Je vsestranski glas-
benik, ki poučuje tudi violino. 
Še zanimiv podatek: njegov 
učenec iz nižje glasbene šole 
je koncertni mojster Sloven-
ske filharmonije. 

tudi z Mitom Trefaltom, s 
katerim prek koncertov in 
prireditev poudarjamo slo-
venske običaje." 

In kako Gašperji gledate na 
ta čas popularne turbofolk 
skupine, denimo Atomik 
Harmonik? 

"Nikakor ne delajo škode. 
Le na pravem mestu ob pra-
vem času morajo biti. Zago-
tovo mladim približajo zvo-
ke harmonike. Priznati je 
treba, da so prodorni. Le kdo 
je bil nazadnje tako dolgo 
kot oni na prvih mestih glas-
benih lestvic?" 

Prihodnje leto boste praz-
novali 30-letnic0. Kako jo 
boste obeležili? 

"Že pred dvema mesece-
ma smo za naš jubilej začeli 
s pripravami glasbene kome-
dije z naslovom Kje je meja?. 
K sodelovanju smo povabili 
tudi Jožico Svete, Andreja 
Šifrerja in Braneta Likozarja. 
Premiera bo predvidoma je-
seni S projektom bomo obe-
ležili tudi 140-letnico prvega 
dramatičnega društva v Slo-
veniji. Porodila se je tudi ide-
ja, da bi dvanajst skladb iz 
mjuzikla na glasbo Slavka in 
Vilka Avsenika luč sveta 
ugledalo na zgoščenki. Sicer 
pa letos nameravamo izdati 
božično ploščo, ki je že izšla 
v Nemčiji. Poleg tega nas 
čaka še izid osme plošče, s 
katero bomo začeli poslovno 
sodelovanje z založbo Koch 
Universal, ki ima pod svo-
jim okriljem vodilne evrop-
ske ansamble in skupine. 
Če bo zadosti časa, jo bomo 
posneli in izdali tudi v slo-
venščini." 



KU LTU RA 
PETDESETA PONOVITEV SLAVNIH 
v soboto, 21. aprila, ob 20. uri bodo v Prešernovem gledališču že petdesetič ponovi l i odrsko priredbo 
knjižne uspešnice Dese Muck, Blazno resno slavni. 

Igor Kavčič 

V času, odkar je 
najbolj priljub-
ljena slovenska 
mladinska pisa-
teljica Desa 

Muck pisala serijo knjig 
Blazno resno o..., je, kot govo-
ri ena izmed njenih knjig, 
tudi sama postala slavna. V 
Prešernovem gledališču so 
po prvi odrski priredbi Blaz-
no resno zadeti izpred nekaj 
let lani septembra uprizorili 

še njeno Blazno resno slavni. 
Desa Muck skozi oči najstni-
ka, ki igra glavno vlogo v 
mladinskem filmu, prikaže 
vse sladkosti in pasti igral-
skega poklica, hkrati pa nas 
sooči z zakulisjem "tovarne 
sanj" i n komičnimi situaci-
jami, k i spremljajo snema-
nje filma. V ustvarjalnem 
tandemu z režiserko Katjo 
Pegan sta ustvarili simpatič-
no družinsko komedijo, ka-
tere zgcxiba je zasnovana na 
problematiki odvisnosti od 
slave in zvezdništva. Mar ni 

to vprašanje danes z vsemi 
resničnostnimi šovi, ko je 
slava postala tudi širšemu 
krogu ljudi dostopna dobri-
na, še posebej aktualno.^ 
Desa v predstavi odigra tudi 
eno osrednjih vlog, lik 
Mame. Ob njej in mladih, 
na avdiciji izbranih igralcih 
Žigi Udirju (Andreju Zales-
jaku) zaigra izvrsten ansam-
bel Prešernovega gledališča, 
med njimi Igor Štamulak, 
Vesna Jevnikar, Vesna Sla-
par, Pavel Rakovec, Tine 
Oman in Darja Reichman. 

Slednja je pred nedavnim 
za dosežke v minulem letu 
prejela priznanje Združenja 
dramsl^ umetnikov Slove-
nije. Ob vlogah v Schillerjevi 
tragediji Spletkarstvo in ljube-
zen in v Crimpovi drami Po-
deželje, je tu tudi vloga Karle, 
ambiciozne, samovšečne ig-
ralke srednjih let, ki navdušu-
je v predstavi Blazno resno 
Slami. V sedmih mesecih od 
premiere so Kranjčani pred-
stavo uspešno igrali že po celi 
Sloveniji, jubilejna petdeseta 
pa bo na sporedu to soboto. 

Slavne: Desa Muck, Darja Reichman in Vesna Jevnikar 

KRAN) 

Dvanajsti pevski večer na Koicrici 

Na letošnjem pevskem večeru v soboto ob 20. uri se bodo 
v kulturnem domu poleg Kokrčanov predstavili še: MoPZ 
BIzeljsko, MoPZ Srečko Kumar - Kojsko, Nonet Vasovalci 
- Žirovnica, MePZ Dobrava - Naklo, Nonet Brda - Goriška 
Brda, letos pa bosta nastopila tudi Fantovski kvintet KUD 
LOM in Komorni PZ ŠUTNA iz Kamnika. I. K. 

ar. 
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GLASOmEC 
Ime in priimek gl; 

slov 

Meščansko poroko iz 19. stoletja smo 
na Zavodu za turizem Kranj oiivili 
predvsem zato, da bi pripeljali poroke 
nazaj v Prešernovo mesto. 

V Zavodu za turizem Kranj smo se 
odločili, da bomo v mesecu juniju, na-
tančneje 16. junija, takšno poroko po-
darili paru, ki ga bodo izbrali bralci Go-
renjskega glasa, kije tudi glavni medy-

ski pokrovitelj tako imenovane akcije 
DA, ZA 13 GOLDINARJEV. Nepoza-
bni dogodek pa bo dejansko "nepoza-
ben", saj so ga podprli številni pokrovi-
telji. Glasovnice so bile oziroma bodo 
objavljene v Gorenjskem glasu 13., 20., 
26. aprila in 8. maja. Predstavitev zma-
govalnega para pa bo 25. 5. 2007. 
Torej: GLASUJTE ZA SVOJ PAR! 

I ZAVOD ZA 
I S pripisom: 'Gl 

— 

Par št. i: Joy Rassamee Senangkhabutr in Marjan Kikelj 

Marjan Kikelj, mož pri 48 letih, rojen v Ljubljani, zadnja leta pa je 
preživel na Gorenjskem v Podnartu. Zaradi številnih težav, ki so ga 
zadnja leta spremljala v življenju, se je lani odločil za potovanje na 
Tajsko. Tam je že prvi večer spoznal joy Rassamee Senangkha-
butr, domačinko, staro 41 let, ki ga je čisto prevzela. Marjan je pre-
pričan, da je v joy naSel pravo žensko zase. Po mesecu dni bivanja 
na Tajskem, kjer sta bila ves čas skupaj, se je Joy vrnila z njim v 
Slovenijo. Tu bosta ostala le toliko časa, da uredita vse potrebno 
za dokončen odhod na Tajsko. Marjan bo tako pustil službo v 
kranjski tovarni, kjer je delal več kot 20 let, prodal hišo in vse osta-
lo. Pred odhodom pa si Marjan želi, da bi se v Sloveniji tudi urad-
no poročila. In kot pravita, bi bila Meščanska poroka pika na i. 
Zase pravita, da sta predvsem vesela. Veselje najdeta povsod: v 
gozdu, v gorah, na vrtu, pri kuhi, pri družini, pri prijateljih, pred-
vsem pa, ko plešeta ..., saj so bili tudi njuni prvi koraki na plesiš-
ču. 

Par št. 2: Ana Cestnik in Peter Razboršek 

Peter Razboršek prihaja z Brezij in bo letos dopolnil 29 let. Zapo-
slen je v podjetju, ki se ukvarja s strojnimi instalacijami, končal pa 
je Srednjo strojno šolo v Kranju. Ana Cestnik prihaja iz Ribnega pri 
Bledu. Stara je 28 let in je absolventka Fakultete za družbene vede, 
smer sociologija, družboslovna informatika. Poleg tega dela v tr-
govini z naravno kozmetiko na Bledu in je zunanja sodelavka Ra-
dia Triglav Jesenice, kjer ureja informativne oddaje ob koncih ted-
na in pripravlja dve lastni oddaji. Končala je Višjo šolo za gospo-
darske poklice v Avstriji. Spoznala sta se pred štirimi leti na Brez-
jah na občnem zboru gasilcev. Pravita, da je bila to ljubezen na 
prvi pogled. Za najavo akcije v Gorenjskem glasu sta izvedela od 
njunih prijateljev, ki so ju spodbujali, naj se prijavita. Tako sta se 
odloČila, da res poskusita srečo v akciji imenovani: "Da, za 13 ^ 
dinarjev". Prosti čas preživita na sprehodih z njunim psom Bojem 
Peter je zelo aktiven član Prostovoljnega gasilskega društva Brez 
je in Dramske skupine kulturnega društva Brezje, teatra Smeh 
Ana prostega časa enostavno nima, saj se poleg službenih obveZ' 
nosti in pripravljanja prispevkov za Radio Triglav trenutno povsem 
posveča pisanju diplomske naloge. Če pa le utegne, rada kaj sku-
ha ali speče. Res pa je, da si vsaj enkrat na leto vzameta čas in si 
privoščita lepe trenutke v kakšnih bolj oddaljenih toplih krajih. 

Par št. 3: Maja Rogelj in Milan Naglic 

Bodoči ženin Milan Naglič prihaja s Spodnjega Brnika. Rojen je v 
mesecu oktobru leta 1979. Zaposlen je pri podjetju Arcont IP, d. o. 
0.. Gornja Radgona kot prodajni inženir stavbnega pohištva in sa-
mostojno vodi P. E. Cerklje na Gorenjskem. Čaka ga še diploma iz 
lesarstva na Biotehniški ̂ kulteti v Ljubljani. V prostem času deta na 
kmetiji in rad naredi kak unikaten izdelek iz lesa. Nevesta Maja Ro-
gelj pa prihaja iz okolice Kranja, s Primskovega, kjer ima dopolnilno 
dejavnost na kmetiji s področja izobraževanja in aranžiranja. Rojena 
je v znamenju vodnarja leta 1981. Diplomirala je iz grafike na Nara-
voslovnotehniški fakulteti. Že vrsto let se ukvarja z izdelovanjem iz-
delkov iz sena in slame. Od decembra pa vodi Ustvarjalni atelje, kjer 
se zbirajo ustvarjalne roke na tečajih za odrasle, otroci pa na ustvar-
jalnih delavnicah, veselih popoldnevih s čebelico Majo, rojstnih dne-
vih in taborih. O njenem delu in unikatnih izdelkih si lahko več ogle-
date na www.igrisce.si/maja. Spoznala sta se na absolventskem iz-
letu v Grčiji. Za akcijo sta izvedela na sejmu Turizem in prosti čas v 
1.jubljani, kjer se je predstavljal Zavod za turizem Kranj. 
Oba vozita težke motorje in poletni čas najraje izkoristita za avantu-
ristična potovanja. Rada imata tudi šport, naravo in dobro hrano. Za 
meščansko poroko in Da, za 13 goldinarjev sta se odločila zato, ker 
si želita izzivov in drugačnosti. 
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»N̂SSN «UD9T SOnKLô MB tmsB 
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PETEK 20.4. 

11.00 Jtudenti medicine 11J5 RPA 11.50 
Rojstvo 12.15 Zjpisici iz Tajpeji 12.40 Mejna 
policija 13.05 HujSanje 13J0 Kaj storiti? 
14.20 Napaita? 14.45 Reievanje živali 15J5 
Živalski vit 16.25 Rojstvo 16J0 Študenti med-
icine 17.15 Medicinske zgodbe 18.05 RPA 
18.30 Napaka? 19.00 Mejna pclidja 19.50 
Rojstvo 20.15 lov na duhove 21.05 Jasnovidci 
22.00 Same v Nevv Torku 22.50 Prevaranti 
23.40 Medicinski detektivi 00.05 R i ^ 

• Rvnantia 
12.20 Lauita in Lorensi, 7. del 13.10 Za l jub i , 
87.del14i)5Usodna ljubezen,56.-S7.dei15i5 
Za ̂ ubezen do Gloiie, 51. - 52. del 17.40 Uutita in 
lorenzo, 7. del 18 J 5 Maiia Rosa iSieženo, 99. del 
19JOJude2Evažena, 106.del 20.20 Naie skrivno 
avljer^, 79. del 21.10 Usodna ljubezen, 57. del 
22.05 Za ljubezen do Gknie, S2. del 23.00Sieča v 
ljubezni, 112.del23i5Mai(Wanjerjubezni, 129. 
del 

SOBOTA 21.4. 

06.50 Drzni tatovi 07.15 Po<itniiki posnetki 
07.40 HujSanje 08.05 Hujianje 08.30 Obal-
na straža 08.55 Viharne zgodbe 09.20 Nov-
inar v modrem 21.05 Videonadzor 22.00 
Videonadzor 04.15 Klic 04.40 Na zmenku 

06.00 SveU, 19. del 06JO Za ljubezen do Oo-
rie, 48.-52. del 11.00 Naše skrivno življenje, 17 
del 11 JO Usodna ljubezen, 53. -57. del 16.00 
Toživipje, drama 18.00 Živeti, 20.del19J)0V 
kuhinji z Angelom in Maiio, 5. del 20.00 Sve-
tovni popotnik 21.00 Pepelka, 6. del 22iW Živl-
jenje z Anito, 15. del 23.00 Ljubezen naprodaj, 
5. del 

NEDEUA 22.4. 

06.00 Kdo pa mislB, da si?< 07.40 Zapiski iz 
Tajpeja 08.05 Dirka OSJS Preživeli 09.20 
P r e i i ^ v divjini 10.10 Prevarana smrt 1 1 ^ 
Preživetje v divjni 12.15 Prevarana smrt 1330 
Preživetje v divjini 14.20 Prevarana smrt 16.00 
Preživetje v divjini 16.50 Prevarana smrt 18.05 
Preživetje v d i^ i 19.00 Prevarana smrt 20.15 
Preživetje v divjini 21JK Prevarana smrt 00.05 
Preživetje v divjini 00J5 Prevarana smrt 02.10 
Prežhieli 02 J 5 Zdravniške kartoteke 

06.50 Judeževa žena, 102.-106. del 11.00 
Naše skrivno življenje, 18. del 11.50 Ste<a v 
ljubezni, 108. -112. del 16.00 To življenje, 
drama 18.00 živeti, 19. del 19.00 V kuhinji z 
Angelom in Mario, 6. del 20.00 Svetovni 
popotnik 21.00 Pepelki, 7. del 22.00 Živl-
jenje z Anito, 16. del 23.00 Ljubezen napro-
daj, 6. del 00.00 Nezvestoba, 6. del 

PONEDEUEK 23.4. 

1125 RPA 11 JO Rojstvo 12.15 Zapis« izTajpeja 
12.40 M ^ pofidja 13.05 Hujšanje 13J0 Kaj 
storiti! 14J0 Napaka? 14,45 Reševanje živali 
15 J5 Živalski vrt 16JS Rojstvo 16J0 Wienti 
mediane 17.15 Majhni čudeži 18JI5 RPA 18J0 
Napaka? 19.00 Živeli sanje 19J0 Rojstvo 20.15 
(udaiko 21X5 Jasnovidci 22.00 Same v Nevv 
Voriiu 22J0 Prevarami 23.40 Mednnski detek-
tm 00.05 Rojstvo 00JO Živeti sar^ 01 JO Jas-
novidci 02.10Zapiski bruca 

12.20 Laurita in Lorenzo, 8. del 13.10 
Zaljubljena, 88. del 14.05 Usodna ljubezen. 

57.-S8. del 15J5 Za ljubezen do Glorie, 52.-
53. del 17.40 Laurita in lorenzo, 8. del 18 J 5 
Maria Rosa iiče ženo, 100. del 19.30 
Judeževa žena, 107 del 20 JO Naše skrivno 
življenje, 80. del 21.10 Usodna ljubezen, 58. 
del 22.05 Za ljubezen do Glorie, 53. del 
23.00 Sreča v ljubezni, 113. del 23.55 
Maščevanje ljubezni, 130. del 

TOREK 24.4. 

10.10 Majhni čudeži 11.00 Preživeli 11J5 
RPA 11.50 Rojstvo 12.15 Zapiski iz Tajpeja 
12.40 Mejna policija 13.05 Nujšanje 13.30 
Kaj storiti? 14J0 Napaka? 14.45 Reševanje 
žreali 1535 Živalski vil 16 J 5 Rojstvo 16.50 
Preživeli 17.15 Majhni čudeži 18.05 RPA 
1830 Napaka? 19.00 Živeti sanje 19.50 Ro-
jstvo 20.15 Čudaško 21.05 Jasnovidci 22.00 
Same v Nevv Voiku 22.50 Prevaranti 23.40 
Medicinski detektivi 00.05 Rojstvo 00.30 
Sveti sanje 0120 Jasnovidci 

12.20 laurita in Lorenzo, 9. del 13.10 
ZaljuHjena, 89. del 14.05 Usodna ljubezen, 
58. • 59. del 15 J 5 Za ljubezen do Gtorie, 53,-
54. del 17.40 Uurita in lorenzo, 9. del 1835 
Maria Rosa lš<e ženo, 101. del 1930 
Judeževa žena, 108. del 20 JO Naše skrivno 
življenje, 81. del 21.10 Usodna ljubezen, 59. 
del 22.05 Za ljubezen do Glorie, 54. del 
23.00 Sreča v ljubezni, 114. del 23.55 
Maščevanje ljubezni, 131. del 

SREDA 25.4. 

n J 5 RPA 11.50 Rojstvo 12.15 Zapiski iz 
Tajpeja 12.40 Mejna poRcija 13.05 Hujšanje 
13.30 Kaj storiti? 14J0 Napaka? 14.45 
Reševanje žhrali 1535 ŽNalski vrt 16J5 Ro-
jstvo 16.50 Preživeli 17.15 Majhni čudeži 
18.05 RPA 18.J0 Napaka? 19.00 Živeti san-
je 19.50 Rojstvo 20.15 (udaško 21.05 Jas-
novidci 22.00 Same v New Vorku 22.50 Pre-
varanti 23.40 Medicinski detektivi 00.05 Ro-
jstvo 00.30 Živeti sanje 01.20 Jasnovidci 
02.10 Zapiski bfuca 

1120 laurita in Inenzo, 10. del 13.10 Zaljublje-
na, 90. del 14.05 Usodna jubczen, 59. den5i)0 
Usodna ljubezen, 60. del 15J5 Za ljubezen do 
Gk)rie, 54. del 1&45 Za iubezen do Gkirie, 55. del 
17.40 laurita in lorenzo, 10. del 1835 Maria 
Rosa E;če;^,102.del1930Judeževažena, 109. 
del 2OJ0 Naše skrivno živ^je, 82. del 21.10 
Usodna ljubezen, 60. del 22.05 Za ljubezen do 
Gtorie, 55. del 23,00 Sreča v ljubezni, 115. del 
23J5M^njer;u(ieznl132.del 

ČETRTEK 26.4. 

11JS RPA I l i O Rojstvo 12.15 Zapiski iz Tajpeja 
12.40 Mejna poGc^ 13J>S Hu^Je 1330 Kaj 
storiti714J0 Napaka? 14̂ (5 Reševanje živali 
1535 Živalski vrt 16JS Rojstvo 16J0 PreživeS 
17.15 Mapmi čudeži 18i>5 RPA 1830 Napaka? 
19,00 Živeli sanje 19i0 Rojstvo 20.15 (udaško 
21.05 Jasn(Mdci22J»SamevNewYoilu22JO 
Pievaianti 23.40 Medidnski detektivi 00X15 Ro-
jstvo 0030 Živeti sanje 

12J0 Laurita in lorenzo, 11. del 13.10 
Zaljubljena, 91. del 14.05 Usodna ljubezen, 
60. -61. del 15 J 5 Za ljubezen do Glorie, 55. -
56. del 17.40 Laurita in Lorenzo, 11. del 
1835 Maria Rosa išče ženo, 103. del 19.30 
Judeževa žena, 110. del 20J0 Naše skrivno 
žnljenje, 83. del 21.10 Usodna ljubezen, 61. 
del 22.05 Za ljubezen do Glorie, 56. del 
23.00 Sreča v ljubezni, 116. del 23.55 
Maščevanje ljubezni, 133. del 

Pomlad je zagotovo letni 
čas, ki skozi stoletja najbolj 
navdihuje, tako umetniško 
dušo kot takšno, bolj pre-
prosto. S svojo energijo in 
svežim upanjem navdušuje 
od pomladnega enakonočja -
ekvinokdja - v mesečna sušcu 
do Sončevega obrata na pole-
tni solstidj v velikem travnu. 

Tokratna prva pomladna 
zgodba se je pričela lani na 
Koroškem. Štiri gostinke, 
mojstrice kulinarično-vin-
skega spogledovanja, in nji-
hova enologinja sestavljajo 
ženski kvintet, ki je svoje po-
mladno pripovedovanje na-
daljeval tudi letos. Pod naslo-
vom Pomladno vino nas je 
letošnja gostiteljica Jurka 
Magdič povabila v družinsko 
gostišče Ančka v Šenčur, 
kjer so se nam predstavile 
"pomladne" dame. Enologi-
nja Darja Bouha iz kleti Bis-
trica iz Slovenske Bistrice, ki 
je lani "skovala" prvo Po-
mladno vino v tozadevno 

To je Medana • Pomladni vinarji pri Stojanu Ščurku na Plešivem 

bodo del počitnic preživeli v 
restavraciji s hotelom Tomi v 
Portorožu. Da pa je letošnje 
pomladno lahkotno vince, ki 
ga je pripravil znan slovenski 
enolog Iztok Klenar iz kleti 

$ ^ j p ^ i 
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Pomladne: Darja Bouha, jurka Magdič, Majda Mogu, 
Fanika Selšek in Dana Delalut 

druženje in namen, ob gosti-
teljico Jurko Magič pa se je 
za pomladno fotografijo po-
stavila znana štajerska go-
stinka Majda Mogu iz gostil-
ne Šmarjeta iz Pernice pri 
Mariboru. Pomladni šopek 
ob dekorativni postavitvi vin-
ske etikete sta dopohiili Fani-
ka Sevšek iz gostilne Zolnir iz 
slovenskih Benetk, kot pravi-
jo Kostanjevici na Krki, ter 
Dana Delalut iz družinske 
gostilne Delalut v Dobji vasi 
na Koroškem, kjer se je zgo-
dilo lansko prvo druženje, ki 
ima pravzaprav dobrodelno 
ozadje. Vsoto od prodanega 
vina so namreč spremenile v 
častno dejanje. Pomladne 
dame bodo brezposelni vdovi 
s štirimi otroki omogočile, da 

Vina Koper, še bolj organo-
leptično "šarmiralo", so seve-
da poskrbeli z okusnim An-
čkinim jedilnikom. "Z željo 
in idejo, združiti ženskost, 
življenje z vinom v dobrodel-
nost Povezati Slovenijo v ve-
likem in malem, kulinarično 
hoditi po slovenski krajini," je 
razmišljala Jurka Magdič in 
bila prepričana, da ima po-
mlad nekaj v zraku. "Imamo 
čudovit dan za druženje. Smo 
najboljša družba, sprostimo 
se in uživajmo," je povabila k 
okušanju jelenovega karpača, 
fezanove solate s pomarančo 
in svinjske ribice v testu. Seve-
da smo zaključili z njihovimi 
vedno odličnimi štruklji. To-
krat brezskrbnim moškim se 
je seveda dobro godilo. Dovolj 

- t 

zgovoren je bil sproščen na-
smeh gospodarja Tonija Mag-
diča, ki seveda v ideji in še čem 
podpira svojo ženo Jurko, zna-
nega gostinca Načeta Rajha iz 
Bakovcev, enologa Iztoka Kle-
narja, Id je predstavil letošnje 
Pomladno vino, ki ga sestavlja-
ta "teta" malvazija in "stric" 
chardonnay, ter znan gorenj-
ski gostinski mag Franci Je-
zeršA iz Sore pri Medvodah. 
Lep dan, ni kaj! 

Podobno pomladen, če ne 
že kar poleten dan pa se je zgo-
dil v čudovito mični vasid Me-
dana v Goriških Brdih, kjer so 
pod okriljem društva To je 
Medana s praznikom Pomlad 
v Medani pospremili sveži let-
nik rujnega. Moč sonca ter 
prava poletna temperatura sta 
preveri našo pomladno sve-
žino. Dvanajst vinc^radnikov -
vinarjev je ob "pomoči" lokal-
ne kulinarične ponudbe na 
domačiji gostitelja, vinarja Sto-
jana Ščurka in nj^ove druži-

teljskem turnirju na sosedni 
kmetiji Ratka Pulca pridružil 
kolega Jože Sironič, včasih šef 
Specialne policijske enote, 
kasneje direktor Urada za var-
nost in zaščito ter namestnik 
generalnega direktorja Polidje, 
zdaj v službi kot "konzul" -
uradnik za zvezo v Zagrebu. 
Njun iskriv nasmeh je bil 
"zmagovit". Verjetno so se po-
dobno počutili gostitelji, ki so 
se za to priložnost na pobudo 
urednika fotografije Primor-
skih novic Lea Cajarija, postavi-
li na rob Ščurkove brajde. Da bi 
praznik obstal in bil še lepši, 
smo iskreno želeli Medanskim 
vinskim zvezdnikom. In jim 
nazdravili. Enakih želja jim je 
prišel voščit sosed z italijanske 
strani, svetovni super vinski 
zvezdnik Silvio Jermarm iz 
Fare ob Sod, ki ga je v goste po-
vabil domačin iz Ceglega, vinar 
Marko Skočaj, ki ga naž trg 
prepozaiava ixxi imenom Dol-
fo. Marko • zelo na kraflco ostri-

Zdenko Renko in Jože Sironič Dolfo In Silvio Jermann 

Toni Magdič, Nace Rajh, Iztok Klenar in Franci Jezeršek 

ne na Plešivem naredila sobot-
ni popoldan še lepši. Seveda 
za vse tiste - tudi številno ekipo 
iz škofjeloško-kranjsko-blej-
skega konca - ki so jim Brda, 
praznik in ljudje ter njihovi 
običaji blizu. V Medani prak-
tično nikoli in nič ne mine 
brez Zdenka Renka. pomočni-
ka direktorja Polidjske akade-
mije. Pravijo, da je zanesljivo 
Kranjčan, ki najbolj vešče reže 
pršut in "šalam". Z zelo po-
menljivim napisom na majid 
"SloVenia-Vidi-Vid". lahko bi 
bil odličen slogan, se mu je po 
"napornem" teniškem prija-

žen, s pomladno podobo in no-
vim avtorskim posegom pri 
predelavi vina - bo letošnji go-
stitelj podobnega praznika, ki 
se zgcxii pozno jeseni. Silvio 
Jeiinann, praded prihaja s Šta-
jerskega v Avstriji, je uspel v 
Italiji, po Evropi, v Ameriki, na 
Japonskem in kot drugi naj-
ve^i italijanski vinar natanko 
ve, kaj je globalno in kaj lokal-
no. Dreams in Capo Martino 
sta njegovi svetovni vinski 
znamki. In kaj bi sploh brez 
sanj (dreams).' Še sploh, če nas 
objame pomlad.' O tenisu in še 
čem pa pred prazniki. 



HUMOR 
B R A T VSE V I D I , B R A T VSE VE 

PATKODELCJEKAMNELUCOV 
Našli zapiske nove, spremenjene različice znanega romana Josipa Vandota Kekec nad samotnim 
breznom. Iščemo skrivnostnega avtorja j. Osipa Van Dota. 

Te dni smo z usklajeno 
iskalno akcijo brskanja po 
smeteh v nekem blokov-
skem naselju izsledili tipko-
pis z nekaj odlomki nove 
različice romana Kekec nad 
samotnim breznom. Avtor 
očitno še skriva svojo identi-
teto, saj je na prvi strani po-
leg novega naslova Kacin 
nad samotnim breznom zapi-
san še datum in podpis z ni-
zozemsko zvenečim ime-
nom J. Osip Van Dot. V re-
dakciji malega brata smo 
prepričani, da gre za nadi-
mek ali kaj podobnega. Naj-
deni računalniški izpiski so 
bili med seboj sicer zelo po-
mešani, dva najzanimivejša 
dela pa tokrat ekskluzivno 
predstavljamo v pričujoči 
bratski rubriki. 

Prvi gre takole: Bedančev 
naslednik, Anton Rop, uja-
me Kacina. Ta lump frdama-
ni je, medtem ko je ta poči-
val, z visoke skale vanj metal 
smrekove češarke. Rop ga je 
zvezal in odpeljal v svojo 

kočo. Kacin ponoči, ko gleda 
smrče^ega Toneta na pogra-
du, razmišlja: "Dobro me je 
Rop danes nasukal. A kaj 
zato. Danes je Rop nasukal 
mene, a jutri bom jaz nasu-
kal Ropa. Kaj pa, če bi po-
skusil že nocoj.' Jaz ne mo-
rem spati, ker me bole vse 
kosti. Oooo pa tudi vi ne bo-
ste spali, tudi vi ne, gospod 
Rop! O, Kadn že poskrbi za 
to, da ne boste spali... He-
he, presedalo vam bo življe-
nje skupaj s Kacinom, kakor 
tudi meni preseda življenje z 
vami. Le počakajte, stric 
Rop, le počakajte," je razmiš-
ljal Kacin in začel oponašati 
SOVO. Te se je Rop bal kot 
hudič križa. 

Naslednji zapis v novem 
romanu namesto Mojce in 
Tinke opisuje Majdo in Cve-
ta. Žalujeta za Kacinom, ker 
sta prepričani, da je konec z 
njim, ker ga je Rop dobil v 
svoje kremplje. "Nikoli več 
ne bo igral na svoje zlate d-
tre. In tudi prepeval ne bo 

več tistih lepih pesmi, ki jih 
je znal sto in sto," se Kadna 
spominja Majda, Cveta pa: 
"Pa t'ko del'č je kamne lučov. 
In nikol' več mi ne bo reku 
Čenča Marenča." Da se mu 
huda gori pri Ropu godi, sta 
razmišljali dekleti in tiho za-
ihteli. Ko bi mu le uspelo 

ubežati in spet srečo v našo 
vas vrniti? Sicer še ne vemo, 
kako se bo zgodba nadaljeva-
la, pravega konca še ne po-
znamo, čeprav ga slutimo. 
Za to gospoda Van Dota po-
zivamo, naj dokonča novo-
dobnega Kd<ca, torej Kadna. 

Mali Brat 

G O R , DOL, NAOKOL' 

AVTO ZA VSE SLOVENCE 
Borec za znižanje RTV naročnine, poslanec mag. Branko 

Grims, je izračunal, da smo državljani v zadnjem času, zato 
ker se RTV naročnina realno ni povišala, prihranili oziroma 
pospravili v žep denarja za en soliden osebni avto. vreden 
približno 2.200.000 tolarjev (okrog 9.200 evrov). Naročni-
na se kljub infladji realno ni povišala, čeprav bi se do sedaj 
morala najmanj za 92 starih stotinov... (0,004 s^ra). 

Iz neuradnih virov smo izvedeli, da je avto že kupljen in 
da ga prvi Slovend že vozijo naokrog. Vsak državljan naj bi 
avto vozil en dan, tako da bi se vsi zvrstili v približno 5.500 
letih. Sledili smo namigu, da se je avto te dni nahajal tudi na 
parkirišču enega od kranjskih trgovskih centrov. Ni pa nam 
uspelo razvozlati, kateri avto je to, mogoče kakšen od 

tačmih, tabelih, bognedaj tardečih. Še posebej nam je v oko 
padel četrti avto od spodaj navzgor z desne strani. Je to pravi 
avto ali nP Če mogoče veste, za kateri avto gre, vas napro-
šamo, da to nemudoma sporočite v redakdjo Velikega brata. 

ČETVEREC BREZ 

Dr. Dimitrij Rupel 

Romunskim hokejistom: 
"Dragi holcejisti in vaše 
matere, žene in del<leta, ne 
bodite užaljeni, ker smo 
vam nasuli toliko golov. 
Morate se namreč zavedati, 
da ste vi komaj vstopili v 
EU, mi pa smo tam že tri 
leta. Jasno je torej, da bomo 
vedno imeli nekaj prednos-
ti. Sorči no." 

Miro Petek 

O dejavnostih v skrivnem 
stanovanju SOVE: "Obveš-
čevalna služba SDS sporoča: 
ob 12. uri vstopi moški z 
žensko in si jo vzame od za-
daj. Ob 12.26. vstopi še en 
moški, ženska mu pripravi 
orodje, nakar se loti prvega 
moškega, prav tako od za-
daj. Kako naj torej poveča-
mo rodnost, vas vprašam?" 

Risi 

O politiki zaposlovanja v 
Sloveniji: "Glede na to, da v 
dvorani Tivoli uspešno reše-
tamo nasprotnike, bi država 
morala nemudoma ustvariti 
nove zakonske podlage za 
zaposlovanje risov v enotah 
Slovenske vojske. Kario, 
vabljen si na našo zadnjo 
tekmo." 

Prapori in zastave 

O pripravljenosti na pomla-
dansko sezono: "Trenutno 
smo v odlični formi, v celo-
ti pripravljeni na pomladan-
ske proslave, svečanosti, 
podelitve in pohode. Tja do 
9. maja smo povsem raz-
prodani. V zimskem pre-
stopnem roku smo dobili 
nekaj okrepitev in se že ve-
selimo novih borb." 

Preberite 
WWW.CORENJSKICLAS.SI 

Gorenjski Glas Z/ f-tiU«MO 'Al 

PRIROČNIKI 
ZA VSAK DOM 
1. Pežemoza praznike 1. del 

Pe(!emo za praznike 2. del 
Praznična kuhinja 
Slavnostne jedi 
Dieta po praznikih 
Lahka kuhinja 

^ (99osnn H 

3J8EUR 
zdaj samo 

I f ' (906 srn 
Knjižice lahko kupite na Zoisovi 1 v Kranju, jih naročite po telefonu 
št.: 04/20142 41 ali po e-pošti: narocnine@g-glas.si 

Gorenjski Glas Za vai beleiimo (as 

I M M M 

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

Cena knjige z 20% popustom je 
io EUR / 2-400 SIT 

Naročila po tel.: 04/ 23 24 376,; 
e-poiti: narocnine@g-glas.si j 
ali na Zoisovi 1 v Kranju j 
od jh do isk Brez poštnine. 

G G I IZLETI J 

DVODNEVNI PRVOMAJSKI 
IZLET NA BOROMUSKE OTOKE 
Program 

1. dan: Odhod zgodaj zjutraj. Z udobnim avtobusom vožnja v Italijo 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 pa 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 

DoplaSla: palača Boromeo in vrtovi cca. 10 EUR / 2.396 SIT in prevoz 

z ladjico cca. 8 EUR/1.917 SIT 

N A J A V U A M O ENODNEVNA IZLETA: I 
-12. maj - Veliki Klek (Grossglockner) (cena 33 EUR / 7.908 SIT) | 

-19. maj - Dolomiti in Cortina 0'Anipezzo (cena 42 EUR /10.064 SIT) | 

Naročnikom Gorenjskega glasa pri2iiamo 10% popust! 

Prijave: Gorenjski glas po lel.: 04/20142 41 ali Agendja Linda 
po tel.: 04/235 84 20 ali 041/248 773. 

Gorenjski Glas 

http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
mailto:narocnine@g-glas.si
mailto:narocnine@g-glas.si


ZA KRATEK ČAS 

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN 
21. aprila 2 0 0 7 
Sobota 
Borut, Bor, Simeon 

Obeta se kar nekaj romantike in želje bodo zopet prišle 
na površje. Na žalost pa ta mir zmoti zavest, da je osta-
lo kar nekaj nedokončanih obveznosti. 

22. aprila 2 0 0 7 
Nedelja 
Leonida, Gaj, Kajtimir 

Zaradi duhovnega dozorevanja se bodo odstranjevale 
stare blokade, ki nekaterim lahko prinesejo dodatni ne-
mir in dvome ter seveda tudi nova vprašanja. 

23. aprila 2 0 0 7 
Ponedeljek 
Vojko, J ur, Domagaj 

Ta dan zno zelo prijetno presenetiti. Vsem novim za-
četkom se obeta uspeh in pri raznih razgovorih bo pri-
sotna sreča in iznajdljivost. 

24. aprila 2 0 0 7 £) 
Torek 
Zora, Jurka, Melita 

Če ste z določenimi tveganji že večkrat odlašali, je ta dan 
zelo primeren, da naredite korak naprej, saj se vam vse 
obrne v lastno korist. 

25. aprila 2 0 0 7 
Sreda 
Marko, Tugomir, Ermin 

Razne družinske obveznosti bodo vzele kar nekaj časa, a 
ker se bo izvedlo prijetno s koristnim, bo za vse prav in 
vsi bodo zadovoljni. 

26. aprila 2 0 0 7 
četrtek 
Klemen, Zdenka, Marcelin 

V samem začetku dneva bo čutiti malo nervoze, a 
kmalu se odstranijo vsi temni oblaki, ki naredijo prostor 
soncu, ki je vsem v veselje. 

27. aprila 2 0 0 7 
Petek, Dan boja proti okupatorju 
Cita, Jaro, Franči 

Uspelo vam bo poiskati miren kotiček, v katerem se bo 
skrilo in pošteno odpočilo po raznih napetostih in stresih. 
Dan bo lep in sproščen. 

TISOČ UGANK 
ZA ODRASLE 

Franc Ankerst vam zastav-
lja novo uganko. Odgovor 
nam pošljite do torka pri-
hodnji teden na SMS pod 
šifro uganka, pripišite reši-
tev + ime in priimek na 
številko 031/69-11-11, ali 
po pošti na Gorenjski 
glas, Zoisova 1, 4000 
Kranj, s pripisom "Tisoč 
ugank za odrasle". 

Je nepotrpežljiva, 
kot ogenj, ki besni 

in kot pijanost živa, 
je brez sramu, oči. 

Izžrebali in nagradili 
bomo dva pravilna odgo-
vora (enega, ki ga bomo 
prejeli preko SMS, in dru-
gega, ki ga bomo prejeli 
po pošti). Nagrado boste 
prejeli po pošti. Pravilna 
rešitev zadnje objavljene 
uganke se glasi: denar. 
Pravilno je odgovorila le 
Marija Vršak. 

TANJA ODGOVARJA IN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ 
"Poletje 76" 

Ne bom tarnala, soj sem še 
kar zadovoljna s svojim življe-
njem. Me pa preganja neka 
misel in postavlja vprašanje. 
Odgovorov ne najdem, upam, 
da mi pomagate, je to samo 
iluzija ali pa res lahko kaj pri-
čakujem? Želim vam še veliko 
uspeha pri vašem delu. 

Lepo je slišati, da si zado-
voljna, čeprav mislim, pa 
ne zameri, da se samo tola-
žiš. Skrivaš se v svojem 
svetu in prepričuješ, da si 
okej, le zato, da ti ni treba 
nič narediti. Bojiš se zavr-
nitve, in tega, da bi končno 
nekaj tvegala, ti še na misel 
ne pride. A vedno ne bo 
tako, saj ti karte oziroma 
pogled v prihodnost obeta 
spremembe ravno tam, kjer 

se jih bojiš, a v resnici glo-
boko želiš. Ljubezen je čud-
na stvar in ne da se je razlo-
žiti, a nihče od nas ne more 
živeti brez nje. Ljubezen 
oziroma oseba, ki jo imaš 
rada, ti je bila po usodi na-
menjena in ne glede na kar-
koli, se ti obeta prihodnost 
z njo. S tem, ko ti bo dal ve-
deti, da te še ni pozabil in 
da te ima še vedno rad, boš 
pozabila na zamere in s po-
govorom na štiri oči prišla 
do zaključka. In ta bo, da si 
ne želiš več biti sama. Da si 
želiš otrok in družino. Da 
hrepenenje, čeprav si ga za-
trla, še vedno obstaja. In 
vprašala se boš, kako si 
sploh lahko tako dolgo ob-
dobje preživela brez njega 
in njegove ljubezni. Kar na-
enkrat bo5 res postala za-
dovoljna s svojim življe-

njem in ne bo ti treba več 
lagati. Srečno! 

"Oktober" 

Draga Tanja! Tudi jaz se ob-
račam k tebi po pomoč. Tako 
sem zaljubljena in ne vem, 
kaj naj naredim. Prijatelji na-
mesto, da bi mi pomagali, 
me zasmehujejo in pravijo, 
da on ni zame. Starši pa, s 
katerimi se sicer dobro razu-
mem, pravijo, do sem še mla-
da in do imam veliko časa. 
jaz po hočem sedaj in točno 
njego. Prosim te, pomagaj. 

Vsi, ki smo starejši, smo 
imeli nekoč toliko let kot ti 
sedaj. In če bi bili vsi iskre-
ni, bi priznali, da je bilo tO 
morda še eno izmed najtež-
jih obdobij v življenju. Ni-
hče te ne razume in ti ne 

zna pomagati. Hkrati si 
otrok in odrasla oseba. Če ti 
rečem, da je vse to normal-
no, upam, da mi boš verje-
la. Ne vem, zakaj moraš 
spraševati prijatelje, kaj si 
mislijo o fantu, v katerega si 
zaljubljena. Vsake oči imajo 
svojega malarja in če je tebi 
všeč, naj tako bo. Kot vidim, 
si tudi ti njemu všeč in med 
vama je že nekaj časa nazaj 
preskočila iskrica. Ker pa 
sta oba sramežljiva, se ni še 
nič premaknilo naprej. Nje-
gov telefon imaš in napiši 
mu lepo sporočilo, na kate-
rega ti bo, obljubim, odgo-
voril. In ljubezen se začne. 
Staršem ne smeš zameriti, 
saj ne mislita nič slabega, a 
ne znata ti drugače poma-
gati. Imata te rada in ti njiju. 
Bodi pogumna ter začni 
verjeti vase. Lep pozdrav. 

HOROSKOP 
TANJA in MARICA 

Oven (21.3. - 2 1 4 . ) 
Od veliko ljudi boste presenečeni, seveda prijetno in 
zopet boste dobili nazaj občutek priljubljenosti, saj 
ste se zadnje čase prevečkrat počutili zapostavljeni 
in nepotrebni. Poslovno se vam odpirajo dobre nove 
možnosti. 

Bik (224. - 20.5.) 
Slaba volja, žalostne in obremenjujoče misli, vse to 
in še kaj več bo postalo samo grenak spomin. Zno-
va boste naSli stvari, ki vas veselijo in napolnjujejo. 
Samo odkritje, da so vas nekateri zelo pogrešali, vas 
bo spravilo v dobro voljo. 

Dvojčka (21.5. - 21.6.) 
Dokazovali se boste sebi in drugim. Želeli si boste 
pohval, prejeli pa jih boste od tistih, na katere ste že 
skoraj pozabili. Neko pismo oziroma sporočilo vas 
bo zelo prijetno presenetilo. 

Rak (22.6. - 22.7.) 
Zaključili boste z varčevanjem in se odločili za inve-
sticijo, a se vam v trenutku spremenijo načrti. Mne-
nja, ki jih boste iskali, bodo različna, zato bo odloči-
tev na vas samih. Sobota bo vaš zelo srečen dan. 

Lev (23.7. - 23.8.) 
v trenutku boste hoteli vse spremeniti, pa ne zato, 
ker bi se naveličali, ampak zato, ker ne boste znali 
občutiti pravega zadovoljstva. Ljubljena oseba se 
vam bo kar preveč prilagodila, kar pa ni vedno prav. 

Devica (24.8. - 23.9.) 
Jeza se vam bo nakopičila, zato bodite pozorni, da 
vam ne izbruhne ob nepravem času poleg nepravih 
ljudi. S tem lahko nehote prizadenete nekoga, ki 
sploh ne bo vedel, za kaj gre. 

Tehtnica (24.9. - 23.10.) 
Na strpnost nekoga se ne smete zanašati, saj se lah-
ko zato opečete. Že nekaj časa prelagate določeno 
zadevo in skrajni čas je, da jo dokončate, ne da vas 
na to kdo opozori. Uspeh imate zagotovljen. 

Škorpijon (24.10. - 22.11.) 
Neki pogovor oziroma dogovor se ne bo dokončal in 
občutek boste imeli, da ste ostali praznih rok. Pri-
pravite se na resnico, saj boste zadevi prišli do dna. 
V ljubezenskem razmerju boste dozoreli in zahteva-
li več. 

Strelec (23.11. - 21.12.) 
Dogodke boste komaj sproti dohajali. Še dobro, da 
ste takšen karakter in ste sposobni biti na dveh me-
stih hkrati. Poslovna poteza se vam tudi v prihodno-
sti izkaže kot zelo dobra. Na čustvenem področju pa 
boste prišli do novih spoznanj. 

Kozorog (22.12. - 20.1.) 
Ljudi v svoji bližnji in širši okolici ste navadili, da se 
vedno z vsem strinjate, zato bodo nekateri še poseb-
no šokirani, ker boste izrazili svoje mnenje, ki bo 
živo nasprotje njihovemu razmišljanju. 

Vodnar (21.1. - 19 .2 . ) 
Način življenja in samega razmišljanja, vse se vam 
bo postavilo na glavo. Veliko stvari bo dobilo nov 
smisel, saj boste videli z drugačnimi očmi. Vse, kar 
je črno, se bo spremenilo v belo, vse, kar je slabega, 
bo postalo dobro. 

Ribi (20.2. - 20.3.) 
Svojo redoljubnost in natančnost boste vsiljevali 
tudi drugim, zato se pripravite na posledice. Kaj huj-
šega od trenutne slabe volje ne bo. V družbi prijate-
ljev in znancev se boste razvedrili. 



N A G R A D N A KRIŽANKA 
Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj 
Delavska cesta 4, 4000 KRANJ 
tel.: 04 27 00 200, faks: 04 27 0 0 222 
wwwavtohi$avrtac.$i 

Gospodarska 
vozila 

A u d i 

Akcijska ponudba 
Posebej opremljeni za Slovenijo: 
Polo Si 1,4 59 kW (8o KM): prihranek 1485 EUR / 355.86540 SIT 
Golf Si 1.9 TDI 66 kW (90 KM): prihranek 2.400 EUR / 575.136.00 SIT 
Golf Plus Si 1,9 TDI 66 kW (90 KM): prihranek 2.000 EUR / 479.280.00 SIT 

Novi VoIkswagen Touran. Prepriča v sekundi. Že v našem salonu! Vabljeni! 
Novi Crafter. Neverjetno močan. 

Škodina akcijska ponudba 
Škoda Fabia popust do i.ioo EUR / 263. 604 SIT 
Škoda Octavia popust do 1.500 EUR / 359.460 SIT 
Škoda Roomster popust do 900 EUR / 215.676 SIT 
Škoda Superb popust do 2.500 EUR / 599.100 SIT 

Nagrade: 
1. nagrada: enodnevna uporaba novega 

VW Tourana 
2. nagrada: enodnevna uporaba Škode Roomster 
3. nagrada: paket obvezne opreme 
4., 5. in 6. nagrado podeljuje Gorenjski glas 

ReSitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz 
črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz 
križanke) pošljite na dopisnicah do Četrtka. 3. 
maja 2006. na Gorenjski glas, Zoisova 4001 
Kranj, p.p. 124. Dopisnice lahko oddate tudi v 
nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno 
stavbo na Zoisovi i. 

Žrebanje nagradne križanke BIBA. Pravilno geslo je bilo: S.Oliver OBLAČILA ZA ŽENSKE 
Nagrade - nakupe v trgovini BIBA prejmejo: i . v vrednosti 40 EUR Vislava Kastelic, Breg 52, 
Žirovnica; 2. v vrednosti 20 EUR Francka Pintar, Poljane 25. Poljane; 3. v vrednosti l o EUR 

Danica Fras, Poljanska c. 84, Gorenja vas. Nagrade Gorenjskega glasa pa prejmejo Božidar 
Lampič. Loka 63B, Tržič; Monika Kokalj, Tatinec 12. Preddvor in Mateja Jerala, Podreča 753, 
Mavčiče. Nagrajencem čestitamo! 



D R U Ž A B N A K R O N I K A 

NAJLEPŠA JE NATALIJA 
Na izboru za Miss športa 2007 je letos zmagalo dekle iz Oplotnice, lanska miss je razbijala lesene 
plošče, spoznali pa smo tudi nove Foxy Teens. 

D Alenka Brun 

Tokratni izbor za 
Miss športa 2007 
je bil eden bolj-
ših, če ne najbolj-
ši, razen zadnjih 

nekaj minut, ko je seštevanje 
glasov za najlepše tri malce 
zmedlo žirijo in je ta potrebo-
vala več časa, kot je bilo naj-
prej rečeno. Vendar sta vodi-
telja prireditve, ljubka Alenka 
Bikar, ki ji je prav posebej za 
to priložnost sešUa obleko 
Maja Štamol, ter znani glas 
radijskih valov Frand Pavšar 
ml., zadrego rešila elegantno. 
Letos se je na izbor za Miss 
športa prijavilo ogromno kan-
didatk, izbranih je bUo 24 fi-
nalistk. Med njimi smo našli 

kar nekaj gorenjskih pred-
stavnic - Tanjo Trobec iz Med-
vod (18 let), Mariso Žemva z 
Jesenic (17 let), Nino Petrovčič 
iz Komende (19 let) in dve 
Kamničanki, stari 20 in 21 let, 
Jeleno Adžič in Klavdijo Kle-
mene, ki pa se žal niso uvrsti-
le na najvišja mesta. Izkazalo 
se je, da je okus žirije precej 
podoben okusu občinstva. 

Dekleta smo tudi letos vide-
li v treh izhodih: najprej v ko-
palkah, v predstavitveni točki, 
v zadnjem izhodu pa so bile 
oblečene v novo kolekcijo 
Mure za pomlad/poletje. Le-
tos se je večina deklet aktivno 
ukvarjala s športom. Rekrea-
tivnih športnic je bilo bolj 
malo. Največkrat so omenjali 
atletika, sledil je naziv oseb-
nih trenerk ter ljubiteljic fit-

nesa, kar nekaj pa je bilo ta-
kih, ki so se ukvarjale s konji. 
Piko na i je tokrat predstavit-
venim todcam dodala lanska 
miss športa Aneta Salihovič, 
ki so ji lani pripisali, da je na 
odru s svojimi borilnimi 
udard razbijala 'stirop)oraste' 
plošče. Letos je deklica doka-
zala, da je zmožna razbiti kar 
tri različne debeline lesenih 
plošč. 

Za najbolj fotogenično so 
na koncu razglasili 20-letnico 
iz Semiča, Ines Hadžič, druga 
spremljevalka je postala 26-
letnica iz Braslovč, Brina Ro-
mih, prva 23-letna Alma Sa-
mardfič iz Ljubljane in lento 
najlepše je dobila 18 let stara 
Natalija Waldhuber iz Oplot-
nice. Nagrade so bile mamlji-
ve, miss šporfa 2007 pa je 

prejela na uporabo za dolo-
čen čas tudi Nissanovega 
malčka. 

Tudi program prireditve, 
ki je sicer trajala in trajala, to-
krat ni bil dolgočasen. Nasto-
pili sta predstavnici mlajše 
in starejše generadje pevcev, 
Eva Čeme in Ekia Viler, najbolj 
je nasmeh na usta občinstva 
privabil Damijan Muiko s svo-
jo pesmijo 'kjer je srečen, da je 
moški', nastopila sta tudi iz-
vrstna plesalca, najboljša svojih 
vrst, hip hop plesalko Niko 
Kljun, ter Matevža Česna, ki je 
popolnoma predan šov plesa 
Zanimiv je bil tudi nastop Ta-
nje Žagar in Stiškega kvarteta, 
imeli pa smo tudi priložnost 
ter videli in slišali na novo se-
stavljeno skupino, že starega 
imena, nove Foxy Teens. 

Najlepše tri na Miss športa 2007: Alma Samardžič, miss 
Športa 2007 Natalija Waldhuber in Brina Romih /Foto:TinaDoki 

Marisa Žemva je bila edina z izredno mirnim predstavitvenim 
nastopom: igrala je golf. /FotorTmaooki 

24 finalistk sta predstavila voditelja tokratnega izbora Idejni oče izbora Srečko Čož je bil zadovoljen z uspelo 
Alenka Bikar in Franci Pavšar ml. / FOIO: NNA DOH organizacijo. / f««.- T,NA DOW 

Srečen sem, ker sem moški, je pel Damijan Murko. 
/ Foto: rin> Doki 

Med novimi Foxyteenskami najdemo rdečelasko, temnola-
sko in blondinko./F«o: Tina Doki 

VRTIMO GLOBUS 
Prepovedani poljub 

Ameriški igralec Richard Cere, ki je v In-
diji opozarjal na nevarno širjenje aidsa, 
je med javnim nastopom objel in na lice 
poljubil bollywoodsko igralko Shilpo 
Shetty, na kar so se Indijci odzvali s 
protesti. V deželi, kjer javno ne izkazuje-
jo čustev, so trije odvetniki na sodišču 

vložili tožbo zoper igralca, obtožujejo ga obscenega de-
janja na javnem mestu, česar indijska konzervativna 
družba ne more tolerirati. Tožijo tudi televizijske posta-
je, ki so neprimerno obnašanje prikazovale. 

Priznanje za film in dobrodelnost 

" Z S S T Nicole Kklman, ki v rodni Avstraliji snema 
nov film, je prejela priznanje za dosežke 

Jfjr ^ "a področju filma in za dobrodelnost. 
• ^ Najvišje avstralsko priznanje te vrste, 

primerljivo angleškemu viteškemu redu, ji 
je v vladni palači v Canberri izročil avstral-
ski guverner Michael )efFery. Pri tem je 

posebej poudaril njena prizadevanja na področju otrok in 
žensk, za katera se zavzema kot častna ambasadorka pri 
organizacijah Unicef in Unifem. 

Madonna spet v Malaviju 
Madonna je s potovanjem v afriški 
Malavi, od koder prihaja njen posvo-
jenec David, spodbudila ugibanja, da 
razmišlja o novi posvojitvi. Tiskovna 
predstavnica ameriške pevke je to 
zanikala, povedala je, da je Madonna 
zgolj želela obiskati sirotišnico in si 

ogledati, kako napreduje gradnja zdravstvenega centra 
za otroke, ki ga pomaga financirati. Obisk naj bi izkoris-
tila tudi za srečanje z Davidovim bioloških očetom. 

Robbie razburil soseda 
Prijatelji Robbieja WiHiamsa, ki so k pevcu 
prišli na nogometno tekmo, so s svojimi 
avtomobili zaparkirali dovoz soseda, 
igralca |oeja Pescija. 64-letni oskarjevec 
se je dodobra razburil in jim grozil s pali-
co za golf, Robbie, ki se s sosedom ni 
želel spreti, pa se je domisli praktične 

šale. Za darilo mu je kupil 250 tisoč evrov vrednega bent-
leyja in ga brez besed parkiral pred dovozom. Pešci je 
ponorel, nakar mu je Robbie pojasnil, da mu ga podarja. 

^ i i i M L 

Melanijo Kogoj smo tokrat srečali v drugačni vlogi, ne 
na plesišču. 21-letnica je študentka turizma, prihaja iz 
Tržiča, večina pa pozna njene plesne uspehe iz akro-
batskega rokenrola. / FOIO: Tina Doki 


