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Dupličani zahtevajo čist zrak 
Krajani Duplice so ogorčeni nad odločitvijo ministrstva, da podjetju Tisa 
izda okoljevarstveno dovoljenje. 

JASNA PAIADIN 

Duplica - Kamniško podjetje 
Tisa (nekdanja Piroliza), ki v 
prostorih nekdanjega Stola 
predeluje odpadke oz. zažiga 
lesno biomaso, okoliškim 
krajanom greni življenje. Za-
dušljiv zrak in črn dim se 
predvsem ponoči in ob dela 
prostih dnevih kljub uradno 
nesporni dejavnosti vali iz 
dimnika, se lepi na balkone 
ter vrtove in po besedah oko-
liških krajanov onemogoča 
normalno dihanje. Tako kra-
jani kot občina so pristojnim 
institucijam poslali že vrsto 
pritožb in dokaznih materia-
lov o neprimernem delova-
nju podjetja, a sprememb na 
bolje ni. Še več - Agendja RS 
za okolje je pred dvema me-
secema Tisi, d. o. o., izdala 
okoljevarstveno dovoljenje in 
pred dnevi še zavrnila pritož-

bo občine, ker naj ne bi bila 
stranka v postopku. 

Ogorčeni krajani Duplice, 
Šmarce in Volčjega Potoka 
so svoje nestrinjanje izrazili 
na zboru krajanov, ki pa se 
ga vabljeni predstavniki pod-
jetja Tisa niso udeležili. Naj-
več očitkov so bili tako delež-
ni direktor Agencije RS za 
okolje Silvo Žlebir in na: 
mestnica glavne inšpektorice 
RS za okolje in prostor Tatja-
na Bemik, saj so občani sku-
paj z županom Antonom To-
netom Smolnikarjem prepri-
čani, da v Tisi zažigajo tudi 
plastiko, kovine, barvan in 
lepljen les in vrsto drugih ne-
primernih in zdravju škodlji-
vih materialov. Kot dc4caz ob-
čina navaja meritve onesna-
ženosti zraka, ki jih je pred 
dobrim letom in pol isnfedla 
Agencija RS za okolje in 
prostor. V 107 dneh, kolikor 

so trajale meritve, povprečna 
urna koncentracija le v 24 
dneh ni presegla mejne vred-
nosti koncentracije prašnih 
delcev. A država vztraja, da 
podlag za sankcije nima in 
da je bilo okoljevarstveno do-
voljenje napačno razumlje-
no. Vlada je pred mesecem 
dni sprejela uredbo, ki pod-
jetjem s kurilnimi naprava-
mi, kakršno imajo tudi v 
Tisi, nalaga stalne meritve 
emisij, a je prehodni rok 
dolg kar tri leta. 'Tako dolgo 
ne bomo čakali," je bilo le ne-
kaj argumentov razgretih in 
obupanih občanov. 

Nekaj upanja je občanom 
vlila varuhinja človekovih 
pravic Zdenka Čebašek 
Travnik, tudi Kamničanka, 
ki je zbrane pozvala, naj se 
tudi uradno obmejo nanjo, 
saj jim je kršena pravica do 
zdravega okolja. 

"Tega nismo več dolžni trpeti," je bilo na zboru krajanov enotnih približno dvesto okoličanov. 

Nasprotujejo asfaltni stezi 
CVETO ZAPLOTNIK 

Lesce - Radovljiška občina 
mora do konca prihodnjega 
leta prestaviti na Letališču 
Lesce vzletno pristajalno ste-
zo. Jaka Demšar, predsednik 
upravnega odbora ALC Les-
ce, je v torek povabil na se-
stanek predstavnike Društva 
gibanja proti širitvi in hrupu 
Letališča Lesce in Društva za 
varstvo okolja Radovljica. V 
društvih pristajajo na obstoj 
letališča kot športnega letališ-
ča, hkrati pa nasprotujejo 
širitvi letališča in predvsem 
asfaltiranju letališke steze. 

^ 4. stran Bodo letala vzletala in pristajala po travnati ali as^Kni stezi? 
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Manj možnosti 
za Tromejo 
ž u p a n nakelske oMine Janez Štular 
meni, da je po ponudbi Kranja manj 
verjetna izbira Tromeje za gorenjski 
center komunalnih odpadkov. Mne-
nja so precej različna, Tromej i na-
sprotujejo zlasti ekologi in lovci. 
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ŠPORT 

Na hokejskih Jesenicah 
primorski veter 
v Hokejskem klubu Jesenice so po 
odhodu Pavla Ruparja za novega 
predsednika izvolili Dimitrija Picigo iz 
Kopra, sicer generalnega direktorja 
Slovenske turistične organizacije. V 
kratkem naj bi izbrali Se Športnega di-
rektorja in trenerja. 
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RAZGLEDI 

Država še ne bo 
prodajala zemlje 
Marca je novi minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano postal Iztok 
jarc iz Trzina. Kot pravi, v tem man-
datu še ne bodo prodajali državnih 
kmetijskih zemljišč, namesto novega 
lovskega zakona pa bodo predlagali 
spremembo sedanjega. 

9 , 1 0 

RAZGLEDI 

Otroci so popoln čudež 
Cartnerjevi, po domače Dolinarjevi 
iz Davče, so z desetimi otroki največ-
ja družina v Železnikih. Konec maja 
sta se 32-letna mama Klementina In 
4vletni oče Roman razveselila dvoj-
čic. V Davči je kar tretjina prebivalcev 
mlajša od dvajset let. 
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VREME 

Danes ho pretežno oblačno, 
občasno bodo krajevne 
padavine. V soboto bo več 
sončne^ vremena. Vneddjo 
popddne bodo nevihte. 

12/26°C 
jutri: bc^ sončno 
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BOHINJSKA BELA 

Danes bodo prisegli vojaki 

Danes popoldne ob 15. uri bo v vojašnici na Bohinjski Beli 
slovesna prisega vojakov na prostovoljnem služenju voja-
škega roka. Štirinajsta generacija vojakov je prostovoljno 
služenje začela 21. maja, usposabljajo pa se po temeljnem 
vojaško strokovnem programu, ki traja petnajst tednov. V 
prvi fazi največ pozornosti namenijo pouku oborožitve in 
splošni taktiki. V drugi fazi pa se bodo usposobili za ravna-
nje z osebno oborožitvijo in vojaško opremo pehotnega od-
delka. D. Ž. 

s i m E r 
Zastopniki: 

n Zastopnik toribor 
Partreanska ul. 30 
Tel: 02 620 97 37 
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Jĵ n̂lo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

i Knjigo prejme M A R U A LAKOTA iz Gozd Martuljka. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Zvesti Gorenjskemu glasu 
Olga in Miro Vaupotič stanujeta v hiši na Slovenskem Javor-
niku pri jesenicah. Oba sta zgovorna in prijetna sogovorni-
ka. Povesta, da predstavljata že tretji rod naročnikov na Go-
renjski glas; od vsega začetka so bili nanj naročeni Mirovi 
stari starši, nato starši, sedaj je naročnik on. Oba ga rada 
bereta. Miro ima najraje Snovanja, Razglede, rad prebira 
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l ¥ i 
Miro Vaupotič 

podlistke, Sedmico In Usode. Rad sodeluje v nagradnih ig-
rah. Olgo bolj zanimajo kuharski nasveti in vse, kar je pove-
zano z rožami. Lepe rože, urejen vrt in skrbno pospravljena 
hiša so poleg kuhe in peke njena glavna obveznost. Sta upo-
kojena, poklicno pot sta preživela v bližnji železarni. Pravita, 
da so bile Jesenice včasih res mesto rdečega prahu. Odkar 
pa obratuje nova jeklarna, je ozračje veliko čistejše. 
Spoznala sta se na proslavi na Okroglem. Najprej sta se 
družila le kot prijatelja, ko je Miro Olgo na "štangi" na kole-
su rad vozil v kino. V zakonu sta se jima rodila hčerka in sin, 
imata pa tudi tri vnuke. Najmlajša vnukinja je stara 10, naj-
starejša pa 20 let. Otroci ju radi obiščejo, skupaj praznujejo 
rojstne dneve. Včasih sta več potovala, tudi z Glasom sta šla 
večkrat na izlet. D. K. 

V občinah že o pokrajinah 
Vlada je občinskim svetom slovenskih občin poslala v razpravo predlog območij pokrajin v Sloveniji 
in jih povabila, naj se v dveh mesecih opredelijo do predloga. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Kranj - Predloga območij po-
krajin v Sloveniji z imeni in 
sedeži, ki so mu dodali tudi 
pripombe, oblikovane že 
pred začetkom javne razpra-
ve, se doslej še ni lotilo veliko 
občin. Sicer pa imajo dva 
meseca časa. Tudi v osem-
najstih gorenjskih občinah, 
ki naj bi po vladnem predlo-
gu sodile v enovito gorenjsko 
pokrajino s sedežem v Kra-
nju, se razprava šele začenja. 

V občini Žirovnica so se 
do predloga opredelili med 
prvimi, tako kot še Kranjska 
Gora in Bohinj, podprli pa 
so predlog koordinacije žu-
panov "zgornjih" gorenjskih 
občin, v kateri je tudi žirov-
niški župan Leopold Poga-
čar. Ta nam je pojasnil, da bi 
z veseljem podprli smiseln 
predlog o osnovanju osmih 
pokrajin v Sloveniji, ne pa 
sedanjega o štirinajstih, ki je 
po njegovem mnenju politi-
čen, zaradi česar ima tudi 
zgornja Gorenjska legitim-
no pravico, da predlaga svo-
jo pokrajino. "Razlogi za to 
so najmanj trije, in sicer raz-
ličen razvojni potencial in 
možnosti znotraj Gorenj-
ske, usklajeno sodelovanje 
županov teh občin in sled-
njič tudi finančni vpliv, ki bi 
bil zaradi izračuna indeksa 
razvojne ogroženosti večji," 
je dejal Pogačar. Pokrajina 
Zgornja Gorenjska bi obse-

Leopold Pogačar 

gala osem občin s skupno 
okoli 81 tisoč prebivalci, ki 
bi bila med petnajstimi slo-
venskimi pokrajinami šesta 
po številu prebivalcev in sed-
ma po bruto domačem pro-
izvodu. 

O predlogu območij po-
krajin mestni svetniki v Kra-
nju še niso razpravljali, 
predvidoma bodo na redni 
seji 27. junija, pravi župan 
Damijan Perne. Kako oce-
njuje predlog občin na zgor-
njem delu Gorenjske o usta-
novitvi tako imenovane 
Zgornjegorenjske pokraji-
ne.' "Za delitev pokrajine 
Gorenjske na spodnjo in 
zgornjo menim, da to ni do-
bra rešitev. Gorenjska bi 
morala biti v teh okvirih, kot 
je mišljenja sedaj. Vsako na-
daljnje cepljenje regij pome-
ni večjo centralizacijo, kajti 
manjše regije bodo imele 

LJUBLJANA 

Glavnina strank za Marka Kranjca 

Kandidata Marka Kranjca za guvernerja Narodne banke Slo-
venije sedaj razen SNS podpirajo vse parlamentarne stran-
ke. Parlament bo o njem lahko glasoval že na junijski seji. 
Dosedanja kandidata Mitja Gaspari In Andrej Rant pri koali-
cijskih strankah nista dobila zadostne podpore. D. Ž. 

Ivan Jan - Srečko 
(1921-2007) 

Ta teden se je izteklo življenje pisatelja 
in zgodovinopisca Ivana Jana, rojenega 
leta 1921 na Bledu, s partizanskim ime-

nom Srečko. Pred vojno seje izučil za kovača, delal je v jese-
niški železarni, takoj po okupaciji leta 1941 pa se je pridružil 
narodno-osvobodilnemu boju, spočetka kot terenec, nato je 
prišel v Gorenjski odred na Pokljuki. Deloval je tudi v Kokr-
Škem odredu in v sestavu XIV. Divizije. Po vojni je bil ojicir 
JLA, po demohilizaciji leta 1955 pa se je začel ukvaijati s pi-
sanjem o NOB. Od tedaj je objavljal krajše in daljše prispev-
ke v različnih revijah in časopisih. Bil je tudi urednik radijske 
oddaje Še pomnite, tovariši?, kot pisatelj pa se je uveljavil s pi-
sanjem črtic, napisal je roman Mrtvi ne lažgo, najbolj znan 
pa je kot zgodovinopisec. Leta 1956 je izšla zgodovinska knji-
ga Med gorenjskimi partizani, leta 1961 Dražgoše, desetletje 
pozneje Dražgoška bitka, pozneje še Kokrški odred, Okrogel-
skajama, Udin boršt in leta Rovt, v vseh pa je opisoval 
usodne dogodke iz obdobja NOB. Uredil je tudi obsežen zbor-
nik Boj pod Tri^vom. D. Ž., Joto: Andrq Babič 

Dami jan Perne 

manj vpliva. Vsa tista energi-
ja, ki se sedaj porablja za raz-
mišljanja in organizacijo še 
nekih dodatnih regij, bi bila 
veliko bolj potrebna za sode-
lovanje med posameznimi 
občinami v regiji in mislim, 
da bi bili rezultati veliko bolj-
ši, kot so sedaj," meni Per-
ne, o Kranju kot predvide-
nem središču gorenjske po-
krajine pa pravi, da Kranj 
kot edina mestna občina na 
Gorenjskem dejansko ustre-
za regijskemu središču. "In 
Kranj bo pripravljen na to 
funkcijo, tako s prostori kot 
z vsem drugim," še pravi 
Damijan Peme. 

O Gorenjski kot o celoviti 
pokrajini ali deljeni na dva 
dela smo pred kratkim vpra-
šali tudi župana občine Škof-
ja Loka Igorja Drakslerja. Ta-
kole pravi: "Tega ne ocenju-
jem zgolj kot eden od župa-

Igor Draksier 

nov občine na območju Go-
renjske, pač pa tudi kot pod-
predsednik Regionalnega 
razvojnega sveta. Če smo se 
Gorenjci enkrat že dogovori-
l i za enoten razvojni pro-
gram, če se utemeljeno pri-
čakuje oblikovanje skupnih 
razvojnih institucij, potem je 
predlog županov z zgornjega 
dela Gorenjske o lastai po-
krajini v nasprotju z vsem, 
kar smo se doslej pogovarjali 
in dogovorili! To tudi doka-
zuje, kako težko se je v tem 
prostoru kaj resnega zmeniti 
in da nekateri ljudje ne znajo 
realno oceniti, da morajo 
kdaj pa kdaj stopiti tudi ko-
rak nazaj, da lahko doseže-
mo dejanski napredek. Ob 
teh polemikah mi je tudi še 
bolj jasno, da je to povsem 
ista zgodba kot pri smeteh. 
Ali se ti fantje ne znajo nič 
zmenit.'" 

DOMŽALE 

Pahor čaka na odločitev svoje stranke 

Borut Pahor se je pod okriljem območne organizacije Social-
nih demokratov Domžale konec tedna v Domžalah udeležil 
javne tribune z naslovom Predsedniške in parlamentarne vo-
litve, prihodnost stranke in Slovenije. Povedal je, da je bil po-
svet v Domžalah eno zadnjih tovrstnih srečanj z volllci in so-
mišljeniki, saj bo 29. junija že seja predsedstva, ko bodo ime-
li člani le-tega možnost tajno odločati, ali bodo Pahorja pod-
prli v njegovi želji po kandidaturi za predsednika države ali ne. 
Četudi si Pahor želi kandidirati za mesto predsednika države, 
pa se po njegovih besedah o tem ne bo odločal brez podpore 
stranke. "Če se odločam med biti predsednik države ali pred-
sednik vlade, je kot bi se odločal med dvema lepima dekleto-
ma, na koncu grem pa na pivo s kolegi," se je pošalil pred pol-
no dvorano Domžalčanov. Javne tribune so se udeležili sim-
patizerji in člani stranke iz Domžal, Mengša, Moravč, Lukovi-
ce in Trzina, tudi moravški župan Martin Rebolj, ki pravi, da 
bi Pahorja raje videl v vlogi predsednika države. |. P. 

LJUBLJANA 

Dan slovenskih izgnancev 

Društvo »lovenskih izgnancev Slovenije 1941-1945 vsako 
leto zaznamuje 7. junij kot spomin in opomin na izgon 
Slovencev med drugo svetovno vojno. Osrednja prireditev 
ob letošnjem bo jutri, 9. junija, v Brestanici pri Krškem. Ob 
62-letnicl vrnitve iz izgnanstva in begunstva si bodo 
udeleženci lahko pri gradu Rajhenburg ogledali obnovljene 
grajske hleve in konjušnice, kjer je bilo leta 1941 največje 
zbirno taborišče za izgon Slovencev. Manjše prireditve ob 
dnevu izgnancev prirejajo tudi drugje po Sloveniji. Na 
Gorenjskem bo Društvo Izgnancev gorenjskega območja 
priredilo srečanje 30. junija v Bohinjski Bistrici. D. Ž. 
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Manj možnosti za Tromejo 
župan Občine Naklo Janez Štular meni, da je po ponudbi Kranja manj verjetna izbira Tromeje za 
gorenjski center odpadkov. Tej lokaciji nasprotujejo zlasti ekologi in lovci. 

STOJAN S A J E 

Naklo, Podbrezje • Občinski 
svet v Naklem je aprila dal 
soglasje za gradnjo centra za 
ravnanje z odpadki na Tro-
meji, čemur so nasprotovali 
prebivalci dela vasi Podbrez-
je. Tokrat soočamo naspro-
tna mnenja o izbiri te lokaci-
je za center. 

"Zavedam se nujnosti ure-
ditve gorenjskega centra za 
ravnanje s komunalnimi od-

odpadki v Celju. Glede na 
ponudbo iz Kranja za center 
v Tenetišah ne pričakujem, 
da bo lokacija Tromeja še 
najboljša," je dejal Janez Štu-
lar, župan Občine Naklo. 

Med zagovorniki Tromeje 
je občinski svetnik v prvem 
mandatu in član projektnega 
sveta CERO za Gorenjsko 
Anton Petemel iz Podbrezij. 
"Tromeja je bila ena od treh 
lokad) že ob načrtih za seži-
galnico. Po spremembi vod-

nalne napeljave in ceste, saj 
je občina zadolžena. Pred-
nost za širše okolje pa bi bila 
sanacija deponije Kovor." 

Ekologi in lovci so proti 
centru 

Nataša Kne Leben, članica 
Gorenjskega ekološkega 
društva in Krajevnega odbo-
ra Podbrezje: "Izhajamo iz 
treh načel, zakaj lokacija 
Tromeja ni primerna. Prvo 

Anton Peternel 

padki. Logistično je najbolj 
sprejemljiva Tromeja, ker bi 
promet obšel naselja. Loka-
cija je toliko oddaljena od 
hiš, da center ne bi bil mo-
teč. Po ocenah strokovnja-
kov je ugodna tudi geološka 
sestava tal. Občina bi dobila 
rento, ki bi jo namenila za 
razvoj vasi Podbrezje. Okrog 
pet hektarov potrebnih zem-
ljišč je v privatni lasti, a bi jih 
lahko odkupili. Z vaščani 
Podbrezij bi se dalo dogovo-
riti, saj centru nasprotuje 
manjši del prebivalcev. Mno-
gih to niti ne zanima, kar je 
potrdila slaba udeležba na 
ogledu centra za ravnanje z 

Nataša Kne Leben 

stva v občini Tržič in težavah 
z lokacijami drugod so v Na-
klem spet začeli razmišljati o 
Tromeji. Gre za geografski 
center Gorenjske, ki bi 
ustrezal vsem občinam. Na 
ogledu bodočega centra v 
Celju smo videli, da stojijo 
na stari deponiji sodobni ob-
jekti. Zaprt sistem obdelave 
odpadkov bo brez vplivov na 
okolje. Ni res, da bi bil tak 
center ekološka bomba za 
Podbrezje. Anketa med vaš-
čani je potrdila, da se jih je 31 
izreklo za center, 31 pa jih je 
bilo proti. Prepričan sem, da 
bi lahko naša vas z rento prej 
uresničila naložbe v komu-

Robert Markič 

je nedotaknjenost narave; 
tam je gozd, ki bi bil uničen. 
Drugo je pravičnost; prav bi 
bilo dati center tja, kjer pro-
izvedejo največ odpadkov. 
Tretje je skrb za bodočnost; v 
Celju je v 36 letih deponija 
zrasla na 35 hektarov močno 
degradiranega okolja, česar 
se mi bojimo v naši bližini. 
Na zboru krajanov aprila 
2006 je večina ljudi iz io8 
prizadetih gospodinjstev v 
Podbrezjah jasno povedala, 
da ne podpira ideje za cen-
ter. Samo 29 odstotkov go-
spodinjstev je na izjavi ob-
krožilo ZA. Najprej bi mora-
li vprašati prebivalce Bistri-

ce, Podbrezij in Gobove, 
kakšno okolje in razvoj v 
njem si sploh želimo. Cilje 
in načrte bi morali določiti v 
sodelovanju s sosedi iz ra-
dovljiške in tižiške občine." 

Robert Markič, starešina 
Lovske družine Dobrča iz 
Podbrezij: "Več kot 60 lov-
cev je že pred dvema letoma 
sklenilo, da ohranimo loviš-
ča okrog Tromeje nedotak-
njena. Divjad je prizadelo že 
postavljanje ograj zaradi 
nove avtoceste. Pod viaduk-
tom Lešnica je edini prehod 
velike divjadi po strnjenem 
gozdu med Jelovico in Kara-
vankami. Če bi tam posekali 
gozd in zgradili center z vse-
mi objekti in ograjami, div-
jad ne bi imela možnosti 
preživetja. Poleg estetskega 
poslabšanja krajine bi lahko 
ogrozili vire pitne vode. Za 
ljudi bi bil moteč hrup zara-
di povečanega prometa to-
vornjakov in s tem bolj one-
snažen zrak. Ne zaupamo 
niti, da bi v odmaknjenem 
centru od oči vaščanov rav-
nali po vseh predpisih. Ko 
sem pobiral podpise v pod-
poro ustanovitvi KO Pod-
brezje, je večina od približno 
80 gospodinjstev izrazila na-
sprotovanje načrtu za cen-
ter." 

Pogovoru s starešino dru-
žine se je pridružil tudi go-
spodar B(^dan Ambrožič iz 
Ljubnega. Poudaril je, da je 
na Tromeji dragocena pra-
krajina, kjer gnezdijo redke 
vrste ptic. Za ljudi je pro-
blem širitev prostora za odla-
ganje ostanka odpadkov na 
ozemlje KS Ljubno. Zato se 
tudi pri njih čutijo ogrožene, 
če bo na Tromeji bodoči go-
renjski center za ravnanje z 
odpadki. 

Krajani preglasili pogovore 
Svet krajevne skupnosti Kokrica je želel predstaviti odboru z Mlake projekt centra za ravnanje z 
odpadki Tenetiše. Pogovor ni bil mogoč, ker so bili obiskovalci v domu preglasni. 

STOJAN S A J E 

Kokrica - Vodstvo KS Kokrica 
je uresničilo obljubo, da bo 
4. junija povabilo na sejo sve-
ta člane odbora za urejanje 
okolja. Kaj se je pozno zvečer 
dogajalo na dogovorjenem 
srečanju, so povedali organi-
zatorji in gostje. 

"Na dnevnem redu je bila 
lokadja centra za ravnanje z 
odpadki Tenetiše. Na sejo so 
prišli člani odbora, ki naspro-
tuje temu predlogu, pa gost-
je iz Kranja. Pred domom se 
je zbralo precej krajanov, 
med katerimi je bila večina z 

Po dogodkih na Kokrid je 
bil zaskrbljen tudi pred-
sednik KS Tenetiše Dam-
jan Veternik. Obsodil je 
izpade posameznikov. 

Mlake. Nekateri od njih so 
prišli v dom, kjer so motili 
sejo. Resna obravnava pro-
blema, zaradi katerega smo 
se zbrali, sploh ni bila mogo-
ča. Dogovorili smo se lahko 
le to, da bomo 16. junija ob 
18. uri sklicali zbor krajanov 
v domu na Kokrid. Tudi ta-
krat bodo zraven predstavni-

ki občinske uprave in komu-
nalnega podjetja. Skupaj 
bomo skušali pojasniti, kakš-
ne so prednosti centra. Od-
klonilno stališče odbora za 
varstvo okolja ni novo. Ve-
čino bi radi prepričali, da gre 
za pozitivne spremembe. Če 
bo odziv negativen, se bo 
morala občina odločiti, kako 
naprej. Tokrat je bilo vzdušje 
tako napeto, da smo poklica-
li polidjo. Na srečo ni imela 
dela," je povedal Igor Hribar, 
predsednik KS Kokrica. 

Član odbora za urejanje 
okolja Miran Hude je menil, 
da je povzročil vznemirjenje 

med več kot dvesto krajani 
predsednik Hribar. Množici 
ni dovolil v dvorano. Nekate-
ri so vseeno vstopili in na-
sprotovali odlaganju odpad-
kov v Tenetišah po 31. okto-
bru 2007. Kot je dejal direk-
tor uprave M O Kranj Aleš 
Sladojevid, oni ne morejo 
presojati obljub domačinom 
iz preteklosti, lahko pa govo-
rijo o projektu za prihodnost. 
Dali bodo odgovore na pri-
pombe z zbora o sedanji de-
poniji in skušali doseči dogo-
vor za gradnjo centra. Loka-
djo centra bo določilo minis-
trstvo za okolje in prostor. 

Termo postaja del podjetja 
Knauf Insulation 
Imena družbe Termo ne bo več, ostala bo le 
blagovna znamka Tervol. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Škofja Loka - Iz družbe za 
proizvodnjo termoizolacij-
skih materialov Termo so 
sporočili, da je vodstvo pod-
jetja v sredo zaposlenim 
predstavilo novo vizijo poslo-
vanja in preoblikovanja pod-
jetja Termo, d. d., v prihod-
nosti. Kot navajajo v sporoči-
lu za javnost, je namreč kon-
cem Knauf Insulation že v 
preteklem letu prevzel skupi-
no Heraklith s povezanimi 
podjetji Termo (Slovenija), 
Termika (Hrvaška) in Izo-
mat (Slovaška). Podjetje 
Knauf Insulation je del leta 
1932 ustanovljene skupine 
Knauf, multinadonalnega 
koncema, proizvajalca in 
prodajalca gradbenih materi-
alov, predvsem mavčno-kar-
tons l^ plošč in izolacijskih 
materialov. Dejavnost Terma 
je vključena v osrednjeevrop-
sko regijo. V tej regiji so v 
preteklem letu s približno 
dva tisoč zaposlenimi ustva-
rili promet v višini okrog tri-
sto milijonov evrov. 

Vse družbe bodo v prihod-
nje nastopale pod imenom 
firme Knauf Insulation. V 
skladu s tem se bo družba 
Termo v prihodnjih mesedh 
preimenovala v Knauf Insu-
lation. Blagovna znamka 
Tervol ostaja na trgu. Podjet-
je v Škofji Loki se bo še na-
prej razvijalo, delno tudi v 

smeri spedaliziranega proiz-
vajalca izolacij za industrij-
ske proizvajalce. Ker je naj-
večji obrat v regiji, želijo to 
jx>zicijo tudi v prihodnje ob-
držati in jo še okrepiti v okvi-
ru vzhodnojadranske regije 
(East Adria). Dejavnost raz-
voja in konstrukdj bo orga-
nizirana v okviru samostoj-
nega podjetja - Knauf Insula-
tion Technology. 

Kot na večini svetovnih tr-
gov se tudi na področju po-
nudbe izolacijskih materia-
lov konkurenca zelo krepi. 
Da bi se kar najučinkoviteje 
vključili v poslovno politiko 
podjetja Knauf Insulation in 
ostali konkurenčni, se bo 
podjetje moralo po mnenju 
nove uprave nekoliko preob-
likovati. Proces preoblikova-
nja bo jjotekal v smeri opti-
miziranja delovnih procesov 
s ciljem, da se ohrani kar naj-
več delovnih mest. Želijo pa 
tudi čim bolje izkoristi auia-
nje in izkušnje zaposlenih v 
Termu, ki je podjetje s 50-let-
no tradidjo v proizvodnji izo-
ladjskdh materialov. 

Predstavniki sindikata in 
Sveta delavcev, ki so bili o 
procesih preoblikovanja 
prav tako obveščeni, so izra-
zili podporo predstavljenim 
procesom, izrazili pa so tudi 
željo, da komunikacija med 
vodstvom podjetja in zapo-
slenimi ostane tudi v pri-
hodnje. 

Gorenjski Glas 
ODGOVORNA UREDNICA 

Marija VoKjak 
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Nasprotujejo asfaltni stezi 
y 1. stran 

Asfaltna steza bo po njiho-
vi oceni prinesla na letališče 
pridobitno dejavnost, več 
prometa in s tem tudi več 
hrupa. Najbolj vroč "kostanj" 
med občino, ALC-jem in ci-
vilno družbo še naprej ostaja 
načrtovana asfaltna steza. 
"Strokovnjaki s področja le-
talstva zagotavljajo, da bo as-
faltirana steza ob sedanjem 
obsegu prometa manj hrup-
na," je dejal Demšar in po-
udaril, da po informacijah, s 
katerimi razpolaga, za zasuk 
osi vzletno pristajalne steze 
ni treba izdelati celovite pre-
soje vplivov na okolje. V druš-
tvu gibanja proti širitvi in 
hrupu letališča se zavzemajo 
za to, da bi občina iz strategi-
je razvoja letališča črtala as-
faltiranje steze in gradnjo 
dodatnih objektov ter prido-
bila celovito presojo vplivov 

delovanja letališča na okolje 
in prebivalstvo in da bi na le-
tališču prepovedali letenje ob 
sobotah, nedeljah, praznikih 
in ob pogrebih, ga v delovnih 
dneh omejili na čas od 9. do 
12. in od 14. do 17. ure, dovo-
lili dnevno največ trideset 
vzletov in pristankov motor-
nih letal in določili koridorje 
letenja. V razpravi je bilo sli-
šati, da je za nekatere omejit-
ve pristojna država, različna 
pa so bila mnenja o tem, ali 
na javnem letališču, odpr-
tem od sončnega vzhoda do 
sončnega zahoda, lahko 
upravljavec letališča sam 
omeji letenje le na določene 
ure. Na letališču bodo z na-
vodilom o načinih, postop-
kih in drugih pogojih za var-
no vzletanje in pristajanje 
zrakoplovov že v kratkem 
prepovedali akrobatsko lete-
nje v letališki coni ter tudi 
strmo in hkrati zelo hrupno 
spuščanje letal na letališče. 

KRANI 

Popravek in dopolnilo članka o Županovem teku 

Popravljamo in dopolnjujemo članek o Županovem teku, ki 
je bil objavljen v torkovi številki. Teka se je udeležilo 1073 te-
kačic in tekačev. Prva tri mesta pri moških na dva tisoč me-
trov so osvojili Aleš Rozman, Tomaž Trelc in Maks Sekirnik, 
pri ženskah pa so bile najboljše Darja Cašperlin, Sara Vid-
mar in Helena Kuster. Pri moških na osem kilometrov in pol 
so bili prvi trije Stanko Maček, Klemen Dilenc in Dejan Bo-
gataj, pri ženskah pa Nika Radjenovič, Marcela Umnik in 
Dina Pintarič. Najštevilnejši družini sta bili dve, vsaka je šte-
la po sedem članov. To sta bili družini Legat in Celar, sled-
nja je prejela tudi pokal. V. Č. 
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Dolgovi ne bodo hitro poplačani 
čeprav je letošnja prireditev svetovnega pokala v Planici prinesla več kot sto tisoč evrov čistega 
dobička, pa s tem dolgovi še niso poplačani. To naj bi OK uspelo z organizacijo svetovnega 
prvenstva leta 2010. 

VILMA STANOVNIK 

Ljubljana - Dva meseca po 
letošnjem finalu svetovnega 
pokala v smučarskih skokih 
v Planici so organizatorji 
predstavili rezultate največje 
šporme prireditve v Sloveni-
ji. Kot je poudaril pod-
predsednik OK Planica An-
drej Kocič, je bila prireditev 
uspešna, organizatorji so bili 
pohvaljeni iz strani FIS, 
dokaz za to pa je tudi, da je 
Mednarodna smučarska 
zveza Planici tudi v prihod-
njem letu že vnaprej dodelila 
kar tri tekme (letos so bile tri 
zaradi odpadlih tekem med 
sezono). "Prireditev v Planici 
je zagotovo ena najbolj 
odmevnih v Sloveniji, žal pa 
je dolga leta živela zgolj od 
slave in se podirala "sama 
vase". Seveda smo vsi, pred-
vsem pa domačini zaintere-
sirani, da prireditve v Planici 
ostanejo. Reklame, ki jo 
predstavljajo velike prire-
ditve in so odmevne v vseh 
medijih, pač nismo sposob-
ni plačati. V tem trenutku 
smo na prelomni točki, saj je 
vlada projekt Planica za-
pisala v resolucijo razvoja 
Slovenije od leta 2007 do 

Podpredsednika O K Planica Andrej Kocič in ju re Ž e r j a v ter generalni sekretar Pr imož 

Finžgar so kl jub uspešni Izvedbi letošnje prireditve nest rpni g lede usode Planice. 

2024. Načrtovano je, da se 
Planica zgradi do leta 2013 
in vsi smo nestrpni, kdaj se 
bo kaj zgodilo. Gre za pro-
jekt, vreden okoU sto mili-
jonov evrov, vsi pa si želimo, 
da bi Planica živela 365 dni v 
letu in ne le ob finalu sve-
tovnega pokala," je poudaril 
kranjskogorski župan Jure 
Žerjav in pojasnil, da se z 
nadaljevanjem gradnje Cen-
tra šolskih in obšolskih de-
javnosti vendarle premika 
na bolje. "Pripravljeni so 
tudi projekti za temeljito 

prenovo 120-metrske 
skakalnice, ki nam vsem kot 
Demoklejev meč visi nad 
glavo že od leta 2001. Upam, 
da nam bo do leta 2010, ko 
bomo gostili svetovno prven-
stvo v poletih, uspelo zgradi-
ti glavni del načrtovane in-
frastrukture," je še dodal 
župan Žerjav, generalni 
sekretar organizacijskega 
komiteja Planica Primož 
Finžgar pa je dodal, da je po 
zaključnem poročilu od 
letošnje prireditve ostalo 101 
tisoč evrov čistega dobička. 

"V prireditev smo šli z 210 ti-
soč evri dolga iz preteklih let, 
kar pomeni, da se bo dolg 
sedaj zmanjšal približno za 
polovico. Ker pa je s SZS od-
kupila še zarubljeno pre-
moženje ŠD Planica v višini 
240 tisoč evrov, bomo tudi 
to breme morali razporediti 
v prihodnje prireditve. Po 
projekciji računamo, da nam 
bo leta 2010 z uspešno 
izvedbo svetovnega prvenst-
va dolgove vendarle uspelo 
poplačati," je tudi povedal 
Primož Finžgar. 

Veliko razpisov za razvoj podjetništva 
BOŠTJAN BOGATAJ 

Kranj - Regionalna razvojna 
agencija Gorenjske (BSC 
Kranj) je pred dnevi pripra-
vila delavnico o priložnostih 
za sofinanciranje investicij-
skih in drugih razvojnih za-
misli za podjetja, institucije 
in občine v finančni per-
spektivi do leta 2013. Udele-
žence so s pogoji za ugodna 
posojila ali neposredne 
spodbude seznanili pred-
stavniki Javnega sklada za re-
gionalni razvoj (posojila euri-

bor 0,25 odstotka obresti 
za podjetja, občine in kmeto-
valce), jovne agencije za pod-
jetništvo in tuje investicije 
(subvencije za prehod stro-
kovnjakov iz znanosti v j)od-
jetja in skupne razvojne pro-
jekte podjetij ter naložbe tu-
jih investitorjev) in slovenske-
ga podjetniškega sklada 
(ugodna posojila in subven-
cije - do 50 odstotkov - za 
tehnološko opremo in raz-
vojno raziskovalne projekte). 

Operativni programi sicer 
še niso potrjeni, zato lahko 

pri razpisih pričakujemo 
manjše spremembe, udele-
žence delavnice pa so najbolj 
zanimali prav pogoji za 
uspešno sodelovanje na raz-
pisih. "Podjetnik mora pred 
odločitvijo za investicijo do-
bro poznati svoje želje in še 
pred razpisom pripraviti zrel 
podjetniški projekt. Le z do-
bro pripravljeno dokumen-
tacijo pred razpisom lahko 
račima na uspešen zaklju-
ček in dodelitev ugodnega 
posojila ali subvencije," je 
dejala Helena Cvenkel iz 

BSC Kranj, ki vse, ki bodo le-
tošnje razpise zamudili, tola-
ži s podatkom, da bodo ti ob-
javljeni vsako leto v tej fi-
nančni perspektivi, pogoji 
pa se predvidoma ne bodo 
spreminjali. Zanimivo je, da 
lahko občine pridobijo do 
stoodstotao razvojno spod-
budo, (mala) podjetja pa naj-
več polovično (velika podjet-
ja 30 odstotkov). Razpisni 
pogoji so dosegljivi tudi na 
spletnih straneh omenjenih 
javnih skladov oziroma 
agencij. 

Zupan podaril avto 
URŠA PETERNEL 

jesenice - Jeseniški župan 
Tomaž Tom Mencinger je 
prejšnji petek direktorici 
Doma upokojencev dr. 
Franceta Berglja Veroniki 
Bregant izročil ključe oseb-
nega avtomobila Volksvva-
gen Polo. Vozilo - vse stroške 
vzdrževanja razen nakupa 
goriva bo krila Občina Je-
senice - bodo uporabljali za 
izvajanje pomoči na domu. 
Gre za pomoč starejšim in 

invalidnim ljudem, ki živijo 
doma, potrebujejo pa pomoč 
pri oskrbi in negi. V jeseniš-
ki občini trenumo pomagajo 
74 upravičencem, ki jih 
obiskuje enajst socialnih os-
krbovalcev. Kot je povedala 
Veronika Bregant, jim bo 
novo vozilo močno olajšalo 
delo. Potreb bo pomoči na 
domu je iz leta v leto več, 
tako pa lahko več starih in 
invalidnih oseb čim dlje os-
tane v svojem domačem 
okolju. 
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Iz gradu so se preselili v šolo 
Varovanci škofjeloške enote V D C Kranj, ki so imeli prostore dnevnega centra v starološkem gradu, so 
se ta teden preselili v prostore bivše srednje šole za slepe in slabovidne. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Škofja Loka - Odkar se je 
srednja šola za slepe in sla-
bovidne preselila v Ljublja-
no, je šolska stavba v sklopu 
loškega centra slepih in sla-
bovidnih prazna samevala. 
Od srede naprej ni več tako, 
vanjo se je že naselilo 28 va-
rovancev škofjeloške enote 
Varstveno delovnega centra 
Kranj. Slednji na Gorenj-
skem deluje na treh lokaci-
jah, poleg Kranja in Škofje 
Loke še v Tržiču, škofjeloški 
pa so imeli v starološkem 
gradu daleč najslabše raz-
mere. Zaradi tega so si že 
več let prizadevali za preseli-
tev, začet so imeli celo pro-
jekt novogradnje nedaleč od 
loškega centra slepih, je po-
vedala direktorica VDC 
Kranj Mirjana Česen. 

"Preselitve iz gradu v iz-
praznjeno srednjo šolo za 
slepe in slabovidne ne želi-
mo obešati na veliki zvon. 

saj naši cilji s tem še niso iz-
polnjeni. Končana je šele 
prva faza, v kateri smo v 
šolo preselili dejavnost 
dnevnega varstva in tam 
uredili štiri delavnice. Na 
Ministrstvu za delo, druži-
no in socialne zadeve pa že 
potekajo priprave na drugo 
fazo, v kateri bomo v prosto-
rih nekdanje šole uredili 
tudi oddelek za težje priza-
dete in bivalno skupnost. Ti 
postopki utegnejo trajati ne-
kaj dlje, gre za temeljitejšo 
obnovo kot v prvi fazi, ven-
dar vseeno računamo na to, 
da bi del druge faze izpeljali 
že letos, vse skupaj pa do 
konca prihodnjega leta," je 
povedala Mirjana Česen. V 
nekdanji šoli bo prostora za 
trideset varovancev v dnev-
nem varstvu, za deset težje 
prizadetih in za 24 ljudi v 
bivalni skupnosti. Te zmog-
ljivosti bodo zelo hitro za-
pobijene, saj je za vključitev 
odraslih duševno prizadetih 

Varovanci enote VDC v Ško^i Loki so nad novimi prostori 
navdušenL / fmo: rma doh 

ljudi v to obliko institucio-
nalnega varstva vse večje. V 
vseh treh enotah VDC Kranj 
jih je okoli sto, poleg škofje-
loške enote pa naj bi v krat-
kem uredili še oddelek za 
težje prizadete v Kranju, z 
možnostjo javno-zasebnega 
partnerstva pa se kaže tudi 
priložnost za osnovanje 
nove enote v Šenčurju. Va-

Praznovanje v krajevnih skupnostih 
S U Z A N A P . KOVAČIČ 

Golnik, Coriče, Tenetiše - Že 
konec maja, predvsem pa v 
juniju potekajo številni do-
godki v počastitev praznova-
nja krajevnega praznika v 
krajevnih skupnostih Gol-
nik, Goriče in Tenetiše. Ne-
kaj športnih dogodkov, kot so 
šahovski turnir in turnirja v 

košarki in malem nogometu, 
je že bilo. Še danes popoldne 
je v dvorani Doma 28. junij v 
Goričah na ogled razstava iz-
delkov učencev Osnovne šole 
Simona Jenka, ki obiskujejo 
oddelke podaljšanega biva-
nja. Osrednja prireditev ob 
krajevnem prazniku bo 15. 
junija ob 20. uri v domu v 
Goričah. Slavnostna seja ob 

60-letnid Prostovoljnega ga-
silskega društva Golnik bo 
22. junija ob 19. uri na Gol-
niku. Dan zatem bodo tam-
kajšnji gasilci prevzeli tudi 
motorko in gasilsko vozilo. 
Pohod na Kriško goro bo 25. 
junija, 29. junija ob 19. uri 
pa bodo na pokopališču v 
Goričah odkrili spomenik 
padlim v prvi svetovni vojni. 

rovanci v Škofji Loki so selit-
ve iz utesnjenih (in že ne-
varnih) grajskih prostorov v 
šolo zelo veseli, prav tako 
peterica zaposlenih, ki dela 
z njimi. Uradnega odprtja 
ne bo, pravijo, morda le dan 
odprtih vrat za starše, slo-
vesnost pa šele tedaj, ko 
bodo pod streho vse tri načr-
tovane dejavnosti. 

KRANJ 

Obletnica nesreče 

Gorska reševalna zveza Slo-
venije in Društvo G RS Bo-
hinj vabita na slovesnost ob 
desetletnici nesreče petih 
gorskih reševalcev med vajo 
na grebenu Jurske gore. ju-
tri, 9. junija, ob 10. uri bo 
pri spominskem znamenju 
na Okrešlju sveta maša, po 
njej pa bo še kulturni pro-
gram. S. S. 

PREJEU SMO 

Odgovor Ministrstva za 
zdravje RS 

Dušan Keber je imel štiri 
leta časa, da reformira 
slovensko zdravstvo. 

v članku O pasteh privatizaci-
je v dovenskem zdravstvu ^25. 
maja 2007 j novinar D. Z. pov-
zema dojemanje zdravstva g. 
Dušana Kebra, kot ga je ta 
predstavil na Občinskem odbo-
ru LDS za Skop Loko. Zara-
di popolnoma napačne ocene 
stanja ter demagoškega pred-
stavljanja nekaterih ukrepov 
ministrstva za zdravje c javno-. 
sti s ^ani Dušana Kebra, po-
jasnjujemo videnje zdravstva z 
druge strani. 

Zagotavljanje zdravstvenega 
varstva in zavarovanja se izva-

ja na osnovi zakonodaje, kije 
preoblikovala dotedanji "samo-
upravni socialistični model sa-
moupravnih interesnih skup-
nosti" v srednjeevropski model, 
ki v Sloveniji že od leta iggi 

deluje tudi s sistemom koncesij. 
Očitno za ljudi dobro, ker se 
ljudje zanj odločajo svobodno. 
V Sloveniji za okoli jo odstot-
kov opredeljenih pacientov skr-
bi okr(^ tristo zdravnikov kon-
cesionatjev na osnovni ravni in 
tudi že 50 odstotkov vseh zo-
bozdravnikov. "Dosedanja pri-
vatizacija". ki je bila po mne-
nju g. Kebra slabo zastavljena 
in je imela negativne posledice 
na delovanje zdravstivitega si-
stema kot celote", se dogaja že 
vse odi. 1992. Dogajala se je to-
rej v času prejšnjih LDS-ovih 
vlad in tudi v zadnji, v kateri je 
g. Keber sam sodeloval, zato je 
tovrstno sprenevedanje in za-
vajanje javnosti z neresnicami, 
smešno. Posebg poudarjarru}, 
da podeljevanje koncesij v 
osnovnem zdravstvu, ki je naj-
večkrat usmerjeno proti minis-
trstvu, sploh ni v pristojnosti 
ministrstva za zdravje, temveč 

je v pristojnosti občin. Ne more-
mo si misliti, da so vse občine 
imele v mislih rušenje zdrav-
stvenega sistema, socialno dife-
renciacijo ali celo plačevanje 
storitev, kritih iz zdravstvenega 

zavarovanja, ko so podeljevale 
koncesije. V prenekaterih kra-
jih, oddaljenih od ve^ih mest, 
so šele s podeljevanjem koncesij 
sploh pridobili zdravnike v do-
mačem kraju. Sistem plačeva-
nja za pravice iz obveznega in 
dodatnega zavarovanja je tako 
pri zdravnikih i* javnem zavo-
du kot pri zdravnikih koncesio-
naijih popolnoma enflk, brez 
doplačil. Tako bo ostalo tudi v 
prihodnje. Njegove navedbe, da 
sistem javnega zdravstva raz-
pada, da se dogaja divja priva-
tizacija in komercializacija, so 
popolnoma neresnične in praz-
ne besede, ki nimajo nobene 
povezave s samim podeljeva-
njem koncesij. Plačevanje 
zdravstvenih storitev, ki poteka 
npr. v Ameriki, ni vezano na 
organizacijo zdravstva, ampak 
na sistem zdravstvenega zava-
rovanja, ki pa pri nas temelji 
na sistemu solidarnosti in vza-

jemnosti kot pretežno povsod v 
Evropi. Koncesije pomenijo le 
velji izbor za državljane, kraj-
šanje čakalnih dob in ve^o do-
stopnost do zdravstvenih stori-
tev, ki so plačljive iz javnih 

sredstev. Rezultate, ki smo jih v 
teh dveh letih dos^i, nam za-
vidajo marsikje v Evropi. Tudi 
košarica zdravstvenih storitev 
se bogati in ne siromaši. 
Zdravstveni svet na vsaki seji 
predlaga nove diagnostične in 
terapevtske postopke in uvedbo 
novih inovativnih, žal tudi 
zelo dragih zdravil, tudi novela 
zakona o zdravstvenem var-
stvu in zavarovanju uvaja za 
nekatere kategorije zavarova-
nih oseb oprostitve doplačil iz 
dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja za zdravstvene 
storitve. Košarica se bogati tudi 
na račun novega Pravilnika o 
cenah zdravil, ki je bil priprav-
ljen v obdobju te vlade in je pr-
vič omogočil velike prihranke v 
zdravstvu (p milijonov evrov). 
G. Keber je imel štiri leta mož-
nost, da izboljša zdravstveni si-
stem, ga rejbrmira in reorgani-
zira v dobro ljudem. Žal tega 
ni storil! To so potrdile ne na-
zadnje tudi volitve in razpad 
njegove stranke. 

J A N J A K R I Ž M A N , 

PREDSTAVNICA MINISTRSTVA 

ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI 

NAKLO 

Praznične prireditve 

Ta mesec se vrstijo prireditve pred praznikom občine Naklo, 
jutri ob 13. uri bo mednarodni rokometni turnir v Dupljah, 
kjer bo ob 20. uri še Sobotna noč z ansamblom Iskra. V pe-
tek, 15. junija, ob 19. uri bo vžejah reševalna vaja gasilcev in 
kinologov. V soboto, 16. junija, ob 19. url bo v Podbrezjah 
nogometna tekma med kmeti in obrtniki. Hkrati bo tam ga-
silska veselica z ansamblom Bohpomagej. V torek, 19. juni-
ja, ob 19. uri bo tekma v košarki med domačini in policisti v 
športnem parku OŠ Naklo. Tam bo v četrtek, 21. junija, ob 
i6. uri občinsko prvenstvo v atletiki. V petek, 22. junija, ob 
i8. uri bodo odprli novo vadišče Kinološkega društva Naklo. 
V nedeljo, 24. junija, ob i8. uri bo gasilska parada ob 70-let-
nici PCD Žeje-Bistrica; nato bo v Žejah družabno srečanje z 
ansamblom Zarja in ob 21. uri kresovanje. Dan zatem, 25. 
junija, ob 9. uri bo start kolesarjenja v Naklem. V četrtek, 28. 
junija, ob 20. uri bo v domu Janeza Filipiča slavnostna seja 
občinskega sveta in podelitev občinskih priznanj. Na praz-
nik, 29. junija, ob 19. uri bo maša v cerkvi v Naklem, po njej 
pa družabno srečanje. V nedeljo, 1. julija, ob 14. uri bo dr-
žavno prvenstvo koscev in "štehvanje" v Dupljah. S. S. 

ŽiRI 

Do Žirov kolone motoristov 

Moto klub Sairach iz Žirov ta vikend tradicionalno pripravlja 
že deveto mednarodno motoristično srečanje, saj 36 članov 
in dve članici kluba po mesecih priprav že nestrpno pričaku-
jejo prijatelje. Čeprav se bodo danes šele ogrevali, pa bo 
zvečer nastopilo več domačih glasbenih skupin, nikakor pa 
ne bodo manjkale plesalke. Glavnina dogajanja bo v soboto, 
med njimi tudi zanimive igre, kot je pljuvanje govejega oče-
sa, stojnice se bodo šibile pod težo razne motoristične opre-
me in podobno. Tudi če bo padal dež, srečanje ni ogroženo, 
saj so organizatorji poskrbeli za velik šotor. Motoristično 
srečanje v Žireh je med bolj obiskanimi v Sloveniji, zato 
organizatorji pozivajo k strpnosti domačinov in pazljivost 
voznikov na vseh cestah, ki vodijo v žirovsko kotlino. B. B. 

ŽELEZNIKI 

Praznovanje stoletnice čipkarske šole 

To soboto ob 18. uri bo v športni dvorani v Železnikih osred-
nja prireditev v počastitev stoletnice Čipkarske šole v Želez-
nikih. Ta je neprekinjeno delovala do leta 1960, na tamkajš-
nji osnovni šoli so od leta 1976 dalje pripravljali klekljarski 
krožek, čipkarsko šolo pa so zaradi velikega zanimanja zno-
va obudili leta 1994. A. H. 

KRANJ 

Danes je dan gasilcev 

Ob prazniku gasilcev bodo potekali številni dogodki. Danes 
in jutri bo komisijska vaja v Prostovoljnih gasilskih društvih 
Gasilske zveze Mestne občine Kranj, v nedeljo bo orientacij-
ski pohod gasilske mladine Gorenjske v Žabnici. S. K. 

*vww.voUavmgen.jil 

Dan odprtih vrat! 

Vabimo Vas no dan odprtih vrat v salon Avtohiie Vrtač, 
v soboto, 9. junija 2007, od 9.00 do 15.00 ure. 

Na testnih vožnjah boste lahko preizkusili novega 
Tourana, privlačnega Eosa, modele »SI« Rolo, Golfa 
in Golfa Plut. 
Poleg tega pa si ttoste lahko ogledali vozila znamk Audi 
In Škoda, predstavili vam bomo NOVO Škodo Fabio. 

v nagradni Igri s privlačnimi nagradami bo lahko 
sodeloval vsak obiskoval«, ki bo prISel v salon 
In opravil eno Izmed testnih voženj. 

Avtohiša Vrtač, d.0.0. Kranj 
Delavska cesta 4 , 4 0 0 0 KRANJ 
tel.: 04 27 00 200, faks: 04 27 00 222 
www.avtohisavrtac.si 

http://www.avtohisavrtac.si


NAGRADNA IGRA NATURA 2000 

Ga prepoznate? 
S P O M L A D I . V A P R I L U I N M A J U , Z A Č N O S V A T O V A T ) . V E Č S A M C E V S E Z G O D A ) 

Z J U T R A J , Š E V M R A K U , Z B E R E N A R A S T I Š Č U . T U G R U U J O I N S E Š O P I R I J O P R E D 

K U R A M f , KI JIH O P A Z U J E J O . M E D S V A T O V A N J E M S A M C I IZVAJAJO T U D I D V O B O J E 

I N SE P O S T A V L J A J O P R E D S A M I C A M I . N E K A T E R I M M E D N J I M I U S P E P R I D O B I T I 

N E K A J S A M I C . K I P A M O R A J O K A S N E J E S A M E S K R B E T I Z A Z A R O D . 

P O N A Š A S E Z L E P I M , K R A S T O O B L I K O V A N I M R E P O M . T E R K O V I N S K O Č R N I M 

P E R J E M . K R A S I P A G A R D E Č A N A D O Č E S N A G U B A . N J E G O V A K U R A JE O D E T A LE V 

R J A V O G R A H A S T O P E R J E . Ž I V I V I G L A S T I H I N M E Š A N I H G O Z D O V I H V G O R S K E M 

S V E T U J U L I J S K I H I N K A M N I Š K I H A L P . 

K B M I n f o n d 
Družba za upravljanje d.o.o. 

KBM Infond. dru2ba za upravlja nje, d. o. o., Vita Kraisherja 5, Maribor, upravlja osem vzaiemnih skladov: 
ur-avnotežena vzajemna sklada Infond Hrast in Infond Uravnoteženi ter delniške vzajemne sUade Infond Delniški, 
Infond €uropa. Infond PanAmerica. Infond Ufe. Infond Energv in Infond BRIC. Naložba vvzajemni sklad je tvegana 
in ne jamči donosov. Najsnšja vstopna provizija za Infondove vzajemne sklade je 3 %. Vrednosti enot premoženja 
vzajemnih skladov lahko vlagatelji in vsi zainteresirani vsak dan spremljajo v časopisih Večer, Oelo, Dnevnik in 
Finance, objavljene pa so tudi na spletni strani |wvwv.infond.si) in drugih spletnih servisih. Prospekt v katerem so 
objavljena tudi pravila upravljanja, in iz\Heček prospekta vzajemnih skladov lahko dobite brezplačno na sedežu 
družbe, na vseh vpisnih mestih med uradnimi urami oziroma oboje naročite po telefonu (02/229 20 80,080 22 42}, 
lahko pa si ju ogledate tudi na naši spletni strani. Vsak vlagatelj ima pravico zahtevati prospekt ter zadnje 
objavljeno letno in polletno poročilo. 

Ste ga prepoznati? 
Ime te živali, vključene v evropsko omrežje Natura 2000. poStjlie do 18.06.2007 na 

naslov Ministrstvo za okolje in prostor. Dunajska cesta 48, tooo Ljubljana, s pripisom 
"Nagradna igra Natura 2000". Prve tri izžrebance pridakujeta nahrbtnik In majica, 

naslednjih sedem pa majica Natura 2000. 

N A F O T O G R A F I J I J E ^ " ' ' , ' J " ^ -

I M E IN P R I I M E K ^ ^ ^ ^^ . ^ 

E - N A S L O V ( N I O B V E Z N O ) 

Pravita In pogoji nagradne igre ter žrebanja so objavljeni na spletnem mestu www . n a t u r a 2 0 0 0 . g 0 v . s l . 

(C0KEN}9K> OUS) 

Privlačni pogoji nakupa za modele vozil BMW serije 3, 
ki se jim ne boste mogli upreti. 
Uspešen posel temei]! na pravih odločitvah ob pravem času. Vaša možnost, da se pridružite enkratni 
zgodbi o uspehu je zd^ lažja kot kadar koli - omogotajo jo p r i v t ^ pogoji nakupa za modele vozit 
BMW senje 3, vključno 2 enkratno možnostjo vplačila za zanenjavo vašega zdajšnjega vozila. 
Uživajte v testni vožnji z vozilom BMW serije 3 in doživite lahkoten tek motorjev in nove režitve ob 
izjemno živahnem vodenja Odločite se modro in stopite naravnost JXJ poti svojega osebneoa; 
u s p e h a , kajti poTHKlbavel je le ctotočenčSB., ^ . 

^ Z v s a k i m a v t D m o b U o r n B h M s e r ^ e S t j o s t e k o l d e l t M 

v I S lotali p revožen i 100.0CX)K9onwtrov. 

Roobteš$onl trgovcK 

A v t o A k t h r d . 0 . 0 . , C e s t a v M e s t n i l o g B S ^ l O t ^ ^ i i b f i m 
tetefbn (OtJ 2 8 0 3 1 5 0 , www3vto-aktiv.s{ 
A v t o A k t i v d . o . o . . P E T r 3 « i l c a 133» lOOOMubt jand 
tetefon ( 0 1 ) 2 4 4 5 870,vvww.3vtoakt iv .s i 
A v t o A l c t i v ( L o . o ^ P S C T i r z i n , t ) u b ^ s h a C 8 5 f a 2 4 . 1 2 3 6 Trzin 
te le fon ( 0 1 ) 5 6 0 5 vvvw,avto-ak! iv^ 

BMW serijo 3 

wwwjivto-aktiv.s{ Ve»eljedovoin)e 

KD FINANČNA 
, ^ TOČKA U L 

Poznate vse priložnosti in pasti 
različnih načinov varčevanja? 
Prepričajte se pri najboljših! 
Zagotovo vam bomo lahko povedali še kaj 
novega. 

v Finančni točki vam na enem mestu nudimo predstavitev različnih 
možnosti investiranja, od najmanj tveganih vzajemnih skladov pa 
vse do različnih načinov neposrednega investiranja v vrednostne papirje. 

Pristopite lahko k več kot 70 vzajemnim skladom različnih družb za 
upravljanje, sklenete pogodbo o borznem posredovanju, lahko pa se 
dogovorimo tudi za osebni portfelj vrednostnih papirjev. 

Izkoristite posebno 
priložnost. 

5 0 % 
KD BPD, d. o. o., 
Finančna točka Kranj, 
Koroška cesta 2 
od ponedeljka do petka 
med 8.00 in 16.00 uro 
telefonska številka: 04 238 1198 

Za vplačila v vzajemna sklada 
KD Nova energija, 
delniški vzajemni sklad, In 
KD Novi trqi, 
delniški vzajemni sklad, 
vam bo družba za upravljanje 
KD Investments d. o. o. 
med 11. in 3 0 . junijem 2 0 0 7 
zaračunala polovične 
vstopne stroške.* 

Pravila upravtj^nja. ki M sestavni del prospektov vzajemnih skladov KD Nov) trgi. delniški v/djemnl sklad (KO Novi trqi> in 
KD Nova enefQi|a. delniiki vzajemni sklad (KD Nova energija), s katerima upravlja KD investments. druiba upravljanje. 
d-oA. Cetovika cesta 206. Ljubljana, so vlagateljem med delovnim Časom brezplačno na voljo na sedežu drufl«. v rinančnih 
točkah in pri pogodt}enin partfterjift, ki sprejemajo pristopne i2jave K pravilom upravljanja vzajemrtega sklada. Finančne 
točke ki pogodbeni partnerji so oDjavijeni na spletnih stranen www.kd'gtoup.s>. kjer so v elektronski obliki dostopni tudi 
prospekti m livJečki prospektov ter letna Jn polletna poročila vzajemnih skladov. Vlagatelj Ima poleg prospekta pfavico tudi 
dO brezpiačrvega uvoda izvlečka prospekta ter letnega in polletnega poročila. 

KD Investments d.o.o. bo vsem vlagateljem, katerih enkratna vplačila bodo prispela rta transakcijski račun vzajemnega 
sklada KD Novi trgi ali KD Nova energija v obdobju od tt. 6. 2007 po 7.00 uri po do 30. 6. 2007 do vključno 7.00 ure. v 
navedenem obdobju obračunala 50 % popust pri vstopnih stro&kih oziroma obračunala zgolj 50 % vstopnih stroSkov. ki so 
določeni v pravilih upravljanja posameznega vzajemnega sklada. 

Popusti ne veljajo za vstopne stroike pri obročnem vplačevanju (vsa vplačila na pristopno izjavo tipa OV). ki ostanejo 
nespremenjeni. Popusti se ne seitevajo. V primeru, da je vlagatelj član Kluba KD p<us ali vključen v kak&no drugo akcijo 
oziroma da Je ugodnosti ali popustov več. se za vlagatelja upošteva samo en popust. In sicer tisti, ki je zanj ugodntjii, 

r m r n 0 8 0 1 2 0 8 L f f J oftAKžrM TEUIONJ 

BftC7Pl.ACEM KLIC 

www.kd-qroup.si 
www.findncna-tockd.si 

http://www.natura2000.g0v.sl
http://www.kd-qroup.si
http://www.findncna-tockd.si
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VABILA, PRIREDITVE 

Odločilna tekma košarkarskega finala v Domža lah - Potem 
ko je ekipa aktualnih državnih prvakov Uniona Ol impi je v fi-
nalu lige UPC Te lemach minulo sredo z z m a g o 78 : 71 v 
Tivoliju rezultat v zmagah s He l iosom izenačila na 2 : 2, bo 
odločilna tekma to nedeljo, l o . junija, v Domžalah . Začela 
se bo ob 18. uri. V. S. 

Tumir mladih nogometašev v Britofij - O b praznovanju tedna 
Krajevne skupnosti Britof bo Nogometn i klub Britof jutri, v 
soboto, pripravil turnir mladih nogometašev do osem let. Pri-
javljenih je šestnajst ekip, tekme se bodo začele ob lO. uri, še 
prej pa bo slavnostno odprtje tekmovanja. Mlade nogometaše 
bo vmes obiskal tudi čarovnik, pripravili bodo srečelov, pred-
stavile pa se bodo tudi ekipe U 6. Slovesen zaključek tek-
movanja bo okoli 19. ure, sledilo pa bo družabno srečanje. Vabi-
jo tudi navijače, saj so poskrbeli tudi za hrano in pijačo. V. S. 

2 4 ur nogometa - Športno društvo M a r m o r Hotavlje jutri in 
v nedeljo organizira vztrajnostno tekmo, 24 ur nogometa. 
Tekma bo na Šinkucovem travniku na Hotavl jah, začela pa 
se bo jutri ob 12. uri. Poskrbljeno bo tudi za gledalce. V. S. 

Hotavel jska grča - Športno društvo M a r m o r Hotavl je ob-
vešča grče in vse tiste, ki bi to radi postali, da je jutri, 9. ju-
nija, ob i 8 . uri na vrsti naslednja akt ivnost v sklopu 13. 
izvedbe Hotaveljske grče: tek, hitra hoja ali rolanje. Zbirno 
mesto je za gostilno Lipan na Hotavl jah. V . S. 

Rokometni tumir v Dupljah - O b prazniku občine Naklo b o T V D 
Partizan Duplje jutri, v soboto, pripravil rokometni tumir. Začel 
se bo ob 13. url na igrišču v Dupljah. Na njem bodo sodelovale 
ženske ekipe Izole, Sevnice, Šentjerneja in Dupljanke ter moške 
ekipe Škofja Loka, Krmelj-Trebnje, Duplje-Tržič in gostje iz Osi-
jeka. Po turnirju bo za zabavo poskrbel ansambel Iskra, za 
popestritev pa pripravljajo tudi srečelov. V. S. 

Skupščina hokejistov Triglava - Hokejski klub Triglav Kranj 
bo v torek, 12. junija, pripravil letno skupščino. O b 19. uri se 
bo začela v sejni sobi Mestne občine Kranj. V . S. 

12 ur košarke v Šenčurju - Košarkarski klub Šenčur jutri, 9. 
junija, organizira 12 ur košarke. Dvanajsturna tekma vseh 
generacij bo potekala na zunanj ih igriščih ob športni dvo-
rani v Šenčurju, začela pa se bo ob 9 . uri. O b i 6 . uri bodo 
igrali mladi upi, ob 19. uri pa se bosta med seboj pomeril i 
ekipa Vrnitev odpisanih in članska ekipa KK Šenčur. S. Š. 

N a Rovn E U R O Selca - Športno društvo Selca bo ta konec 
tedna, jutri popoldne in v nedeljo, pripravilo turnir v m a l e m 
nogometu "EURO Selca 2007" . Tekmovanje bo potekalo na 
asfaltnem igrišču športnega parka Rovn. V. S. 

Mladinski šahovski turnir v Poljanah - jutri, 9. junija, bo v 
O Š Poljane potekal odprt kadetski šahovski turnir. Organi-
zatorji tekmovanja so ŠS T o m o Z u p a n Kranj, OŠ Poljane in 
občina Poljane. Pravico do nastopa imajo mladi letnika 1992 
in mlajši. Tekmovanje bo odprl župan občine Poljane Mi lan 
Čadež. Kontakt: Mirko Robba, telefon: 041/30-88-77 ali na 
elektronski naslov: mirko.robba@guest.arnes.si . O . O . 

Rekreativni pohod na Krvavec - Športno društvo Interšport s 
sodelavci bo to nedeljo, 10. junija, pripravilo rekreativni po-
hod na Krvavec. Start bo pred picerljo Pod jenkovo Lipo v 
Cerkljah med 7. in 9. uro. T a m se lahko tudi prijavite, do-
datne Informacije pa dobite po telefonu 0 4 1 / 6 9 7 432. V . S. 

VATERPOLO 

KRANJ 

Zaplet pred velikim finalom 
Minu lo sredo naj bi se začel finale državnega prvenstva v 
vaterpolu. Tekmovalna komisija pri Vaterpolo zvezi Slovenije 
pa je ugotovila, da Triglav in Branik nista pravočasno porav-
nala finančnih obveznosti, zato sta bili moštvi kaznovani z 
odvzemom po štirih točk, kar predpisuje tekmovalni pravilnik. 
Tako naj bi v velikem finalu namesto Triglava in Kopra igrala 
Koper in Olimpija, na kar se je Triglav pritožil. Odločitev tek-
movalne komisije naj bi bila znana najkasneje do srede, 13. ju-
nija, ko naj bi bila vendarle na vrsti prva finalna tekma. J. M . 

NOGOMET 

KRANJ 

Poraženi tudi v Romuniji 
Naša nogometna reprezentanca, ki je na kvalifikacijski tekmi za 
EURO 2 0 0 8 v Avstriji in Švici v sredo gostovala v Temišvarju, 
se je domov vrnila brez osvojene točke. Po porazu v Celju so 
naši 2 : o (1 : o) izgubili tudi na romunski zelenici. V. S. 

Anja se veseli domače tekme 
Plavalni klub Merit Triglav Kranj bo jutri in v nedeljo pripravil tradicionalno mednarodno prvenstvo 
Kranja, po štirih letih pa bo na njem nastopila tudi domača reprezentantka Anja Čarman. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - "Naše največje tekmo-
vanje bo letos sicer povprečno 
dobro zasedeno, kl jub t e m u 
pa konec tedna v kranjskem 
pokri tem ol impi jskem baze-
n u pr ičakujemo bl izu tristo 
plavalcev iz osmih tujih držav 
i n seveda večino najboljših 
naših, z izjemo Tamare Sam-
brailo, Petra Mankoča in Jer-
neja Godca. M i t i n g bo po-
m e m b e n tudi zato, ker bodo 
mladinci na n jem še lahko lo-
vili norme za nastop na mla-
d inskem evropskem prven-
stvu, prav tako pa je naš mi-
ting eden izmed tistih, na ka-
terih bo mogoče dosegati nor-
m e za nastop na olimpijskih 
igrah," je na priložnostni ti-
skovni konferenci pred najpo-
m e m b n e j š i m tekmovanjem 
za kranjski plavalni klub Me-
rit Triglav, k i letos slavi 6o-let-
nico delovanja, povedal pred-
sednik Darjan Petrič in dodal, 
da bodo predtekmovanja tako 

jutri kot v nedeljo potekala od 
9. ure naprej, finala pa bodo 
oba dneva bb 17. uri. 

Čeprav je večina naših pla-
valcev trenutno v obdobju naj-
napomejših priprav na pole-
tno sezono, pa se tekmovanja 
veselijo zlati domači plavalci, 
ki v Kran ju tudi trenirajo. 
M e d n j i m i je prav gotovo 
Anja Čarman, k i se je maja vr-
nila s študija v Dallasu, kjer je 
že opravila letošnje obvezno-
st i "Res sem vesela, da bom 
po štirih letih spet lahko na-
stopila na domačem mit ingu 
tukaj v Kranju, čeprav bo to 
moje prvo letošnje tekmova-
nje v 50-metrskem bazenu. 
T renutno t ren i ram s Sandi-
j e m Savnikom i n Roni jem 
Pikcem, težko pa napovem re-
2niltate, saj računam, da b o m 
najbolje pripravljena avgusta 
za nastop v Parizu, kjer b o m 
skušala odplavati olimpijsko 
normo," je povedala Anja, ki 
jo čez lužo čakata še dve leti 
študija. 

Anja Čarman se že veseli nastopa na tradicionalnem 
mit ingu v d o m a č e m kranjskem bazenu. / FMO: T,« OOU 

Na hokejskih Jesenicah primorski veter 
Novi predsednik H K Jesenice je Dimitrij Piciga, športnega direktorja in trenerja pa naj bi izbrali do 
konca tedna. 

JANKO RABIČ 

Izreden občni zbor Hokej -
skega kluba Jesenice je mi -
nu l i ponedel jek postregel z 
dogodki , k i bodo na pragu 
6o- le tnega jubi leja m o r d a 
p o m e m b n o vplivali na razvoj 
tega najbol j atraktivnega 
športa na Jesenicah. Po od-
hodu Pavla Rupar ja so si 
p redvsem igralci Acroni ja 
zaželeli nov veter v vodstvu, 
ob očitno slabo pripravljeni 

taktiki dosedanjega upravne-
ga odbora H K Acroni (skup-
ščino so predčasno zapustili, 
ker naj bi bila po n j ihovem 
nelegitimna), pa so funkcijo 
novega predsednika zaupali 
34- Ietnemu D imi t r i j u Picigu 
iz Kopra, sicer generahiemu 
direktorju Slovenske turistič-
ne organizacije. "Ne obljub-
l j a m gradov v oblakih. Naši 
cilj bodo predvsem dolgoroč-
na finančna stabilnost v klu-
bu, dobro moštvo na ledu i n 

večja transparentnost poslo-
vanja. Tako igralci kot vod-
stvo bomo mora l i dati vse od 
sebe, le to bo pot do uspehov 
i n zmag," je ob izvol i tvi 
poudar i l D i m i t r i j Piciga i n 
napovedal, da proračun klu-
ba znaša 1,85 mil i jona evrov, 
dolgove pa naj b i poravnali do 
1. avgusta. Po nekaterih infor-
macijah na bi bilo dolgov še 
okoli 250 tisoč evrov, omenja 
se celo številka štiristo tisoč. 
Novo vodstvo je tudi sporoči-

lo, da glavni sponzor ostaja 
Acroni. Novi podpredsedniki 
kluba so Slavko Kanalec (Ac-
roni), Mat jaž Skube, (Assista) 
in T i len Majnardi (H IT ) , člani 
pa še T o m a ž T o m Mencin-
ger, Boris Marčetič in Rok 
Pivk. Danes naj bi v k lubu 
predstavili tudi novega šport-
nega direktorja kluba i n tre-
nerja. T o naj ne bi bil več 
Mat jaž Kopitar, k i jeseni s si-
n o m A n ž e t o m in druž ino 
odhaja y Los Angeles. 

velikimali 
Variš Terra + 
Tako malo je potrebno, da 
bi imeli tako veliko! 

Veliko opreme za malo ceno - že od 9.990 EUR (2.394.003,60 siT)! 
•IntormaUvn« cena u Variš Tetra • (SlkW / 6SKM) s Utrni vrau. TOVOTA 
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Občina Jesenice na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni 
dejavnosti (Ur. 1. RS. št. 9 /1992 in sprem.) in Statuta občine Jesenice (Ur. I. RS. 
št. 1/2006) objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV NADOMESTNE 
KONCESIJE ZA IZVAJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE 
SLUŽBE NA PODROČJU ZOBOZDRAVSTVENEGA 

VARSTVA ODRASLIH NA OBMOČJU OBČINE JESENICE 

Koncesija se podeljuje na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakorta o zdrav-
stveni dejavnosti (Ur. 1. RS, št. 9 / 1992 in sprem.; v nadaljevanju ZZDej) In 8. čle-
na Statuta Občine Jesenice (Ur. I. RS. št. 1/2006). 

I. Naročnik javnega razpisa (koncendent): 
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6. Jesenice 

II. Predmet javnega razpisa: 
Opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega var-
stva odraslih na območju občine Jesenice. 

III. Obseg programov, ki bo razdeljen na podlagi razpisa: 
1 program zobozdravstvenega varstva odraslih. 

W. Predpisani pogoji, k) jih mora vlagatelj izpolnjevati 
Vlagatelj mora dokazati, da izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje Iz 35. 
člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 9 /1992 In sprem.) In 
druge pogoje iz tega javnega razpisa. Predložiti mora dokazila oziroma potr-
dila v originalu ali overjeni fotokopiji o izpolnjevanju predpisanih pogojev iz 
javnega razpisa. Posameznega zahtevanega dokazila vlagatelj ne more n ^ 
domestiti z drugim dokazilom ali lastno nadomestno izjavo, razen tam. kjer je 
to izrecno navedeno v navodilih tega javnega razpisa. 

IV.1. Zakonsko predpisani pogoji 
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje zakonsko predpisane pogoje: 
1. da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je 

usposobljen za samostojno dek>. v skladu z 64. in 66. členom ZZDej 
2. da ni v delovnem razmerju oz. bo z začetkom opravTjanja javne zdravstve-

ne službe na podlagi podeljene nadomestne koncesije iz tega javnega 
razpisa prekinil delovno razmerje 

3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdrav-
stvene službe oziroma poklica 

4. da ima zagotovljene ustrezne poslovne prostore na območju občine Je-
senice, ima ustrezno opremo ter, če zahteva narava deta, tudi ustrezne 
kadre 

5. da pridobi mnenje pristojne zbornice 

IV.2. Izpolnjevanje dodatnih pogojev 
Ker je dosedanji koncesionar na svojo željo prekinil koncesijsko razmerje, 
gre pri tem javnem razpisu za podelitev nadomestne koncesije, zato so po-
goji tudi: 
- opravljanje dejavnosti na teritoriju občine Jesenice; 
- prevzem vseh pacientov dosedanjega koncesbnarja, ki bodo to želeli 
• prevzem čakalne in naročniške knjige dosedanjega koncesionarja 
- enakopravna in enakomerna vključitev v organizirano bolečinsko ambu-

lanto v občini Jesenice, ki zagotavlja nujno zobozdravstveno pomoč za 
vse občane, kot ostali zobozdravniki v javni mreži; 

- opravljanje dejavnosti vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem času 

V. Kriteriji in merila za vrednotenje vlog 
Naročnik javnega razpisa (koncendent) bo pri izbiri vlog za podelitev konce-
sije uporabil naslednje kriterije: 
1. delovna doba: maksimalno števik> točk 10; 
2. dodatna funkcionalna znanja: maksimalno števik) točk 6; 
3. ordinacijski čas: maksimalno število točk 8; 
4. dodatne bonitete: maksin^lno število točk 5 
5. vizija dela: maksimalno število točk 5 

VI. Navodila, obvezni obrazci k vlogi in potrebna dokumentacija so razvidni v 
razpisni dokumentaciji. 

VII. Način predtožitve, rok za predložitev vlog: 
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko oz. osebno 
v sprejemno pisarno občine (pritličje), v izključno pravilno opremljenih ovoj-
nicah na nask:iv Občina Jesenice, Oddelek za družbene dejavnosti In 
splošne zadeve, Cesta železarjev 6 , 4 2 7 0 Jesertice 

Vioge morajo brti oddane v zapečateni kuverti z oznako: 
'Ne odpiraj - Prijava na javni razpis za podelitev nadomestne koncesi-
je na področju zobozdravstvenega varstva odraslih v občini Jesenice, 
št 0 1 4 . 1 7 / 2 0 0 7 " . 

Vloge morajo prispeti na naslov ponudnika najkasneje do petka, 15. junija 
2007 , do 12. ure. Šteje se. da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali 
do 12:00 ure oddana v sprejemno pisarno Občine Jesenice (pritličje). 

VIII. Postopek in rok za izbor 
Postopek javnega razpisa vodi posebna tričlanska strokovna razpisna komi-
sija, ki jo imenuje župan Občine Jesenice. 
Vloge podane po neupravičeni osebi, nepravilno opremljene in prepo-
zne vloge, ter nepopolne vloge vlagateljev, ki na poziv pristojnega 
upravnega organa v določenem roku ne bodo dopolnjene, bo Ie4a na 
predlog strokovne razpisne komisije zavrgel s sklepom. 
Pristojni upravni organ t>o, na predlog ^n^kovne komiaje, odbčil o izbiri, za 
kar bo izdal ustrezen sklep, ki bo izdan najkasneje v 10 dneh po prejemu po-
ročila strokovne razpisne komisije. Po pridobitvi soglasij, ki jih določa ZZDej, 
pa bo koncesija podeljena z upravno odk)čbo. V roku 15 dni po dokončno-
sti upravne odločbe bo Občina Jesenice s koncesionarjem sklenila pogod-
bo o nadomestni koncesiji. 

V primeru, da strokovna komisija oceni, da nihče od vlagateljev ni primeren 
za podelitev koncesije, lahko predlaga občm\. da javni razpis ponovi. 

IX. Odpiranje vlog 
Odpiranje vlog bo v ponedeljek, 18. junija 2007, v prostorih Občine Jese-
nice ob 9. uri. Odpiranje vlog ne bo javno. 

X. Kraj in čas. kjer lahko ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: 
Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne infor-
macije na Občini Jesenice. Cesta železarjev 6 , 4 2 7 0 Jesenice, na Oddelku 
za družbene dejavnosti in splošne zadeve (soba 11 / 7) vsak delavnik od 8.00 
do 13.00 ure ali po tel. 0 4 / 5869 310 (Monika Makovec) do vključno 15. 
junija 2007. Razpisna dokumentacija z obveznimi obrazci je na voljo tudi na 
spletnih straneh www.jesenice.si. 

X). Izid razpisa 
Vsi viagatetji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom o izbiri. 

ŽUPAN 
Tomaž Tom Mencinger 

Številka: 014 - 17/2007 
Datum: 6. 6. 2007 

Kradejo tudi stara kolesa 
Le malo okradenih lastnikov zna svoje kolo tako dobro opisati, da ga je mogoče identificirati. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Čeprav so bili zadnji 
dnevi neprijazni do kolesar-
jev, pa drži kot pribito, da se 
je kolesarska sezona že zdav-
naj začela, z njo pa so se spet 
pojavile tudi tatvine koles. 
Samo kranjski policisti so v 
zadnjih treh tednih obravna-
vali osem tatvin koles. 

Policisti opozarjajo, da se 
izgubi svojega kolesa najlaž-
je izognete. Če ga primemo 
zaklenete. "Kolo se pravilno 
zaklene, če ključavnico spe-
ljete skozi prednje ali zadnje 
kolo, okvir kolesa in ga pri-
klenete na fiksiran predmet, 
kot je ograja ali kaj podobne-
ga," svetuje Marko Novak, 
pomočnik komandirja Poli-
cijske postaje Kranj. Tatov 
navadne ključavnice ne usta-

vijo. saj jih zlahka preščipne-
jo, zato policija priporoča na-
kup čim bolj odpornih klju-
čavnic. "Še najboljša ključav-
nica pa je domače izdelave, 
sestavljena iz krajše verige in 
kakovostne obešanke," do-
daja Novak. 

Sicer pa ne velja, da krade-
jo samo nova in draga kole-
sa, ampak tudi stara in izrab-
ljena. "Nekateri kolo ukrade-
jo samo zato, da se nekam 
prepeljejo, drugi pa iščejo 
samo kolesa večje vredno-
sti," ugotavlja Novak. 

Na območju kranjske poli-
cijske postaje letno zabeleži-
jo približno Šestdeset tatvin 
koles, le malo oškodovanih 
lastnikov pa zna svoje kolo 
opisati tako dobro, da ga 
lahko na podlagi tega iden-
tificirajo. Policisti zato pri-

Zaklepati je treba tako nova kot stara kolesa. 

poročajo lastnikom koles, 
da shranijo račun za novo 
kolo in serijsko številko. 
Zanimivo je, da kranjski 
policisti vsako leto najdejo 
prav toliko koles (tudi za-
puščenih), kolikor jih ukra-
dejo, tako da je priporočlji-

vo včasih preveriti seznam 
najdenih predmetov pred 
policijsko postajo ali na in-
temetni strani policije. Če 
ne najdejo pravih lastnikov, 
policisti kolesa prodajo na 
javni dražbi, kakršna bo v 
Kranju 20. jimija. 

K R i n i N A L 

KRANJ 

Odpeljal megana 
Neznani storilec je v noči na sredo iz podzemne garaže na Uli-
ci Lojzeta Hrovata v Kranju odpeljal dve leti star osebni avto-
mobil Renault Megane, kovinsko sive barve in z registrsko 
številko KR R6-025. Lastnika je tat oškodoval za i6 tisoč evrov. 

D O M Ž A L E 

Ukradli kabel 
V noči na torek so neznanci vlomili v ograjeno dvorišče pod-
jetja v Domžalah in iz skladišča odnesli večjo količino koak-
sialnega kabla, vrednega okoli trideset tisoč evrov. 

Š K O F J A LOKA 

Vandali na parkirišču 
Nekaj noči nazaj so na parkirnem prostoru na Cesti talcev v 
Škofji Loki vandali poškodovali kombinirani in osebno vozi-
lo. S kamenjem so razbili stekla na vratih, poškodovali 
stranska ogledala, polomili armaturne plošče in razmetali 
notranjosti v vseh vozilih. Neznanci so povzročili za tisoč 
evrov škode. 

J E S E N I C E 

Ukradli vibracijsko ploščo 
Neznani storilec je v noči ponedeljek vlomil v priročno 
skladišče orodja na deloviŠČu na Spodnjem plavžu na Je-
senicah. Ukradel je vibracijsko ploščo, vredno 7.800 evrov. 

T R Ž I Č 

Več vlomov v vikende 
Na območju Doline nad Tržičem so pred dnevi vlomili v veČ 
lesenih počitniških hišic. Lastnike, ki so jim ukradli DVD pred-
vajalnike, videorekorderje, zvočnike, televizijske sprejemnike in 
drugo, so neznani tatovi oškodovali za približno 2.600 evrov. 

B O H I N J S K A BISTRICA 

Vlomil v lokal 
Neznani storilec je v noči na sredo vlomil v gostinski lokal v 
Bohinjski Bistrici ter odnesel za tisoč evrov gotovine in cigaret. 

KRANJ 

Kraja odpadnega bakra 
V noči na sredo je nekdo v podjetju na Savski cesti v Kranju 
ukradel sto kilogramov odpadnega bakra. Gmotna Skoda 
znaša okoli dvesto evrov. S. Š. 
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POD SVOBODNIM SONCEM 

Dnevi odprtih vrat! 

Nova Škoda Fabia 
Ljubezen je sporočilo in sporočilo je ljubezen 

SIMPLV CLEVER 

't GBSESS^' 

Preizkusite jo na testni vožnji. 
Vljudno vabljeni v petek in soboto, 8. in 9. junija 2007, 

Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj, Delavska c. 4, tel.: 04 27 00 235 

http://www.jesenice.si
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
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Marca je novi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano postal Iztok Jarc iz Trzina. Kot pravi, v tem 
mandatu še ne bodo prodajali državnih kmetijskih zernljišč, namesto novega lovskega zakona bodo predlagali 
spremembo sedanjega, pripravili pa bodo razpise za male in velike naložbe na kmetijah. 

DrŽava še ne bo oroc 
IZTOK JARC, MINISTER ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

azem e 
CVETO ZAPLOTNIK 

"Kot minister 
ne dajem 
prednosti 
večjim ali 
manjšim 

kmetijam, 
ampak mora 

država 
zagotavljati 

"okvir" za 
delovanje vseb 

in pripraviti 
razpise, na 

katerih se bodo 
vse lahko 

potegovale 
za denar." 

Vaši predhodnici na minis-
trskem stolčku so pogosto 
očitali pomanjkanje diplo-
matskih izkušenj in znanja 
jezikov, vaši kritiki pravijo, 
da imate ob šolanju na Fa-
kulteti za sociologijo, poli-
tične vede in novinarstvo 
premalo kmetijskih znanj. 
Kako bi jim odgovorili? 

"Na takšne kritike ne bi 
odgovarjal in tudi sicer se ne 
bi rad primerjal s svojo pred-
hodnico. Vsak, ki prevzame 
ministrsko funkcijo, je pred 
zahtevno nalogo in vsak jo 
tudi f)oskuša opraviti po naj-
boljših močeh. Moji pred-
hodniki, vključno z ministri-
co Marijo Lukačičevo, o kate-
ri nisem nikoh rekel žal be-
sede, so to dokazali. Vsak je 
bil tudi v drugačnem poklicu 
in z drugačnimi izkušnjami, 
jaz sem pač študiral medna-
rodne o^ose in sem večino-
ma delal v ekonomski diplo-
maciji, preko katere sem pri-
šel tudi v kmetijstvo. Lahko 
rečem, da sem v Sloveniji 
med tistimi, ki se bolje spo-
znajo skupno kmetijsko po-
litiko Evropske unije." 

Koliko jezikov govorite? 
"Ker sem delal v diploma-

dji, govorim kar nekaj tujih 
jezikov. Najraje se pogovar-
jam v angleščini, lahko pa se 
tudi v francoščini, ruščini, sr-
bohrvaščini in nemščini." 

Če imam pravo informaci-
jo, živite v Trzinu, geograf-
sko torej na Gorenjskem, 
po rodu pa ste Dolenjec ... 

"Ko sem leta 2000 prišel 
iz Bruslja, sem iskal stano-
vanje, a ker si ga z mojimi 
dohodki nisem mogel pri-
voščiti v Ljubljani, sem si ga 
kupil v Trzinu, kjer so v pri-
merjavi z Ljubljano nekoliko 
cenejša. Po rodu sem res 
Dolenjec, iz Novega mesta, 
tam živi tudi moja mama, ki 
ima kar precej velik vino-

grad in prideluje cviček. Če 
le morem, grem vsak konec 
tedna domov, a zadnje čase 
mi zaradi obveznosti to ved-
no ne uspeva." 

Kot ministru za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 
vam zagotovo "gledajo" tudi 
v nakupovalno košarico. Kaj 
kupujete: zgolj domačo hra-
no ali tudi uvoženo, le eko-
loško ali tudi konvencional-
no pridelano...? 

"Vsak minister ima zaradi 
številnih obveznosti bolj 
malo časa za nakupovanje. 
Tudi jaz nakupujem bolj 
malo. Ker sem nekaj časa ži-
vel v tujini, sem kot potroš-
nik lahko primerjal domačo 
in tujo hrano in pri tem ugo-
tovil, da so slovenski živilski 
izdelki zelo kakovostni. Če 
so v ponudbi izdelkov, ki jih 
iščem v trgovini, na razpola-
go slovenski, kupim naše, si-
cer posežem tudi po drugih. 
Slovend smo kot potrošniki 
močno navezani na domače, 
slovenske izdelke, predvsem 
zato, ker verjamemo v njiho-
vo kakovost. To ne velja 
samo za hrano, ampak tudi 
za obleko, obutev in druge 
dobrine." 

V prvih mesecih ministro-
vanja ste se veliko pogovar-
jali s kmeti, mlekarji, me-
sarji, predstavniki zbornice, 
sindikata in drugih organi-
zacij. Ste jih le poslušali in 
se seznanjali s problemi ali 
ste že tudi ukrepali? 

"Ena osnovnih nalog kme-
tijskega ministra je ta, da 
vladno kmetijsko in gozdar-
sko politiko predstavlja nav-
zven in da se pogovarja s 
partnerskimi organizacija-
mi. Če bomo z nevladnimi 
in drugimi organizacijami 
ter z gospodarskimi družba-
mi imeli dobre, partnerske 
odnose, bomo tudi lažje izva-
jali vladno politiko, reševali 
probleme in zagotavljali sta-
bilnost v kmetijstvu. Na pod-
lagi dosedanjih pogovorov 

smo že sprejeli nekaj rešitev, 
druge še bomo." 

Kako kot član nekdanje ožje 
pogajalske skupine za vstop 
Slovenije v Evropsko unijo 
po treh letih življenja v EU 
ocenjujete pogajalske do-
sežke za slovensko kmetij-
stvo? Ali kvote in premijske 
pravice zadoščajo za nor-
malni razvoj kmetijstva? 

"Ko smo se še pogajali za 
vstop Slovenije v Evropsko 
unijo, smo si za kmetijstvo 
zastavili tri dlje. Prvič: po-
ložaj kmetijstva se po vstopu 
v unijo ne sme poslabšati. 
Drugič: višino plačil v Slove-
niji je treba izenačiti s plafi-
li, kot jih prejemajo kmetje v 
starih članicah Evropske 
unije (EU-15). In tretjič: kvo-
te, premijske pravice in dru-
ge količinske omejitve mo-
rajo zagotavljati obstoječi ob-
seg pridelave in še določen 
razvoj. Po treh letih življenja 
v Evropski uniji ocenjujem, 
da smo cilje v glavnem dose-

gli. Po podatkih Kmetijskega 
inštituta Slovenije je agre-
gatno stanje slovenskega 
kmetijstva zadovoljivo, z 
rahlim trendom navzgor, 
predvsem pa je stabilno, 
brez nihanj, kakršna smo 
beležili po letu 1992. Pri 
tem je treba upoštevati, da 
so se doslej neposredna pla-
čila vsako leto povečevala in 
letos dosegla loo odstotkov 
ravni EU-15. V naslednjih le-
tih za kmetijstvo iz evrop-
skih skladov in slovenskega 
proračuna ne bo na razpola-
go bistveno več denarja, kot 
ga bo prejelo letos. Slovenija 
je med novimi Članicami Ev-
ropske unije edina država, ki 
je po vstopu izvajala enako 
shemo plačil kot stare člani-
ce, pri tem pa je v pogajanjih 
dosegla, da razliko do višine 
plačil, kot jo imajo v ELI-15, 
krije iz državnega proraču-
na. Ekonomski položaj kme-
tijstva je celo nekoliko boljši 
kot v živilsko predelovalni 
industriji, ki je malo zamu-

jala pri gospodarskih pove-
zavah ter promodji živilskih 
izdelkov." 

Ali se strinjate, da slovenska 
trgovina "drži v šahu" tako 
kmetijstvo kot živilsko pre-
delovalno industrijo, ki se 
znotraj panoge in med se-
boj povezujeta bolj počasi? 

"Podatki kažejo, da živil-
sko predelovalna industrija 
kar 82 odstotkov izdelkov 
proda štirim trgovskim orga-
nizadjam, kar je tudi za ev-
ropske razmere zelo visoka 
koncentradja. Trgovina se je 
združila in ima dober po-
ložaj na trgu, za razliko od ži-
vilsko preddovalne industri-
je. ki ni tako koncentrirana 
in je v primerjavi s trgovino v 
nekoliko podrejenem po-
'ložaju. Vla^ se pri tem zav-
zema za normalno delovanje 
trga in tržno konkurenco, 
kakšnih velikih pristojnosti 
za ukrepanje pa nima." 

^ 1 0 . stran 



P O G O V O R Razgledi 
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"Ministrstvo ne 
propagira 

porabe 
razpisanega 

denarja za 
naložbe na silo 

oz. za vsako | 
ceno. Nam je | 

veliko 
pomembnejše, 

da vsak kmet 
sam oceni, ali 
je zmožen za 

naložbo ali ne, 
saj mora vsaj 

polovico 
denarja 

zagotoviti sam. 
V Sloveniji 

imamo, žal, 
zelo veliko 

primerov, ko so 
se kmetije 
pretirano • 

zadolžile ali 
so celo 

bankrotirale." 

^ 9. stran 

V strokovni javnosti je že 
slišati, da bo kmetijstvo v 
desetih letih postalo nekon-
kurenčno, če ne bo zložbe 
(komasacije) zemljišč. Kaj 
bo ministrstvo v naslednjih 
letih naredilo za povečanje 
parcel in posesti? 

"Slovenija še vedno občuti 
posledice zemljiškega mak-
simuma, ki je v času socializ-
ma onemogočal naravni eko-
nomski razvoj kmetij. V Ev-
ropi ni edina država s takš-
nim problemom, podobno 
posestno sestavo ima alpski 
.in sevemomediteranski svet, 
vendar imata, na primer, se-
verna Italija in Avstrija kon-
kurenčno lonetijstvo zaradi 
specializiranih, visoko kako-
vostnih izdelkov, s katerimi 
dosegata tudi dokaj dobre 
cene na trgu. Ministrstvo bo 
v okviru programa razvoja 
podeželja v naslednjih letih 
finančno spodbujalo zložbe 
zemljišč, vendar morajo pri-
pravljenost za to pokazati 
tudi lastniki. Koncentracija v 
kmetijstvu že nekaj časa po-
teka, število kmetij se je v zad-
njih petnajstih letih zmanj-
šalo za tretjino, sodeč po sub-

vendjskih vlogah jih je zdaj 
okrog 62 tisoč, kar je še ved 
no zelo veliko število. Kot mi 
nister ne dajem prednosti 
večjim ali manjšim kmeti 
jam, ampak mora država za 
gotavljati "okvir" za delova 
nje vseh in pripraviti razpise, 
na katerih se bodo vse lahko 
potegovale za denar." 

Ali bo država še naprej naj-
večji kmet v državi ali na-
merava vsaj del kmetijskih 
zemljišč in gozdov tudi pro-
dati? Kmetije na nižinskem 
območju bi se še povečeva-
le, a marsikje za to ni na 
razpolago zemlje... 

"Stod kmetijskih zemljišč 
in gozdov vse bolj deluje kot 
močan nepremičninski "ig-
ralec", zelo pomembna je 
tudi njegova vloga pri dena-
cionalizaciji, že zdaj pa daje 
zemljišča in gozdove v zakup 
kmetom. Vem, da bi jih 
kmetje marsikje tudi radi ku-
pili, vendar jih država v tem 
mandatu še ne bo začela pro-
dajati." 

Ministrstvo je že pripravljalo 
nov lovski zakon, zdaj spre-
minja sedanjega. Zakaj? 

"Zakon spreminjamo 
zato, ker moramo na podlagi 

Kdo je Iztok Jarc? 
Iztok Jarc je študiral na Fakulteti za sociologijo, 
politične vede in novinarstvo Univerze v Ljublja-
ni, kjer je leta 1 9 8 7 diplomiral iz mednarodnih 
odnosov, v letih od 1 9 8 9 do 1 9 9 3 je delal na teda-
n j e m republ iškem koiniteju za mednarodno so-
delovanje, nato pa se je zaposlil v Evropski komi-
siji, v genera lnem direktoratu za politiko do ma-
lih in srednjih podjetij. V obdobju 1 9 9 3 - 1 9 9 6 je 
služboval na ministrstvu za ekonomske odnose 
in razvoj kot pogajalec za sporazume o coni pro-
ste trgovine z državami nekdanje Jugoslavije ter 
državami C E F T A in E F T A , bil pa je tudi član po-
gajalske skupine za pridružitveni sporazum z Ev-
ropsko unijo in za vključitev Slovenije v Svetovno 
trgovinsko organizacijo. Leta 1 9 9 6 je postal sve-
tovalec za gospodarska vprašanja v Misiji RS pri 
Evropski uni j i v Brus l ju , k jer je ostal do leta 
2 0 0 0 , ko je na ministrstvu za z u n a n j e zadeve 
prevzel vodenje sektorja za evropske integracije 
in ekonomske odnose. Istega leta ga je vlada ime-
novala za člana ožje pogajalske skupine za član-
stvo Slovenije v Evropski unij i in leto kasneje za 
državnega sekretarja na ministrstvu za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, od leta 2 0 0 4 bil ve-
leposlanik Slovenije v Izraelu. Ko ga je predsed-
nik vlade Janez Janša po odstopu Marije Lukadč 
predlagal za novega ministra za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, je izpostavil njegovo zelo do-
bro poznavanje s k u p n e kmetijske politike Evrop-
ske unije in slovenskega kmetijstva ter pogajalske 
in diplomatske izkušnje , ki bodo dragocene m e d 
slovenskim predsedovanjem Evropski uniji. 

odločbe ustavnega sodišča 
podeliti lovskim organizaci-
jam koncesije za upravljanje 
z lovišči. Hkrati bomo uredi-
li tudi lov z lokom v lovnih 
oborah, lov polhov in lov s 
sokoli in uveljavili še nekate-
re dnige rešitve." 

Ali še vedno pripravljate 
nov zakon, ki je v prvem de-
lovnem osnutku predvide-
val tudi ustanovitev zaseb-
nih lovišč? 

"Ne, postopek priprave no-
vega zakona smo zaustavili." 

Na ministrstvu pripravljate 
tudi zakon o soobstoju pri-
delave gensko spremenjenih 
rastlin s pridelavo ostalih 
kmetijskih rastlin. V javno-
sti je slišati pomisleke, da bo 
to v Sloveniji pomenilo ko-
nec ekološke pridelave ... 

"Nalciga ministrstva je, da 
zagotavlja pogoje za konven-
donalno, integrirano in eko-
loško pridelavo hrane, ven-
dar pa želi s pripravo zakona 
postaviti jasna pravila za pri-
delavo in uporabo rastlin z 
gensko spremenjenimi orga-
nizmi. Prav je, da takšna pra-
vila sprejmemo, saj je na ob-
močju Evropske unije v pro-
metu že okoli štirideset gen-

sko spremenjenih organiz-
mov. Če bo zakon o soobsto-
ju gensko spremenjenih ras-
tlin z drugimi kmetijskimi 
rastlinami sprejet v predlaga-
ni obliki, bo dokaj restrikti-
ven in omejevalen." 

Bil sem pri hribovskem 
kmetu, ki gradi hlev, a se 
zaradi strogih razpisnih po-
gojev ni prijavil na razpis za 
naložbe. Ali bo Slovenija 
spričo takšnih in podobnih 
primerov uspela izkoristiti 
denar iz domačih in evrop-
skih virov? 

"Na ministrstvu bomo po-
sebej pripravili razpis za 
male in posebej za večje na-
ložbe. Za male bo postopek 
enostavnejši, za večje bo za-
htevnejši in bo zanje treba 
pripraviti tudi natančnejši 
poslovni načrt. Kmetijam 
bo pri tem z nasveti poma-
gala kmetijska svetovalna 
služba, ki bi jo pohvalil, da z 
dokaj majhnim številom 
svetovalcev dobro opravlja 
svoje naloge. V preteklosti je 
bil ves denar za naložbe na 
kmetijah iz programa Sa-
pard in Enotnega program-
skega dokumenta (EPD) po-
rabljen, celo primanjkovalo 
nam ga je." 

Ali to pomeni, da bo tako tudi 
letos in v prihodnjih letih? 

"Ministrstvo ne propagira 
porabe razpisanega denarja 
za naložbe na silo oz. za vsa-
ko ceno. Nam je veliko po-
membnejše, da vsak krnet 
sam oceni, ali je zmožen za 
naložbo ali ne, saj mora vsaj 
polovico denarja zagotoviti 
sam. V Sloveniji imamo, žal, 
zelo veliko primerov, ko so 
se kmetije pretirano zadolži-
le ali so celo bankrotirale. Na 
Gorenjskem je teh primerov 
nekaj manj." 

Koliko država še dolguje 
kmetom subvencij za prejš-
nja leta in kdaj lahko priča-
kujejo letošnja izplačila? 

"Če to šlo vse po načrtih, 
bomo v začetku julija ali 
morda že ob koncu junija iz-
plačali upravičencem vse še 
preostale subvencije za ob-
dobje 2004-2006, izjema 
bodo le primeri, za katere po-
tekajo pritožbeni postopki ali 
so tehnične težave. Zavze-
mam se za to, da bi subven-
cije v prihodnje tako kot v 
drugih državah izplačali naj-
kasneje v enem letu po spre-
jetju obveznosti, to je za le-
tošnje leto najpozneje do 
konca prihodnjega leta." 



DRUŽINA Razgledi 

Gartnerjevi, po domače Dolinarjevi iz Davče so z desetimi otroki največja družina v Železnikih. Konec maja 
sta se 32-letna mama Klementina in 41-letni oče Roman razveselila dvojčic. Ali bosta imela še kakšnega 
otroka, še ne vesta. "Ne bom rekla, da nikoli, ker ne morem. Ne znam vam opisati občutka, ko naju zagrabi, 
da bi imela še enega otroka." 

Otroci so DODoln čudež 
ANA HARTMAN 

"Ni pomemb-
no, kaj imaš, 

pač pa kakovost 
življenja, 

pristni odnosi 
med nami: 

da znaš otroku 
pokazati, da ga 

imaš rad, ga 
pohvaliti in 

tudi okregati, 
če kaj naredi 

narobe ... 
Materinstvo 

sprejemam kot 
velik dar in ne 
kot odpovedo-
vanje, zato ob 

desetih otrocih 
sploh ne 

premišljujem, 
za kaj vse smo 

morda 
prikrajšani." 

Klementina in Roman Gait-
ner iz Davče sta ena redkih 
staiSev, ki v današnjih časih še 
premorejo toliko poguma, da 
se odločijo za veliko družino. V 
desetih letih se je j2-letni ma-
mid in 41-letnemu očetu rodi-
lo deset otrok; najstarejša je de-
setletna Janja, Žan jih ima de-
vet, Imna sedem let, dvojfid 
Breda in Mirjam sta stari šest 
let, Vanja in Nadja sta minulo 
nedeljo dopolnili štiri leta, Nace 
je star dve leti, 24. maja pa sta 
na svet prijokali še tretji Gart-
nerjevi dvojfid Vida in Vilma. 

Oba starša izvirata iz velikih 
družin s po petimi otrokL Kle-
mentina od vse^ začetka živi v 
DavG, Roman izvira iz Sonce. 
"Bil je gozdar na tem rajonu in 
kar nekaj časa sem ga 'jagala', 
preden sem ga ujela," pravi 
vedno nasmejana Klementina, 
ki si je že od nekdaj želela veli-
ko družino z vsaj petimi otroki. 
Danes jih imata enkrat toliko; 
trikrat so se jima rodile dvojfi-
ce, čeprav v ožjem sorodstvu 
teh nimata. 

Odločitve za veliko družino 
nista niti enkrat obžalovala. 
"Kako le, če p>ogledam vse te 
otroke. Popoln čudeži Vsak iz-
med desetih otrok je bil načrto-
van. No, le dvojčki ne," pravi 
Klementina in dodaja, da jo 
materinstvo izpopolnjuje: 
"Meni otrod pomenijo prav 
vse." Seveda nismo mogli 
mimo vprašanja, ali načrtujeta 
še kakšnega otroka. Starša se 
spogledala in nasmehneta. "Ne 
bom relda, da nikoli, ker ne 
morem. Ne znam vam opisati 
občufla, ko naju zagrabi, da bi 
imela še e n ^ otroka. Raje se 
pustimo presenetiti...," pove 
Klementina, ki je tako ofitno že 
pozabila, da je pred dvema ted-
noma prestala težji porod in da 
je le malo manjkalo, da ji niso 
naredili carskega reza. "Zdaj se 
že pobiram nazaj," še pristavL 

Oblačila perejo trikrat 
na dan 

Skrbeti za tako veliko druži-
no ni preprosto, a Gartnerjeva 
pravita, da so njuni otrod zelo 
ubogljivi in pridni, poleg t^a 
pa ne snrieš komplidrati. "Med-
tem ko so drugi starši v topli-
cah iz bazena s težavo spravili 
e n ^ otroka, sva midva imela 
vse najine že oblečene," se spo-
minja Klementina. 

Gartnerjevi (od leve): Vanja, Žan, Nadja , Janja, m a m a Klementina z Vido ter oče Roman z V i lmo in Nacetom v naročju, 
M i r j a m , Breda in I rma. 

In kakšen je njen običajen 
dan.' "Vstanemo ob šestih ali 
pol sedmih. Otrod se oblečejo 
in pozajtrkujejo, najstarejši tiije 
hodijo v šolo - s prihodnjim šol-
skim letom jih bo že pet - dru-
gi pa gredo ven in se igrajo," 
pripoveduje Klementina, ki ta 
čas izkoristi za pranje oblačil. 
Na vprašanje, ali mora vsak 
dan prati, se nasmehne, me 
malce začudeno pogleda in 
pravi, da ne enkrat, ampak 
pralni stroj požene vsaj trilaat 
na dan. "Ob enih iz šole pride-
jo otrod. Ko se mož vme iz 
službe, je kosilo, ob šestih ima-
mo večerjo. Ob sedmih po ri-
sanki damo otroke spat le sta-
rejša dva morata v posteljo do 
osmih," je povedala in dodala, 
da so ji pri opravilih v precejš-
njo pomoč že starejši otrod, ki 
so zadolženi za urejenost dnev-
ne sobe, najstarejša Janja in 
Žan pa se vsak dan izmenjuje-
ta pri pospravdjanju kuhinje. V 
veliko pomoč sta družini tudi 
Klementinina starša, ki stanu-
jeta v pritličju stare hiše. Dela je 
ob tolikih otrocih in kmetiji s 
16 glavami živine vedno do-
volj. 

Materinstvo je velik dar 

Do Gartnerjevih, po doma-
če Dolinarjevih, vodita dva 
kilometra makadamske poti, 
ki se od glavne ceste skozi Dav-
čo odcepi nad tamkajšnjo šolo. 

Ko se spuščaš proti kmetiji, se 
odpre čudovit razgled na zele-
no pobočje z domačijo, v bliži-
ni katere se pasejo krave, ob 
stari hiši pa že stoji nova. Kdaj 
bo primerna za vselitev, starša 
še ne vesta, za zdaj tako ostaja-
jo v stari hiši. Dve sobi si delijo 
Janja in Žan ter Breda in Mir-
jam, drugi otrod pa spijo v 
spalnid skupaj s staršL V sobi 
imajo celo trinadstropni po-
grad. 

Na dopust se odpravijo po-
redko, privoščijo si le kakšen 
dan oddiha. "Tri dni smo bili 
recimo v Čateških Toplicah, 
Mnogi so nas opazovali in ugi-
bali, čigave otroke sva še vzela 
s seboj, saj kar niso m < ^ ver-
jeti, da nas je toliko," se spomi 
njata starša. Doslej so se na 
okoli prevažali z enoprostor 
cem in se bodo še nekaj časa, 
čeprav bi po pravilih morali 
imeti večje prevozno sredstvo. 
"Policisti so bili doslej kar uvi-
devni," pristavi Klementina. 

Starša menita, da so izgovo-
ri mnogih, da zaradi denarja 
ne morejo imeti več otrok, pre-
cej neutemeljeni. "Ni nujno, 
da moraš imeti ogromno de-
narja za veliko družino. Imeti 
deset otrok, ni tako hudo, kot si 
mnogi predstavljajo," pravi Ro-
maiL Včasih se je zaradi velike 
družine čemu treba tudi odpo-
vedati. "Če bi gledala na ta na-
čin, bi zdajle lahko marsikaj na-
štela, čemu vse se moramo 

odreči," odgovarja Klementina. 
"Ni pomembno, kaj imaš, pač 
pa kakovost življenja, pristni 
odnosi med nami: da znaš 
otroku pokazati, da ga imaš 
rad, ga pohvaliti in tudi okrega-
ti, če kaj naredi narobe... Mate-
rinstvo sprejemam kot velik 
dar in ne kot odpovedovanje, 
zato ob desetih otrodh sploh 
ne premišljujem, za kaj vse 
smo morda prikrajšani." Ro-
man ugotavlja, da ni tako težko 
preživeti takšne družine, kot se 
nekaterim zdi. "Normalno se 
da priti skozL Če bi bili odvisni 
samo od plače, bi bilo težje, 
tako pa nam je v pomoč tudi 
kmetija," je razložil oče, ki dela 
na zavodu za gozdove, Kle-
mentina pa je še vedno zapo-
slena v domu upokojencev v 
Podbrdu. 

Tretjina prebivalcev 
Davče mlajša od 20 let 

V Davči je nekaj več kot 280 
prebivalcev, od tega je tretjina 
mlajša od 20 let Prve štiri raz-
rede tamkajšnje podružnične 
šole letos obiskuje 20 otrok. 
Župan Železnikov Mihael 
Prevc, ki je ob našem obisku 
Gartnerjevim izrofil bon za ti-
soč evrov za nakupe pri najbolj-
šem sosedu, je nad rodnostjo v 
Davči navdušen. "Ne le, da p^^ 
bivald vztrajajo v teh predelih, 
zelo se veselijo tudi življenja, 
ker toliko obokom omogočijo 

priti na svet Tmdimo se za čim 
boljšo komunalno infrastruk-
turo in jih tudi s tem stimulira-
ti, da ostanejo v kraju. A če star-
ši niso pripravljeni ničesar žrt-
vovati - Klementina in Roman 
si gotovo še kar nekaj časa ne 
bosta mogla ničesar privoščiti -
ne bi bilo velikih družin. Res-
nično jih moram pohvaliti, na-
vajeni so v s ^ hudega, vendar 
ne nergajo, znajo poskrbeti 
zase, so iznajdljivi in polni opti-
mizma," je dejal Prevc, sicer 
oče sedmih otrok. 

Občina Železniki je znana 
po velikih družinah; za Gart-
nerjevo sta najštevilnejši Bev-
kova v Davd in Šolarjeva v To-
poljah s po devetimi otroki. In 
čemu župan pripisuje tako ve-
liko rodnost.' "K temu pripo-
more tiadidja, saj je bilo v hri-
bovitih predelih vedno več 
otrok, nekaj pa je gotovo odvis-
no tudi od vere, vendar to ni 
nujno, saj so tudi zelo veme 
družine s samo enim ali dve-
ma oti-okoma," razmišlja žu-
pan. 

Nekateri starši, ki imajo veli-
ko otrok, pravijo, da majhne 
družine ne vedo, za kaj so pri-
krajšane, in da so za tisti pravi 
občutek družine potiebni vsaj 
tiije otrod. Se to zdi tudi Gart-
nerjevima? "Le poslušajte jih! 
Kaj še čakate," mi odvme Kle-
mentina, Roman pa v šali pri-
stavi: "Jaz sem se streznil šele 
pri desetem." 



DELO Razgledi 

"Na mesec zaslužim približno 700 evrov, v rodni Banjaluki bi za enako delo dobil približno 250 evrov," je 
povedal Goran Jovič, ki dela v slovenskem gradbenem podjetju 

• • 

uzn aKi ceni o ODato 

"Zaposlovanje 
tujih delavcev 

otežujejo 
dolgotrajni 

postopki 
dodeljevanja 

delovnih 
dovoljenj, 

pridobivanja viz 
ter trenutno 

že izpolnjena 
kvota izdaje 

delovnih 
dovoljenj za 
leto 2007." 

S U Z A N A P . KOVAČIČ 

Goran Jovič je v Slovenijo 
prišel s trebuhom za kru-
hom, prvič leta 1999. Doma 
je iz Banjaluke, po poklicu 
je strojnik. "Zadnjih osem 
mesecev delam v gradbe-
nem podjetju Hafner Bošt-
jančič v Srednjih Bitnjah. 
Delovno vizo imam ureje-
no. Na mesec zaslužim pri-
bližno 7 0 0 evrov, zraven do-
bim še povrnjen prevoz na 
delo in malico. V Banjaluki 
bi za enako delo dobil pri-
bližno 250 evrov," je pove-
dal 29-letni Goran. "Pogre-
šam pa dom in zelo si že-
lim, da bi se žena in otroka 
lahko preselili k meni v Slo-
venijo. Domov grem le za 
nekaj dni enkrat na mesec," 
je še povedal. 

Goran je eden izmed 
62.501 tujcev, ki imajo do-
voljenje za delo v Sloveniji. 
Največ jih je iz držav nekda-
nje Jugoslavije, med njimi 
prednjačijo delavci iz Bosne 
in Hercegovine. Iz držav 
članic Evropske unije je le 
3.094 delavcev, od tega naj-
več Slovakov. Daleč največ 
je gradbenikov, zatem obde-
lovalcev kovin, mehanikov 
in strojnikov, električarjev. 

gostincev... "V družbi Grad-
binec GIF je med zaposleni-
mi 2} odstotkov tujcev. Vsi 
so iz republik bivše skupne 
države, največ jih je iz Bos-
ne. Ti delavci za nas pred-
stavljajo tudi manjše jezi-
kovne, kidtume in delovne 
razlike. Večinoma delajo v 
gradbenih poklicih. Primer-
ne delovne sile iz držav Ev-
ropske luiije pa ni," je pove-
dal Bojan Zakotnik, vodja 
kadrovske službe v Gradbin-
cu GIP in opozoril na dobro 
znan problem: "Med slo-
vensko mladino že več let ni 
zanimanja za gradbene po-
klice. Vpis na poklicne grad-
bene šole je iz leta v leto 
manjši." 

Začasna prekinitev izdaje 
delovnih dovoljenj 

"Zaposlovanje tujih delav-
cev otežujejo dolgotrajni po-
stopki dodeljevanja delo-
vnih dovoljenj, pridobivanja 
viz ter trenutno že izpolnje-
na kvota izdaje delovnih do-
voljenj za leto 2007," je po-
vedal Bojan Zakotnik. "Ta 
kvota je bila že konec maja 
izkoriščena skoraj 90-
odstotno, zato smo na mi-
nistrstvu začasno prekinili 

Goran Jovič (levo) in Slavoljub Raljič /Foto;Tm>o<>M 

izdajo delovnih dovoljenj za 
nove zaposlitve tujcev do IV. 
stopnje izobrazbe, za sezon-
ska dela v gradbeništvu in 
za druga sezonska dela, ki 
se lahko izvajajo do treh me-
secev v koledarskem letu. V 
to kvoto pa ne prištevamo 
tujcev, ki imajo na podlagi 
sporazuma z Evropsko uni-

jo enak položaj kot sloven-
ski državljani, tujcev, za ka-
tere v Zakonu o zaposlova-
nju in delu tujcev niso pred-
pisana delovna dovoljenja, 
tujcev z osebnim delovnim 
dovoljenjem in tujih delav-
cev na dodatnem izobraže-
vanju," je povedala Terezija 
Trupi iz Službe za odnose z 

javnostmi na Ministrstvu za 
delo družino in socialne za-
deve. Delodajalci težko pri-
čakujejo odločitev, ali bo 
Vlada na predlog Ekonom-
sko-sodalnega sveta poveča-
la kvoto novih delovnih do-
voljenj tujcem za 6000 do-
voljenj, kar pomeni iz 
18.500 na 24.500 dovoljenj 
v letu 2007. 

Največ tujih delavcev je 
starih od 30 do 40 let, med 
njimi so večinoma moški. 
29-letni izučen zidar Slavo-
ljub Raljič prihaja iz Banjalu-
ke. "S prijateljem Goranom 
Jovičem delava v istem grad-
benem podjetju, druživa se 
tudi v prostem času. Bivam v 
Stražišču v enosobnem sta-
novanju v zasebni hiši. Na 
mesec plačam 150 evrov na-
jemnine," je povedal Slavo-
ljub in dodal: "Ne pozabite 
napisati, da sem še samski 
(smeh)." Goran stanuje na 
Drulovki v zasebni hiši. "Sta-
nujem v 50 kvadratnih me-
trov velikem stanovanju v 
starejši zasebni hiši, za na-
jemnino dam vsak mesec 
150 evrov. Kuham si sam," je 
povedal Goran. Oba pa v en 
glas povesta, da si želita v 
Sloveniji poiskati svojo pri-
hodnost. 
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R O B E R T G U Š T I N 

Včeraj zvečer sem se odločil, 
da malce uredim svojo pisarno. 
Povsod polne navlake, papirji 
in kopica kablov ter žic. Ko sem 
tako precej hitro zložil papiije 
in se znebil odvečne navlake, 
mi je ostalo le Se, da uredim ka-
ble računalnika. Vse sem lepo 
izključil, na novo priključil in 

jih skušal urediti, da ne hi bilo 
vse skupaj videti grdo. Bdj kot 
sem se trudil, slabše je bilo. Ni 
in ni mi So. Kabli so viseli vsak 
zase in kazili celotno podobo 
pisarne in prostora. 

Kabel za priključek monitor-
ja na računalnik, pa kabd za 
električno napajanje monitoija, 
kabel za elektriko računalnika, 
kabel za priključek tipkovnice, 
kabel za priključek miške, kabel 
za priključek zvočnikov, pa še 
kabel za električno napajanje 
zvočnikov, pa kabel za tiskal-
nik, ... Ni bilo videti konca. To-
liko kablov, da to poleg slabega 
videza, slabo vpliva tudi na 

moje zdravje. Tako rekoč ob-
dan sem s sevanjem, okrog 
mene kar mrgoli elektromag-
netnega sevanja. Začel sem 
razmajati, kako se lahko zne-
bim vseh teh silnih napeljav. 

Ena izmed možnosti je, da si 
kupim še en prenosni računal-
nik, kar pa mi cenovno ni Šlo 
skupaj. Druga možnost je, da 
se opremim z brezžično raču-
nalniško opremo. Najprg lah-
ko navadno tipkovnico zame-
njam z brezžično, enako pa 
lahko storim tudi z miško. Se-
veda za delovanje obeh potre-
bujem baterije, ki mi omogoča-

jo prenos signala po zraku. Sig-
nal je lahko "injra rdeč", pri če-
mer se morata tipkovnica ozi-
roma m^ka videti z računalni-
kom, saj signal potuje s pomoč-

jo svetlobe. Druga možnost je 
radijski signal, kar mi ponuja 
ve^o prilagodljivost, saj radijski 
signali potujejo prosto po zraku 
in sežejo tudi za "vogal". Na-

slednja možnost je s pomoto 
"bluetooth" signala, kije ozko 
usmerjen in rabi za svojo pot 
zelo malo prostora. Najbolje je 
izbrati brezžično tipkovnico, ki 
deluje s pomoto radijskega sig-
nala, saj deluje najbdj zaneslji-
vo in neodvisno. Slaba stran 
obeh brezžičnih naprav je ta, 
da sta zaradi baterij precg tež-
ki in zato okorni. Podobo se 
lahko znebimo tudi kablov pri 
tiskalniku. Priklopimo ga pač 
na elektriko, signal pa do raču-
nalnika potuje preko signalov, 
običajno "injra rdečih". 

Za urejen in nemoteč videz 
delovnega okolja je dovolj že to, 
da na mizi ali pod njo ni ka-
blov tipkovnice, miške in tiskal-
nika. Mnogo la^e tako pospra-
vite in uredite mizo. Pri raču-
nalniku lahko prihranite še ka-
bel za priključek v računalni-
ško omrežje. Namesto kabla 
uporabite anteno in dostopov-
no točko ali angleško "Access 

Point". Ta omogoča, da signal 
potuje po radijskih kanalih. 
Kaj dosti drugim kablov pa se 
žal ne morete odreči. 

Z brezžičnimi računalniški-
mi omrežji si lahko precej olaj-
šate delo, saj so v večini prime-
rov omogočena na vseh prenos-
nih računalnikih. Ti imajo an-
teno že vgrajeno. Če se spreho-
dite po ulici, boste kaj hitro 
ugotovili, da lahko do računal-
niškega omrežja dostopate sko-
raj povsod. Omgitev je le ta, da 
morate za dostop poznati var-
nostno kodo, sicer vas sistem ne 
spusti zraven. 

Želja po brezžičnih napra-
vah izvira že od zelo davno, a 
vsaj elektrike, za zdaj, še ni 
mogoče prenašati po zraku, 
vsaj ne na velikih razdaljah. 
Sicer pa naj to željo po brezžič-
nosti ponazorim z zgodovin-
skim vicem. 

"Spravijo se kopat v zemljo 
Američani in najdgo na giobi-

ni 100 metrov telrfonski kabel. 
Iz najdbe potegnejo zaključek, 
da so torej v Ameriki imeli tele-
fon že pred 300 leti. Prav tako 
se vkopavajo tudi Rusi in na 
grbini 200 metrov naletijo rta 
električni kabel. Od tod sklepa-
jo, da so v Rusiji poznali elek-
triko že pred 600 leti. Kopljejo 
tudi Albanci, ki pa kopljejo 
vedno boljgfoboko. Najoo me-
trov ne najdejo nič in kopljejo 
dalje, prav tako ne najdgo ni-
česar na 500 metrov in tudi 
nadalje ne. Znanstveniki sprg-
mejo presenetljiv sklep. V Alba-
niji so že v pradavnim vse na-
prave, telefonija in elektrika 
bile brezžične." 

Svoj delovni in življenjski 
prostor si uredite po svojem 
okusu. Naj v njem ne bo ni-
česar, kar pas ovira ali vas 
moti. Možnosti je več, izberite 
pa tisto, ki vam je najbolj pri 
srcu. Tako bo vaše življenje 
bolj prijetno. 



ZAPOSLITEV Razgledi 

v sklopu projekta M-LAB (mladinski laboratorij) je na Gorenjskem našlo zaposlitev 21 mladih. 

Samosto'na oot do zaposlitve 
BOŠTJAN BOGATAJ 

"Mladim smo 
omogočili 

različna 
usposabljanja, 
kot je priprava 

poslovnega 
načrta, 

podjetništvo, 
marketing, 

retorika, 
upravljanje 

z evropskimi 
projekti 

in podobno." 

Regionalna razvojna agen-
cija Gorenjske je prejšnji te-
den pripravila zaključno 
konferenco transnacionalne-
ga partnerstva S.A.F.E., z na-
slovom Mladi na regional-
nem trgu dela v Sloveniji, 
Španiji, Italiji in Franciji, na 
kateri so predstavili pilotne 
rešitve in rezultate v sklopu 
projektov Pobude skupnosti 
Equal. "S slovenskim nacio-
nalnim projektom M-LAB 
smo želeli ustvariti nov mo-
del, ki bo pomagal do zapo-
slitve marsikateremu mlade-
mu," je na predstavitvi pro-
jekta povedma Lučka Žižek, 
predsednica nadzorno upra-
vnega odbora M-LAB in 
predstavila statistične poda-
tke, ki "kažejo, da brezposel-
nost pada (aprila še 4373 
iskalcev zaposlitve). 

"Leta 2004 smo oblikovali 
partnerstvo 24 institucij, ki 
so skupaj razvile inovativen, 
motivacijski model, ki bo 
mladim omogočil pot do za-
poslitve, saj so se izobrazili 
za poklice, ki trenutno na 
trgu niso zaželeni," je razlo-
žila Helena Cvenkel, vodja 
projekta. Ciljna skupina so 
bili mladi med 19. in 35. le-
tom, z vsaj srednješolsko 

izobrazbo. "Prek treh M-
LAB središč smo mladim 
posredovali informacije, 
usposobili mentorje, pri-
pravljali dokumentacijo in 
mladim ponudili dve poti, 
zaposlitev ali samozaposli-
tev," je dejala Pranja Ga-
brovšek, koordinatorica pro-
jekta in nadaljevala: "Mla-
dim smo omogočili različna 
usposabljanja, kot je pripra-
va poslovnega načrta, pod-
jetništvo, marketing, retori-
ka, upravljanje z evropskimi 
projekti in podobno." Pod-
jetja so zaposlila 18 mladih, 
trije so se samozaposlill. 

Pri devetnajstih na svoje 

Najmlajši med njimi, 19-
letni Simon Železnik, se je 
prek lastnega podjetja lotil 
prodaje računalniških pro-
gramov in opreme. S samo-
stojnim delom je začel sep-
tembra, ta mesec bo lahko še 
izkoristil pomoč zavoda za 
zaposlovanje, ki mu je deset 
mesecev plačeval prispevke. 
"Prvi meseci so bili tako, 
tako, sedaj pa že imam redne 
stranke, s katerimi lahko do-
bro delam," pravi mladi pod-
jetnik, ki ga ob obisku kup-
cev njegovih storitev ponava-
di najprej premerijo in vpra-

Mladi, 19-letni podjetnik Simon Železnik se samostojne poti 
ne boji. Nasprotno, v tem vidi veliko prednosti. 

šajo po starosti. "Oče dela na 
področju Razvojne agencije 
Sora, ki mu pošilja pošto o 
delavnicah, seminarjih in 
izobraževanjih. Pozanimal 
sem se in vključil v delavnico 
regionalne razvojne agenci-
je, kjer smo izdelali poslovni 
načrt. Različni strokovnjaki 
so mi povedali, kako in kaj, 
podjetnik Janez Kolar pa me 
je ob zaključku pohvalil, da 
imam dober poslovni načrt," 
se začetkov vstopa na samo-
stojno pot spominja Želez-

nik. Kmalu so ga na BSC 
Kranj vključili tudi v vavčer-
ski projekt, kjer je načrt še iz-
pilil - in začel z delom. 

Osnova njegove dejavnosti 
je programiranje, poleg tega 
pa se je lotil tudi prodaje in 
servisa računalniške opre-
me. Vprašamo ga, kako se 
lahko kosa z velikimi podjet-
ji? "Prodaja računalnikov si-
cer ni donosna, za razliko od 
velikih trgovskih centrov pa 
jaz kupcu ponudim konfigu-
racijo po njegovih željah in 

ne nekih cenenih kompo-
nent," odgovarja mladi pod-
jetnik, ki več stavi na izdela-
vo spletnih strani, razne pro-
grame za izpis računov, vo-
denje zalog in podobno. 
Kako deluje delo samostoj-
nega podjetnika, je opazil že 
pri očetu, zato, pravi, mu ni 
bilo težko. "Prednost samo-
zaposlitve je v samostojnem 
oblikovanju urnika dela. 
Drži, da sem v službi 24 ur 
na dan, vendar si lahko čas 
za sebe vzamem kadar že-
lim," razloži Železnik. 

Nacionalne projekte petih 
držav (poleg zgoraj omenje-
nih še Avstrija) so povezali v 
transnacionalni projekt 
SA.F.E. Ta predstavlja začet-
nice imen držav (razen Itali-
je, ki se je priključila kasneje) 
in hkrati pomeni vamost (ki 
jo lahko nudi delo). V Špani-
ji so zgradili sprostitveni 
park za rehabilitacijo upo-
rabnikov psihiatričnih stori-
tev, Italijani so mladim omo-
gočili ustanovitev podjetja, ki 
organizira zdrave zabave, v 
Franciji so socialno odrinje-
nim pripravili podoben pro-
gram zaposlovanja kot pri 
nas, Avstrijci pa so pripravili 
šestmesečne delavnice, ki so 
jih pripravile na vstop na trg 
dela. 

Kresna vera v zaklade 87 I Z S T A R I H Č A S O V 

M I H A NAGUČ 

Samo le nekaj tednov nas 
loči od kresne noči 2007. Kres je 
bil v davnih časih velik praz-
nik. Pa je bil po svojem izvoru 
poganski in Rimskokatoliška 
cerkev seje stoletja trudila, da 
bi ga zatrla. Nanj je nacepila 
cdo sf. Janeza Krstnika, a so 
tudi pod njegovim patronatom 
starodavni kresni običaji preži-
veli vse do prve polovice 20. sto-
letja. V drugi pa je sodobnemu 
načinu življenja uspelo, kar ni 
Cerkvi v Poletjih: kresovanje je 
le Se pozabljeno izročilo. Zato 
obudimo nekaj spominov, ka-
kor smo jih že večkrat, to pot s 
pomoto tistega, kar je o teh re-
čeh zapisala Manica Koman 
(Na GorenSčemjeJietno,iQ28). 

"Na predvečer kresnega dne, 
to je 2}. junija, gredo otroci v 
gozd in nabero velike šope pra-
proti. To praprot razsteljgo zve-
čer po vseh shrambah ter jo pu-
ste tako ležati do drugega dne. 
To je zato, ker pride to noč na 

praprot počivat sv. Janez Krst-
nih. O mraku TMČno goreti po 
raznih gniih rru^očni kresovi. 
TI ognji so skoro slični onim na 
pustni večer. Razloček je le ta, 
da so takrat, ko se 'žge pust', 
navzoči večinoma otroci, dočim 
se okrog kresnega ognja zelo 
radi zbirajo vsi odrasli ljudje. 
Kresna noč je posebno blago-
slovljena v tem oziru, da je mo-
goče izkopati bogate zaklade 
zlata, to pa le, če je dotični, ki 
koplje, brez greha in v polni mi-
losti božji. Ako ne, mu slaba 
prede. Zaklad sicer vseeno dvig-
ne, toda za zameno mora zapi-
sati svojo dušo hudobi." 

Od kod ta starodavna, a 
zdaj že pozabljena kresna vera 
v zaklade? "Vero v zakopane 
zaklade ima naše ljudstvo 
vsled tega, ker so naši dedi v 
Jhincoskih ali pa še preje v tur-
ških časih zakopavali svoj de-
nar v zemljo. Danes se nam 
zdi to precej čudno, toda po-

misliti moramo, da tedaj ni 
bilo na razpolago hranilnic ka-
kor dandanes. Da bi bil spravil 
denar i; hiši, na to ni bilo mis-
liti, kajti sovražnik - to je bil 
zlasti brezdušni Turek - mu je 
pokradel in opustošil vse, sled-
njič pa še zapalil hišo. Marši-
katerega gospodaija so odgitali 
Turki v sužnost, kjer je umrl 
nasilne ali pa tudi naravne 
smrti. In tako je Šla skrivnost o 
zakopanem denarju z njim i' 
grob. Denar pa je mimo poči-
val v zemlji sto, dvesto ali še več 
let. Prostor, v katerem je bil za-
kopan, je med tem časom že 
večkrat menjal gospodarja. Pa 
se je naključilo, da je tedanji 
posestnik popravljal na tistem 
prostoru šupo, kozolec, klet ali 
podobno. Pa je začel kopati in 
- tresk - zadel je s krampom v 
zlat ali srebrn denar. In ker 
srečnemu najditelju ni bila 
zgodovina 'zaklada'seveda nič 
znana, je bil trdno prepričan. 

Lisičji rep ali bela stelja (Aruncus dioicus), ena od obrednih 
kresnih rastlin 

da je on ta 'zaklad' otel narav-
nost iz vragovih krempljev. Pa 
zakaj - bo vprašal marsikdo - je 
ljudstvo te zaklade smatralo za 
več ali manj vragovo lastnino? 
Čisto logično. Naš Človek priča-
kuje vse dobro od zgoraj. Gori 
so nebesa, gori je Bog. Globoko 
doli pod zemljo pa kraljuje 
vrag in kar pride od spodaj 

gori, je prav gotovo z vragom v 
zvezi. To velja seveda tudi za 
zakopani denar. Iz nekaterih 
takih resničnih izkopin so se 
potem spočele mnogotere in 
raznovrstne bajke, ki so se v 
bujni fantaziji večale od ust do 
ust. Najbolj je oblagodarjena z 
njimi kresna rwč. V zabavo in 
razvedrilo jih nekaj navajam." 



USODE Razgledi 

Tista, ki je imela v omari troje hlač, je bila že premožna. Moški so nosili gate, hlače pa so imeli zvezane le z vrvi-
co, čez pa seveda predpasnik, največkrat višnjeve barve. 

Zlati časi brezsoodn ih lilač! 

Po 1. svetovni 
vojni so dekleta 

začela nositi 
krajša krila, in 

to ni bilo 
pogodu 
očetom. 

"Tega ne boš 
oblekla, dokler 
bom živ, mi je 

zagrozil oče, 
vzel pas in me 
nažgal, da sem 
bila vsa plava." 

M I L E N A M I K I A V Č I Č 

Že od nekdaj so bUe pri-
vlačne prepovedane stvari. 
Posebej tiste, o katerih se je 
le šepetalo in govorilo v šif-
rah. Bog vedi, kolikokrat je 
nanesel pogovor na to, kako 
so živeli včasih. Besedovanje 
pa se je ponavadi zaključilo z 
znanim stavkom, ki mi še 
zmeraj odzvanja v ušesih: 
Ja, včasih je bilo drugače, ker 
smo bili pošteni. 

Vse skupaj pa se je nana-
šalo na današnje vse preveč 
sproščene odnose med mo-
škim in žensko. 

Kako pošteni? je potem sle-
dilo neizogibno vprašanje. 

Toda odgovori so bili p)o-
navadi tako splošni, da niso 
ničesar povedali. 

Ko sem pisala za Žirovski 
občasnik, sem se med dru-
gim pogovarjala tudi z Ve-
harjevo mamo {žal že pokoj-
no). Nikoli ne bom pozabila 
njenih smejočih se in žare-
čih oči, ko mi je sem in tja 
malce namignila, kako so 
fantje in dekleta iskali in tudi 
našli priložnost, da so bili na 

skrivaj malo skupaj. Tedaj 
me je zamikalo, da bi o "ti-
stih stvareh" izvedela kaj več. 

Kar nekaj časa je v meni 
zorela misel, da bi raziskala, 
kaj je ljubezen pomenila na-
šim prednikom v začetku 
20. stoletja. Toda že kmalu 
sem ugotovila, da naloga ne 
bo lahka. Naletela sem na 
številne ovire, predvsem pri 
sorodstvu tistih, ki sem jih 
obiskala, saj mnogi niso že-
leli, da bi mi njihovi starši 
pripovedovali karkoli o tej 
nenavadni temi. Zato sem 
kar nekaj časa porabila, da so 
mi sogovorniki zaupali. Da 
so se brez zadreg "odprli" in 
mi pripovedovali o stvareh, 
ki so me zanimale. 

Lahko bi rekla, da sem bila 
nemalo presenečena, ko mi 
je Veharjeva mama poveda-
la, da ženske včasih sploh 
niso nosile spodnjih hlač. 

Ja, kar sapo mi je vzelo! 
Potem sem ugotovila, da 

so name "kvarno" vplivali 
najrazličnejši prizori iz tako 
imenovanih zgodovinskih 
filmov, ko sem lahko v nedo-
gled občudovala frfotajoče 

žensko perilo, če je igralka le 
hotela dvigniti svoje prelest-
ne nožice v zrak. 

V začetku tega stoletja je 
bilo, vsaj pri nas na Žirov-
skem, fisto drugače. Ženske 
so nosile krila, čeznje pred-
pasnik, kakšno bluzo, pa še 
to je moralo biti trpežno, ker 
so bile le redke tako premož-
ne, da so si lahko kdaj pa 
kdaj omislile novo obleko. 

Spodnje hlače so bile naj-
večkrat iz porhanta. 

Tista, ki je imela v omari 
troje hlač, je bila že premož-
na. Moški so nosili gate, hla-
če pa so imeli zvezane le z 
vrvico, čez pa seveda pred-
pasnik, največkrat višnjeve 
barve. Nekateri možje vse 
življenje niso obuli nogavic 
Čevlje so si nataknili kar na 
bose noge - poleti in pozimi. 

Na novo so se dekleta oble-
kla le za ohcet ali ob kakšni 
drugi slovesni priložnosti. 
Tedaj so morda celo prvič 
prišle tudi do novih čevljev. 

V Žireh se je veliko klek-
ljalo, in kjer so bile dekleta in 
žene pridne, so kakšen sold 
prihranile tudi za novo oble-

ko. Pravijo, da se je takoj vi-
delo, pri kateri hiši znajo po-
prijeti za delo! 

Po 1. svetovni vojni so de-
kleta začela nositi krajša kri-
la, in to ni bilo pogodu oče-
tom. 

"Tega ne boš oblekla, do-
kler bom živ, mi je zagrozil 
oče, vzel pas in me nažgal, 
da sem bila vsa plava. Bilo ga 
je sram, da bi 'vzbujala slo' 
pri možakarjih, ki so prihaja-
li v našo delavnico. Oče je bil 
zelo starokopiten." 

Tako se spominja ena iz-
med mojih sogovornic. 

Prav tako se dekletom in 
ženam ni sanjalo o modr-
čkih. Še po 2. svetovni vojni 
ga marsikatera ni hotela no-
siti. 

Spet so se našle izjeme. 
Ena izmed bolj razsvetljenih 
mam na Dobračevi jih je iz-
delovala kar sama doma (po 
1. svetovni vojni) in z njimi 
zalagala tudi druga dekleta, 
ki so prihajala v hišo k nje-
nim hčeram. 
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JOŽE K O Š N J E K 

Številni Slovenci še poznajo 
povest Jakoba Sketa o Miklovi 
Zali, slovenskem dekletu iz 
Roža na Koroškem, ki so jo 
med enim od vpadov ugrabili 
Turki in odvlekli v ujetništvo. 
Zala naj bi se res rodila v Mi-
klovi družini v Svat-
nah/Schlatten nad Šentjako-
bom/St. Jakob v Rožu. Sketo-
vo povest je leta 1908 dramati-
ziral Jakob Špicar, krstna 
uprizoritev njegove igre pa je 
bila žejebruaija naslednje leto. 

V regionalnem centru v 
Šentjakobu so v torek, s-juni-

ja, odprli razstavo o Jakobu 
Špicaiju, piscu igre o Miklovi 
Zali. Organizatorji razstave, 
Slovenski narodopisni inštitut 

' Urban Jamik, Regionalni cen-
ter Št. Jakob. Slovensko pro-
sveino društvo Rož, Iniciativa 
Miklova Zala in Koroška 
knjižnica z Raven, so zapisali, 

^^ daje Jakob Špicar "živ, ne-
ugnan vrelec ljudske dramati-
ke". Razstava bo odprta do 24. 

H I junija ob sredah, četrtkih in 

petkih med 1 7 . 3 0 in 1 9 . 3 0 . Nje-
govo življenje je povezano tudi 
s Slovenijo. Rodil se je 27. okto-
bra leta 1884 v Skočidolu v 
Zgornjem Rožu in se šolal v 
Beljaku in v Celovcu. Službo-
val je v občinskih in sodniških 
službah na Koroškem. Leta 
1 9 0 5 3 6 v Podravljah na Koro-
šcem ustanovil društvo Sloga 
in oživil tradicijo igranja ljud-
skih iger. Napisal je enodejanki 
Eno uro sodnik in Zmagali 
smo. Leta igoj in 1906 je delal 
v odvetniški pisarni v Radovlji-
ci, nato pa do leta 1932 no Je-
senicah in v radovljiški posojil-
nici. V obeh krajih je vodil so-
kolski oder in pisal v koroški 
časopis Mir in druge napredne 
slovenske časopise. Leta 1941 se 
je z Gorenjskega v zadnjem 
trenutku umaknil pred Nemci 
v Ljubljano, kjer so ga leta 1942 
Italijani zaprli in ga določili 
za izgnanstvo v Italijo, kar pa 
se na srečo zaradi njegove bo-
lezni ni zgodilo. Umrl je 17. fe-
bruarja leta 1970 v Ljubljani. 

Jakob Špicar je živel za sloven-
sko kulturo. Leta 1909 se je po-
ročil z vneto igralko in režiser-
ko Šuštarčevo Marico, ki mu je 
stala ob strani pri njegovem 
gledališkem ustvarjanju. Leta 
1908 je dramatiziral Sketovo 
Miklovo Zalo. Leta 1910 so na 
Jesenicah na njegovo pobudo 
ustanovili gledališko društvo in 

je bil od leta 1912 naprej njegov 
častni član. Napisal je igro 
Razdor, katere rokopis je zgo-
rel v požigu Narodnega doma 
i/ Trstu. V letih 1 9 2 2 - J 9 3 7 so 
nekatere njegove igre izšle tudi 
v knjižni obliki: K luči, Spo-
minska plošča, Martin Napu-
hek, Drabosnjak. Veliko Špi-
carjevega gradiva je ohranjene-
ga v rokopisni obliki. Skupaj je 
napisal okrog 80 dramskih del, 
med katerimi jih je precej pove-
zanih s Koroško. 

V Vogrčah/Rinkenberg v 
Podjuni so v sredo, 6. junija, 
na prostem pred župniščem 
uprizorili dramo Plavž, ki jo je 
napisal Jeseničan Franc Kli-

Jakob Špicar (1884-1970), avtor igre o Miklovi Zali iz Svaten 

nar, vsebina pa popelje ̂ edalce 
v čas rudarskega konjlikta med 
Italijani in Slovenci na Jeseni-
cah okrog leta 1850, ko je pod-
jetni Italijan Locateli zavohal 
rudno bogastvo v teh krajih in 
nameraval poceni kupiti zem-

ljo. Vogrško igro na prostem re-
žira Franci Končan, v njej pa 
nastopa okrog 50 domačinov. 
Igro bodo ponovili danes, 8. ju-
nija, jutri, g. junija, v petek, 15. 

junija, v rušijo, 17. junija, in 
v nedeljo, 24. junija. 
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Komplet izvi jocev, 7 -de ln i 
• Štiqe ploščati in trije križni izvijači iz [ekla 
* Ef^nomski ročaji in posebno močne, mognetn« konice 

Varnostne iMrnoramsko 
ogledalo 
• Iz rohlo izbočenego, irterftftncnego stekla, ki ne bleia 
•Mere: pribl. 2 6 x 7 o n 

Avtomobilski brisalci, 
2 kosa 
* Iz 100% naravnego kavčuka 
* Z univerzalnim nastavkom 
* Brisolec na voznikovi strani s spojlerjem 

Stresni nosilec 
• Za vozilo s stresnimi sonmi 
• Nosilno moč največ 60 kg, na zokieponje 
• Dolžina pribi. 116 cm 

Moška mafico, 
vel ike številke 
• 100%če$on bombož 
•VelikosH:5ido60 

1100% cisti 
bombaž 

Kvarcna 
stenska ura 
• Kokovostna ura 

^ i z lepim ohišjem 
• Notančen kvorčni 

mehonizem 
•Rozlične obl ike"* 

. no j c I t t a^n iApomidb i 

Otroški notiicači 
* Z nastavljivim ježkom • Primerni za na plažo 
•Velikosti: 27do 35 

Kra tka x«nresa s prečko 
• Prečko nasta^jivo od 75 cm do 140 cm 
• Mere zavese: 50 x 160 cm 
• Vključno z maferialom zo pritrditev 

Radio s svetovnim 
spre|emom 
• 250 mest zo ^ranjevonje posloj 
• LCD prikozovolnik z osvetlitvijo 
• Nostovitev frekvenc MF po evropskem 

C te 6 e ^ ameriškem standardu 

Barvni te lev izor 
• Diagonalo zoslono 55 cm, 

vidno diagonalo zoslono 51 cm 
• 2 X 8 W RMS zvočnike 
•VhodS-VHS 
• Sistem samodejnega 

programiranja APS 
• Izenočevolntk zvoko 

(POP/JAZZ/ROCK/Flot/USER) 
• Funkcija nostaviNe ča$o 

in samodejnega izklopa 
• 100 programskih mest 
• Vorovolo zo otroke 
• V srebrni ali ontracitni barvi 
• Mere: 60 x 49 x 45 cm 

Si/verCresi) 
l idc&i so liobiivipvi samo v onM^enai ItoSfinoh. V pritrurv, i a bodo kljub skrbminu nMrtovanju Z0I09 pri nepfkdiovano veEkemu povproievonjo že prvi don mprodoni, (»flion« kupec 
prosmo za rinumevoa|e. Prodofo somo v koKSnob, obkopiih la gospc^njstvo. Sl&e so simbofioe. Vse (ene veljcjo lo iz<Mke brez ({ekorotivnai ekineolov do nnprodoje zdog. U d i d . o . o . k . d . 
Vse (eoe so v EUR s pripodojocim DOV. loformotrvM (ene v SIT so pcero<uiiooe po le^ojo zomeotove 1 EUR ̂  239.640 SIT. Zo liskorske tupoke oe odgovoriomo. w w w . l i d i . S t 
Minister zo zdrovje opozorjo: »Prekomerno pitje dkobolo skodoje zdravju!« 

http://www.lidi.St
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JUBILEJ Razgledi 

Izšla je 300. številka Nove revije, ki v letu 2007 obhaja dvojni jubilej: 25-letnico izhajanja in 20-letnico slovite 
57. številke. Z njo je ta "revija za mišljenje in pesništvo" odločilno posegla tudi v slovensko politiko ... 

Četrt stolefa Nove revi e 
M I H A N A G U Č 

"Gre za 57. številko Nove 
revije, ki, po mojem mne-
nju, za Slovence predstavlja 
tisto, kar na primer pred-
stavlja Deklaracija o neod-
visnosti za Združene drža-
ve. To je temelj, ki se ga da-
nes spominjamo - prvič 
zato, ker je bil postavljen v 
času, ko je bilo to najbolj 
primerno; in drugič zato, 
ker gre za program, ki je bil 
uresničen. Če ta program 
ne bi bil uresničen, bi naj-
brž danes govorili o nečem 
drugem. Vendar je bil ures-
ničen. Besede, ki so takrat 
zvenele preroško - zanje je 
bilo potrebnega ne samo 
veliko znanja, ampak veliko 
osebnega poguma - so po-
stale meso in v današnjem 
času predstavljajo teoretični 
temelj slovenske države." 
Navedene besede je na aka-
demiji ob 25-letnici revije, 
30. maja, izrekel predsed-
nik vlade Janez Janša in dal 
s tem jubileju tudi veliko 
politično težo. 

Izjemne vloge, ki jo je 
"Revija" odigrala v naši novi 
zgodovini, ni mogoče zani-
kati. Besede, ki jo poveliču-
jejo, pa je treba sprejeti z 
nekoliko zadržanosti. Zdi 
se, da jo med tistimi, ki so 
revijo spočeli in jo urejali. 

zmore edino Spomenka 
Hribar. "Nihče ni tedaj mis-
lil na osamosvojitev in last-
no državo ali na uvedbo 
parlamentarne demokraci-
je. Morda je bilo to nekje v 
ozadju, za našimi mislimi 
...," je zapisala v 300. števil-
ki (Odpiranje sveta. Moja 
"novorevijaška zgodba") in 
opozorila na dve skrajnosti 
v ocenjevanju Revije. "Ena 
je predimezioniranje njene-
ga pomena, pravzaprav ne 
samega pomena, temveč že 
njenega namena, češ da 
smo že od začetka imeli za 
cilj vse tisto, kar se je potem 
dejansko dogodilo, in da 
nam. Reviji - še posebej ne-
katerim posameznikom • 
gresta za to večna hvala in 
slava. Menim, da tem ide-
jam manjka osnovne člove-
ške skromnosti. Predvsem 
pa zavedanja tega, kar sem 
prej napisala, namreč da so 
se stvari nekako dogajale po 
lastni 'logiki'. Vse se je od-
vijalo tudi brez katastrof 
(ukinjanja, zapiranja ...); 
prostor duhovne in politič-
ne svobode se je odpiral. 
Celo proces proti četverici 
je - če gledamo vzvratno -
naredil ogromno prav na tej 
poti nekakšnega samoos-
veščanja ljudi in odpiranja 
prostora duhovne in politič-
ne svobode. Vse se nam je 

nekako 'seštevalo'..." In po-
tem smo v ta prostor na 
novo odprte duhovne in po-
litične svobode za prvoborci 
postopno vstopali tisti, ki 
smo bili sprva bolj zadrža-
ni, in prišteli vsak svoj 
skromni delež, seštevek pa 
je bil na koncu visok in od-
ločilen. Svoje so prispevale 
še ugodne mednarodne raz-
mere, nastale po velikih 
spremembah v letu 1989, 
ki so odpravile sovjetsko ne-
varnost. Da se je vse zgodi-
lo tako, kot se je, je bila 
morda na koncu koncev 
celo božja volja. 

In kako je z Revijo danes? 
"Tudi danes, ko spet vlada 
desnica in ko je vsa ta navla-
ka: nacionalizem, šovini-
zem, sovražni protikomu-
nizem, ločevanje duhov 
sploh, oženje duhovne 
prostosti, svobode govora, 
kršenje človekovih pravic; 
ko se vedno bolj ekonom-
sko in ideološko šopiri 
Rimskokatoliška cerkev, ko 
je na pohodu takšen antiin-
telektualizem, kakršnega 
nismo videli že desetletja -
Revija molči. No, večinoma. 
Ubrana je na desno stnino 
in samo to se ji dobro sliši 
... In za vse našteto je Revi-
ja soodgovorna." Tako Spo-
menka Hribar. Sam bi k 
njenim besedam, s kateri-
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Naslovnica jubilejne Nove revije 

mi se v glavnem strinjam, 
dodal samo ugotovitev, da 
je Nova revija, ki je zdaj že 

nekoliko stara, še vedno 
najboljša revija na Sloven-
skem. 

Bdi bogovi 7 S E D M I C A 

MARJETA SMOLNIKAR 

Petnajst let po ustanovitvi 
druStva bioenergetikov se je 
premaknila gora: poslanci dr-
žavnega zbora so opravili 
tako imenovano prvo branje 
predloga zakona o zdravil-
stvu. Prej ali slej bo zakon 
sprejet, do takrat pa ne bo 
znano niti število ljudi, ki se s 
to dejavnostjo v Sloveniji 
ukvarjajo, niti količina de-
narja, ki se na zdravilskem 
trgu letno obrne. Ocene so 
zelo približne, pravijo pa na-
slednje: na slovenskem zdra-
vilskem trgu se letno obrne ne-
kaj sto milijonov evrov (oziro-
ma nekaj deset milijard tolar-

jev), z dejavnostjo pa se 
ukvarja najmanj tisoč dvesto 
ljudi. Med njimi naj bi bilo 
sedemdeset odstotkov preva-

rantov. Dejstvo je, da želi veči-
na zdravilcev le dobro zaslu-
žiti in delajo vse, kar jim pade 
na pamet. Pri zdravljenju 
udarjajo na gong, čeprav ni-
majo osnovnega pojma, kako 
glas gonga deluje na ljudi in 
kaj se v energijskem telesu bol-
nika dogaja, mečejo kosti, ko-
ljejo perutnino, prerokujejo iz 
peska in podobne neumnosti. 
Skratka, za zdaj vlada na 
tem področju popolna anarhi-
ja. 

Na ministrstvu za zdravje 
so se odločili anarhiji narediti 
konec in so od lanskega junija 
s pomoi^o skupine zdravilcev 
pripravili kar deset različic 
zakonskega osnutka. Predlog 
zakona, ki je v državnem 
zboru padel čez prvo sito, je 

Vasilij Šimek, ki sam sebe 
imenuje padar, komentiral: 
"Predlog zakona še zdaleč ni 
takšen, kot smo si zamislili, 
čeprav smo med sabo sklenili 
številne kompromise. Zadnjo, 
najslabšo različico zakona so 
napisali beli bogovi. S tem 
mislim na uradno medicin-
sko politiko in ne na zdravni-
ke, ki so tudi sami zelo oško-
dovani. " 

Kar se oškodovancev tiče, so 
zaradi anarhije na področju 
zdravilstva v najslabšem pol-
ožaju bolniki. Se pravi tisti 
bolniki, ki glede zdravilske 
stroke nimajo predsodkov in 
bi svojo bolezen poleg z urad-
no medicino zdravili še s po-
gojno rečeno alternativno, če 
bi vedeli, kdo na tem področju 

je strokovnjak in kdo šarla-
tan. 

Kdo je za anarhijo na po-
dro^u zdravilstva bolj in kdo 
manj odgovoren, je zunanje-
mu opazovalcu težko presodi-
ti, vsekakor so vpleteni "beli 
bogovi", se pravi politiki, 
zdravniki uradne tr^dicine in 
zdravilci. Po mojem mnenju je 
bistveni del odgovornosti za 
anarhijo na strani zdravilcev 
samih. Namreč, znotraj zdra-
vilske stroke obstaja konflikt 
interesov oziroma obstajajo lo-
biji, pri čemer vleče vsak na 
svoj konec. 

Čeprav je zdravilstvo pri nas 
povsem neurejeno in potisnje-
no na rob družbe, pa padarje 
obišče najmanj tretjina tistih, 
ki iščejo zdravje in dobro po-

čutje. Med njimi so tudi 
zdravniki. Ko bodo stvari za-
konsko urejene in bo šarlata-
nom in navadnim zaslužkar-

jem odklenkalo, se ho zanima-
nje za zdravilstvo med bolniki 
nedvomno še povečalo. Pri tem 

je treba razumeti bistvo stvari, 
kije v tem, da zdravilstvo ni 
alternativni način zdravljenja, 
pač pa predvsem podpora ozi-
roma dodatek k uradni medi-
cini. 

Kar pa se tiče bogov v belem, 
ki bi morali stvari zakonsko 
urediti, pa so hote ali nehote 
odgovorni za to, da so šarlata-
ni na področju zdravilstva 
brez vidnega užinka desetletja 
udobno živeli in pri marsikom 
vzbujali sum v resnost in spo-
sobnost zdravilske stroke. 



E K O N O M I J A stefanj:argi@g-^s.si 1 7 

Menedžerke so za ravnovesje 
'Minili so časi, ko so ženske stale v ozadju,' je bil le eden izmed sloganov, v znamenju katerega so se 
sestale slovenske menedžerke. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Bled - V torek je v lEDC-
Poslovni šoli Bied potekala 
že sedma strokovna konfe-
renca Odličnost managerk, 
ki jo je organiziralo podjetje 
Planet GV in Sekcija mana-
gerk pri združenju Mana-
ger. Vodilna tema letošnje 
konference z uglednimi do-
mačimi in tujimi gosti je 
bila renesansa globalnega 
gospodarstva. O tem, zakaj 
se zaradi globalizacije mora-
mo podrejati sedmim revo-
lucijam, v katerih se danes 
vrtinči svetovni denar, hkra-
ti pa iskati konkurenčne 
prednosti čisto blizu sebe, v 
podjetništvu in kulturi svo-
jih sosedov, je govoril dr. 
Maks Tajnikar, dekan Eko-
nomske fakultete v Ljublja-
ni; o znanosti kot temelju 
gospodarskega razvoja je 
spregovorila dr. Aleksandra 
Kornhauser, ambasadorka 
znanosti in direktorica Med-
narodnega centra za kemij-
ske študije, svoje izkušnje iz 
delovanja v globalnem oko-
lju pa bo delila Laurence 
Daiiuii, daiiica ustanovnega 
odbora Women's Forum for 
the Economy and Society, ki 
se kosa s slavnim gospodar-
skim forumom v Davosu. 
Celodnevno konferenco so 
popestiili ludi z dvema vro-
čima stoloma, strokovni del 
pa zaključili z omizjem z 
zgovornim naslovom 'Kako 
prebiti stekleni strop, kako 
stekleno steno?' Po odzivih 
in izjavah udeleženk sodeč, 
je bil strokovni del konfe-
rence med 9. in 17. uro zelo 

zanimiv in je potekal v iz-
redno prijaznem razpolože-
nju. 

Podelili tri vrste priznanj 

Po 17. uri sta se začela 
slavnostni in nato še družab-
ni del, na katerem so podeli-
li kar tri vrste priznanj: čast-
no priznanje za dosežke na 
področju ženskega menedž-
menta Artemida 2007, revi-
ja Manager pa je tu^ letos 
na podlagi anket med bralci 
razglasila najvplivnejše in 
najbolj spoštovane ženske v 
poslovnem svetu. Priznanje 
Artemida (priznanje je po-
imenovano po grški boginji, 
ki je navadno upodobljena z 
lokom in puščico, kar sim-
bolizira ljubezen in odloč-
nost, ki sta ključni lastnosti 
za vodilne) so letos prejele 
Jožica Rejec, predsednica 
uprave Domela Železniki, 
Tanja TuS, direktorica En-
grotuš Celje, Tatjana Voši-
nek Pucer, predsednica 
uprave Emona Obala Koper, 
ter Biljana Weber, generalna 
direktorica IBM Slovenija in 
držav JV Evrope. 

Za najvplivnejšo žensko v 
poslovnem svetu je bila raz-
glašena Andrijana Starina 
Kosem nekdanja državna 
sekretarka na ministrstvu za 
gospodarstvo, za najbolj spo-
štovano pa direktorica Trima 
Trebinje Tatjana Fink. V pri-
ložnostnih nagovorili je bilo 
slišati poziv k temu, da je na-
počil čas, ko se naj tudi v slo-
venskem menedžmentu 
ustvari naravno ravnovesje s 
tem, da bo polovica žensk. 

Stekleno skuipturo priznanja Artemida 2007 je dr. Jožici 
Rejec izročila direktorica Planeta CV dr. Daniela Brečko. 

Po podelitvi primanj smo 
dr. Jožico Rejet, predsednico 
uprave Domela, povabili k 
pogovoru. 

Kaj vam pomeni prejeto 
priznanje.̂  

"Priznanje mi pomeni ve-
liko, zelo sem ga vesela, po-
meni mi spodbudo pri vztra-
janju, razmišljanju in po-
gumnih odločitvah, ki so po-
trebne." 

Kmalu bo minilo leto, od-
kar ste prevzeli vodenje Do-
mela. Kako se počutite na 
tem mestu? 

" Počutim se vsekakor bolje 
kot na začetku. Bolje se zrjij-
dem in spremembe počasi 
že dobivajo svojo podobo." 

In kakšno je sodelovanje z 
verjetno pretežno moškimi 
v upravi? 

"Res so, razen direktorice 
finančnega dela, sami mo-
ški, vendar sem tega nava-
jena že iz dosedanjega dela. 
Za delo in ustvarjalnost ni 
pomemben spol, prav ta 
komplementarnost pa lah-
ko celo da še boljše rezulta-
te." 

Nedavno se jc razrešilo 
vprašanje lastništva družbe, 
ki jo vodite. Po vaših željah. 
Ste zadovoljni? 

"Da, sem zadovoljna, hkra-
ti pa je to še en večji izziv in 
motivator za zares odgovor-
no, samostojno, ustvarjalno 
in pogumno delo." 

Teden obrti na Škofjeloškem 
Območna obrtna zbornica Škofja Loka se je odločila organizirati teden obrti in podjetništva na Loškem. 

ŠTEFAK ŽARGI 

Ško^a Loka - Ker imata pod-
jetništvo in obrt v gospodar-
stvu zelo velik pomen, saj 
mala in srednja podjetja tako 
v Sloveniji kot v EU predstav-
ljajo več kot 95 odstotkov go-
spodarskih subjektov in 
ustvarijo več kot 30 odstot-
kov BDP, podobno pa velja 
tudi pri celovitem razvoju lo-
škega območja, so se ključne 
institucije na področju spod-
bujanja podjetništva in obrti 
v lokalnem prostoru OOZ 
Škofja Loka, Gospodarska 
zbornica Slovenije - območ-
na zbornica za Gorenjsko in 
Razvojna agendja Sora pod 
sponzorstvom občin Škofja 
Loka, Železniki, Gorenja vas-

Poljane in Žiri odločile, da 
približajo obrt in podjetniš-
tvo širši javnosti prek različ-
nih vsebinskih in promocij-
skih aktivnosti, ki so jih 
združili pod imenom Teden 
obrti in podjetništva na Lo-
škem. Teden obrti in podjet-
ništva bo po besedah pred-
sednika območne obrtne 
zbornice Milana Hafnerja 
potekal od 5. do 14. junija. 
Začeli so ga v torek s predsta-
vitvijo Možnosti izobraževa-
nja in zaposlovanja v obrti, 
na kateri so z osnovnošolci 
in njihovimi starši govorili o 
novostih v poklicnem izobra-
ževanju in zaposlitvenih po-
trebah in možnostih. V sre-
do je bila organizirana delav-
nica o Finančnih spodbudah 

za podjetnike, osrednji dogo-
dek pa bo potekal v soboto na 
Mestnem trgu, kjer bodo po-
tekali praktični prikazi obrti. 
Izvedle jih bodo posamezne 
sekdje obrtnikov, ki delujejo 
pod okriljem območne obrt-
ne zbornice. Istega dne bedo 
veš dan v Škofji Loki poteka-
le 10. športne igre obrtnikov 
Slovenije. Zaključek tedna 
obrti in podjetništva bo v če-
trtek z okroglo mizo Podjet-
niške priložnosti, na katero 
so povabili nekaj vidnih stro-
kovnjakov in vodilnih iz tega 
okolja. 

Na tiskovni konferenci ob 
začetku Tedna obrti in pod-
jetništva na Loškem so spre-
govorili tudi o nekaterih dru-
gih akdjah in programih za 

promodjo in razvoj obrti in 
podjetništva, pri čemer je 
Razvojna agencija Sora ob 
pomoči občin uspešno izpe-
ljala projekt podjetniških 
krožkov na osnovnih šolah 
(podjetniški krožek iz Gore-
nje vasi je na državnem tek-
movanju inPod 2006 prejel 
bronasto priznanje). Direk-
tor Razvojne agencije Sora 
Rok Šimenc je predstavil 
tudi projekt Tehnološkega 
parka v novem gospodar-
skem središču Škofje Loke, 
direktorica Regionahie zbor-
nice Gospodarske zbornice 
Slovenije za Gorenjsko Ja-
dranica Švarc pa spregovorila 
o preoblikovanju GZS in pri-
lagajanju potrebam poslej 
prostovoljnih članov. 

U R R t E U n i U E S H l S 
p r a m u ^ m o l S i e t 

l i h s n a o b r e i l n a m e r a 4 , 1 5 % 

o b d o b i e u e z a u e I S m e s e t c u 

Gorenjski Glas WWW.CORENjSKICLAS.SI 

D A R S zaposluje 

DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d.. 
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, objavlja prosto delovno 
mesto v AVTOCESTNI BAZI HRUŠICA: 

S A M O S T O J N E G A S T R O K O V N E G A 
S O D E L A V C A (m/ž) - 1 delovno mesto 

Pogoji za zasedbo prostega delovnega mesta: 
• Vll/ll - univerzitetna izobrazba gradbene ali druge, 

delovnemu področju ustrezne smeri 
• najmanj 2 leti delovnih izkušenj pri opravljanju 

enakih ali podobnih del 
• znanje račuralništva 
• znanje tujega jezika 
• komunikacijske sposobnosti 
• samoiniciativnost 
• sposobnost za timsko delo 

Samostojni strokovni sodelavec bo vodil, organiziral, 
nadziral In odgovarjal za delo na področju vzdrževanja 
avtocestne baze. 

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje 
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom ter z 
dvomesečnim poskusnim delom. 

Ponudbe z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih 
izkušenj in kopijami dokazil o izpolnjevanju pogojev, 
prosimo, poSljIte v osmih dneh po objavi na naslov: 
DARS, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, s pripisom 
»Služba za organizacijo in kadre«. 

PovezujemoSiov DARS 

PRILOZNOS 
N A O B M O Č J U G O R E N J S K E 

Zaposlimo: ZAVAROVALNEGA 
ZASTOPNIKA (m/ž) 

Pričakujemo: .. - , u u 
^ • najmanj srednješolsko izobrazbo 

ekonomske, komercialne ali druge 
ustrezne smeri 

• poznavanje ustreznih programskih orodij 
• eno leto delovnih izkušenj 
• zanesljivost, samoiniciativnost in 

komunikativnost 
Omogočamo.^ ustvarjalno delovno okolje 

• možnost strokovnega izobraževanja 
in izpopolnjevanja 

• samostojno in dinamično delo 
• stimulativne zaslužke 

Delovno razmerje bomo z Izbranim kandidatom sklenili za 
določen čas enega leta, s polnim delovnim časom in trimesečnim 
poskusnim delom ter možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. 
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 8 dneh po sklenitvi 
pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom. 
Ponudbe s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju 
pogojev poiljlte v 8 dneh po objavi na naslov: 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.o. 
Območna enota Kranj 
Blelvvelsova 20, 4000 Kranj 

triglav 

http://WWW.CORENjSKICLAS.SI
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KOROŠKA BELA 

Urška Skumavec zmagala na likovnem natečaju 

Urška Skumavec, učenka osnovne šole Koroška Bela, je 
zmagala na likovnem natečaju Od rožice do čaja, ki sta ga v 
okviru državnega tekmovanja Mladi in kmetijstvo razpisali 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije In Zveza slovenske 
podeželske mladine. Nagrado ji je na včerajšnji prireditvi na 
osnovni šoli podelil predsednik zbornice Peter Vrisk, ki je ob 
tem zadovoljen ugotavljal, da so učenci iz 62 osnovnih šol 
poslali na natečaj več kot petsto likovnih del. Poleg prve na-
grade so na prireditvi podelili še druge nagrade in vse nagra-
jene izdelke tudi predstavili. Urška Skumavec je prejela na-
grado za delo, ki ga je izdelala pod mentorskim vodstvom 
Katje Lukan. C. Z. 

0 
Smo uspešno, hitro rastoče podietje z več kot 130 
zaposlenimi in ACUetno tradicijo v predelavi termoplastov 
in orodiarstva. Imamo lasten razvoj Izdelkov, ki lih prodaja-
mo v več kot 30 držav. 

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

NABAVNI REFERENT (m/ž ) 
• visoko izobrazbo tehnične ali ekonomske smeri 
• aktivno znanje nemškega ali angleškega jezika 
• poznavanje strojništva oz. oradjarstva 
• vsaj 1 leto delovnih izkušenj v komerciali 

OPERATER / PROGRAMER na 
CNC REZKALNEM STROJU (m/ž) 

• CNC rezkanje (samostojno programiranje 2D oblik 
in rezkanje po naprej pripravljenih 3D programih) 

• vsaj 1 leto delovnih Izkušenj na razpisanem področju 

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

brušenje 
• 2 leti delovnih IzkuSenj v Drusllnicl 

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

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

SIBO G. d. o. o. 
Hafnerjevo nas. 126, 4220 Škofja Loka 
bJlDlZ 

S l i g , 
T o S r 

Nagradna igra 
14.5." 14.7.2007 

21.600 € 
Skupni nagradni sklad 

Žrebanja: 
od ponedeljka do sobote, od 11. do 17. ure. 540 lističev 
EZPay z vrednostjo 40 €. 

Udeležite se nagradne igre na igralnih avtomatih, z imenom 
HOT SLOTS, ki se bo odvijala v igralniško-zabaviščnem 
centru Korona v Kranjski Gori med 14. majem in 14.julijem 
2007. Vsak dan nagradne igre bomo podelili 400 €1 

Vse več hlodovine preko meje 
v zadnjih dveh letih se je občutno povečala prodaja hlodovine v Avstrijo in drv v Italijo. 

Cvrro ZAPIOTNIK 

Kranj - Slovenski lesarji že 
nekaj časa opažajo, da vse 
večje količine hlodovine "od-
tekajo" v sosednje države. Na 
začetku so jo v Avstrijo in Ita-
lijo prodajala nekatera gozd-
na gospodarstva in zadruge, 
zdaj imajo tuji kupci pri nas 
že sami svojo mrežo odku-
povalcev, ki kupujejo les ne-
posredno od lastnikov goz-
dov. "Res je, da tujci po ku-
bičnem metiu ponujajo bolj-
šo ceno, vendar pa dejansko 
ni bistvene razlike, saj pri 
njih veljajo drugi kriteriji in 
drugačen način merjenja," 
ugotavljajo v Iniciativi slo-
venskih proizvajalcev leplje-
nega lesa y tujini - Slovenija 
Kantel in dodajajo, da malo 
bolje lahko plačajo les zato, 
ker jih država podpira pri 
iskanju nabavnega in prodaj-
nega trga, investicijah, kredi-
tiranju in menda tudi pri 
uvozu okroglega lesa. In kaj 

Prodaja hlodovine iglavcev v druge države je v zadnjih 
štirih letih porasla s 50 na 183 tisoč "kubikov". 

kažejo podatki? Izvoz hlodo-
vine iglavcev za žago in fur-
nir se je v obdobju 2003-
2006 povečal s 50.286 na 
183.300 kubičnih metrov, iz-
voz lesa iglavcev za celulozo 
in plošče ter drugega okro-
glega industrijskega lesa s 
16.679 na 86.140 "kubikov" 
in izvoz lesa listavcev za kur-

javo s 56.348 na 175.822 ku-
bičnih metrov. Pro^ja se je 
še posebei občutno povečala 
lani in predlani. 

Na opozorila lesarjev, da 
povečanje prodaje že ogroža 
slovenske gozde, so se odzva-
li na ministrstvu za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, 
kjer dokazujejo, da bi lastniki 

v minulih dveh letih lahko 
posekali letno več kot 4,1 mi-
lijona "kubikov" lesa, dejan-
sko pa so ga predlani le 3,2 
milijona in lani 3,7 milijona. 
Ker je Slovenija po vstopu v 
Evropsko unijo del enotnega 
trga s prostim pretokom bla-
ga, njene članice ne morejo 
in ne smejo omejevati izvoza 
oz. uvoza. Za trditev, da dru-
ge države z različnimi ukrepi 
spodbujajo nakup lesa v Slo-
veniji, na ministrstvu nimajo 
dokazov, prepričani pa so, da 
bo naraščanje izvoza vplivalo 
na zvišanje cen lesa na do-
mačem trgu. Pri izvozu hlo-
dovine iglavcev je bila predla-
ni povprečna cena 67 evrov 
za kubični meter in pri lesu 
za kurjavo 36 evrov, v skladu 
kmetijskih zemljišč in goz-
dov pa pri prodaji na doma-
čem trgu za hlodovino iglav-
cev prve kvalitete povprečje 
70 evrov in za drugo kvaliteto 
48 evrov, pri lesu za kurjavo 
pa 28 oz. 21 evrov za "kubik". 

Cesar še zna delati skodle 
Zdravko Cesar iz Srednje vasi v Bohinju je eden redkih, ki še zna delati skodle. 

CVETO ZAPIOTNIK 

Kje ste sc jih naučili izdelo-
vati? 

"Tega sem se naučil od sta-
rih, izkušenih mojstrov. 
Opazoval sem jih med de-
lom in ker imam tudi sam 
veselje delati z lesom, sem 
poskusil..." 

)ih veliko delate? 
"Izdelovanje skodel mi je 

bolj v veselje, kot hobi, za to 
ob službi kot revimi gozdar 
sera zaposlen v bohinjski 
krajevni enoti zavoda za goz-
dove - niti nimam časa pa 
tudi primeren les je vse težje 
dobiti." 

Tudi v Bohinju ... 
"Tudi. Veliko najboljšega 

lesa prodamo kot hlodovino 
v Avstrijo. Če bi v Triglav-

Zdravko Cesar 

skem narodnem parku bolj 
"forsirali" lesene strehe, bi 
precej lesa lahko porabili 
doma, stara obrt izdelovanja 
skodel bi se nadaljevala, mla-
di bi dobili kruh..." 

Je v Bohinju še veliko streh 
pokritih s skodlami? 

"Vse več domačinov pa 
tudi vikendašev se zadnje 
čase odloča za pokrivanje 
streh s skodlami, žal je vse 

manj mojstrov, ki jih še zna-
jo izdelovati in z njimi pokri-
vati strehe." 

Kakšna je trajnost strehe iz 
skodel? 

"Jaz vam dam garancijo 
za dvajset let. Pomembno 
je, da streho pokrijemo s 
skodlami, narejenimi iz 
lesa, ki raste na tistem ob-
močju. Večinoma jih izde-
lujemo iz smrekovega 
lesa, lahko pa jih tudi iz 
macesna." 

Je to draga streha? 
"Ni poceni, a je cenejša od 

nekaterih sodobnih kritin. 
Primerjava je težka, nekateri 
mojstri računajo od kvadrat-
nega metra strehe, drugi od 
števila vgrajenih skodel. 
Cena je odvisna tudi od de-
beline skodle." 

KŽK, Kmetijstvo, d. o. o. 
Kranjska cesta 29,4208 ŠENČUR 

objavlja prosti delovni mesti: 

KRMILEC - ŽIVINOREJEC (m/ž) 
Pogoji: kmetijska ali veterinarska smer - IV. ali V. stopnja 

izobrazbe, pomožni delavec 

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, z možnostjo 
podaljšanja pogodbe oz. sklenitve pogodbe za nedoločen čas 

Prednost imajo kandidati s kmetijsko ali drugo primemo strokovno 
izobrazbo, oziroma s poznavanjem dela v hlevu. 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na sedež 
podjetja v roku 15 dni od objave. 

jABLE 

Srečanje ljubiteljev stare kmetijske tehnike 

Društvo kmetijske tehnike Slovenije bo v sodelovanju s 
Kmetijskim inštitutom Slovenije in Centrom za razvoj kme-
tijstva in podeželja jable pripravilo jutri, v soboto, ob n. uri 
v jablah jubilejno, deseto slovensko srečanje ljubiteljev sta-
re kmetijske tehnike. Predstavili bodo stare traktorje, staci-
onarne stroje, vprežne stroje, vozove in ročno orodje ter 
pripravili tekmovanje v spretnostni vožnji s starim traktor-
jem In dvoosno prikolico ter vožnjo s starimi avtomobili in 
motorji. C. Z. 
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Abanka ponuja ekološka posojila 
Abanka je ob svetovnem dnevu varstva okolja uvedla ekološka posojila. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Kot poudarjajo v 
Abanki, lahko komitenti ban-
ke in tudi tisti, ki z banko po-
slovno ne sodelujejo, najame-
jo ekološko posojilo za ^ d -
njo ali prenovo okolju prijaz-
nih nepremi6iin ter za nakup 
energijsko učinkovitih gospo-
dinjskih aparatov in okolju 
prijaznih motornih vozil, pri 
tem pa lahko izbirajo med po-
trošniškim in stanovanjskim 
posojilom. Obrestna mera je 

ugodnejša kot pri posojilih iz 
redne ponudbe, nižji pa so 
tudi stroški obdelave vloge in 
odobritve posojila. 

Ekološko stanovanjsko po-
sojilo je možno najeti za na-
kup in vgradnjo naprav za 
ogrevanje prostorov in pri-
pravo sanitarne tople vode, 
toplotnih postaj za priključek 
na omrežje daljinskega ogre-
vanja, naprav za pridobiva-
nje električne energije s po-
močjo sonca, vode ali vetra, 
čistilnih naprav za komunal-

ne odpadke, naprav za me-
hansko, kemično in biološko 
čiščenje pitne vode, naprav 
za zbiranje in distribucijo de-
ževnice ter oken in vrat z 
majhno toplotno prehod-
nostjo pa tudi za toplotno 
izoladjo stanovanjskih stavb, 
za priključitev na javno kana-
lizacijsko omrežje ter za za-
menjavo azbestne strešne 
kritine. Višina posojila je od-
visna od vrednosti naložbe in 
kreditae sposobnosti in zna-
ša največ 30.000 evrov, od-

plačilna doba pa je od enega 
do deset let. 

Ekološko potrošniško po-
sojilo je možno najeti za na-
kup energijsko učinkovitih go-
spodinjskih aparatov, ki se po 
porabi energije razvrščajo v 
energijski razred A ali višje, za 
nakup motornih vozil na elek-
trični ali hibridni pc^on ter za 
zamenjavo avtomobila, starej-
šega od deset let, z novim. Naj-
višji znesek posojila jei7.ooo 
evrov, najeti pa ga je možno za 
čas od b?eh mesecev do pet let. 

KRANJ 

Malenkostna podražitev naftnih derivatov 

V torek so se v skladu z vladno uredbo spet spremenile ma-
loprodajne cene naftnih derivatov, tokrat so se vse malen-
kostno zvišale. 95-oktanski motorni bencin se je podražil za 
0,2 centa, na 1,105 6vra, 98-oktanski bencin za 0,8 centa, na 
1,121 evra in dizelsko gorivo za 1,3 centa, na 0,975 evra. 
Cena kurilnega olja se je zvišala za pol centa in po novem 
znaša 0,605 evra za liter. C. Z. 

I j U B g A N A 

Prevzemna ponudba za Namo 

KD Holding je v sredo objavil prevzemno ponudbo za od-
kup delric trgovskega podjetja Nama. Kot je razvidno iz 
ponudbe, že ima v lasti dve petini Naminih delnic, želi pa 
odkupiti še vse druge. Za delnico ponuja 27,5 evra oz. 6.590 
tolarjev. Prevzemna ponudba bo veljala do 4. julija in bo 
uspešna ne glede na to, koliko delnic bo prevzemnik prido-
bil v času ponudbe. C. Z. 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Nio^fto otjavo sprrlrmamo po telefonu 04/201-42-00, faksi (H/20I-4M3 i l i osrbno m Zoisovt 1 
v Kranju u . po poitt - do pofi«lel)k^ in fetrtU dO 1100 ure* Cena M̂ asov in pcnudb v rubtilci: Urê nn ugodna. 

lANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN 8US, UNCOVO 91, 4240 
RADOVL|ICA, TEL.; 04/53 '5 »49. F**: <>4/53 <>4 230 
TRST 19. 6.; MADŽARSKE TOPUCE 30. 6 do 3. 7., 9- 8. - 12 . 8., 
23. 8 - 26. 8.; PEgESAC - MOR)E 2 1 . 7. do 28. 7., 17 . 9. do 24. 9.; 
CARDALAND - AQUAPARADISE 25. 6. 

FRIZERSKI SALON DANICA, SORU|EVAi2, KRAN), TEL: 2011 689, 
Obvešča svoje stranke, da kljub prenavljanju trgovine, salon 
obratuje po ustaljenem delovnem času! 

O B V E S T I L A O D O G O D K I H O B J A V L J A M O V R U B R I K I 
GLASOV K A Ž I P O T B R E Z P L A Č N O SAMO E N K R A T . 

PREDAVANJA 

Osupljive najdbe 
Kranj - Društvo prijateljev Sv. pisma nadaljuje z av-
diovizualnimi predavanji Osupljive najdbe v Gimnaziji 
Kranj, učilnica 9. Jutri, v soboto, 9. junija, bo ob 9. uri na 
sporedu predavanje: Kje dobiti odgovore na težka življenjs-
ka vprašanja? Predaval bo Roman Šimenc. Vstopnine ni. 

Dojenje 
Bled - Mednarodna zveza za dojenje vabi na srečanje, ki bo 
danes ob 16.30 v sejni sobi KS Bled, poleg Knjižnice Blaža 
Kjmerdeja na Ljubljanski 8 (isti vhod, možnost uporabe 
dvigala). 

O zdravilnih rastlinah. 
Snovik - V Termah Snovik bo danes ob i8. uri predavanje o 
zdravilnih rastlinah. Prijavite se po tel.: 01/83 44 100. 

KONCERTI 

Koncert Arsena Dediča 
Kranjska Gora - Danes se bo ob 21. uri v dvorani Vitranc za-
čel koncert Arsena Dediča. 

Koncert zbora Sveti jurij 
Srednja vas • Mešani pevski zbor Sveti Jurij Šenčur vabi na 
koncert, ki bo jutri ob 20. uri v cerkvi sv. Radegunde v Sred-
nji vasi pri Šenčurju. Kot gost bo nastopila vokalno-instru-
mentalna skupina Pot. 

Letni koncert zbora Podnart 
Podnart • Moški pevski zbor iz Podnarta pod vodstvom diri-
genta Egija Gašperšiča prireja jutri ob 20. uri v Domu kul-
ture v Podnartu svoj 42. letni koncert. 

Mlada leta 
Breznica - Ob 15-letnici ljubiteljskega prepevanja člani 
mešane pevske skupine Dr. France Prešeren iz Žirovnice 
vabijo na samostojni jubilejni koncert z naslovom Mlada 
leta. Koncert, ki bo danes ob 19.30 v dvorani na Breznici, bo 
popestril Marjan Šareč. 

RAZSTAVE 

Dve razstavi v Kosovi graščini 
Jesenice - Corenjesavski muzej Jesenice obvešča, da si v 
Kosovi graščini lahko ogledate razstavo Utrinki s Koroške 
Bele in Slovenskega Javornika ter razstavo likovnih del 
slikarja Valentina Markeža 

Življenje, ujeto v Kamen 
Tržič - V Galeriji Atrij Občine Tržič si lahko ogledate razsta-
vo slik slikarja Friderka Hrasta z naslovom Življenje, ujeto v 
kamen. 

KRAN) 

Največ povpraševanja po najmanjših šefih 

Gorenjska banka ima v ekspoziturah Hranilnica - Globus na 
Koroški cesti v Kranju, na Kapucinskem trgu v Škofji Loki in 
na Cesti svobode na Bledu 587 šefov, kamor najemniki 
lahko spravijo dragocenosti tudi v času poletnih dopustov. 
Dostop do "lefa je mo?en v poslovnem času ekspoziture. 
Višina najemnine je odvisna od velikosti in trajanja najema 
šefa. Celoletna najemnina za najrranjše šefe v izmeri 3 x 24 
X 35 centimetrov oz. 6 x 30 x 48 centimetrov je od 51 92 evra 
(12.442 tolarjev) do 81,84 evra (19.612 tolarjev), možno pa 
jih je najeti tudi za krajše obdobje. Pri tedenskem najemu 
znaša najemnina 20 odstotkov letne, pri mesečnem 30 
odstotkov letne, pri trimesečnem 40 odstotkov in pri pollet-
nem najemu 70 odstotkov letne najemnine. Kot poudarjajo 
v banki, je največ povpraševanja po najmanjših šefih, ki pa 
so v omejeni količini še na voljo. C. Z. 

L j u e g A N A 

Razlike pri obrestnih merah za posojila 

Ko je Svet Banke Slovenije na torkovi seji obravnaval letoš-
nje poslovanje bank, gibanja na kapitalskem trgu In 
obrestne mere v letošnjem prvem četrtletju, je ugotavljal, da 
so banke beležile aprila visok porast posojil podjetjem in 
nefinančnim družbam, na dokaj visoki ravni pa je bilo tudi 
kreditiranje gospodinjstev. Obrestne mere za posojila pod-
jetjem so bile od 0,3 do 0,4 odstotne točke višje kot v 
evrskem območju, še decembra lani pa so bile izenačene. 
Pri novih stanovanjskih posojilih je bilo marca glede na 
povprečne obrestne mere med bankami v Sloveniji in v 
evrskem območju 1,2 odstotne točke razlike, ta pa je bila 
manjša kot februarja. Obrestne mere potrošniških posojil 
pa so v Sloveniji za okrog 0,9 odstotne točke nižje kot v 
evrskem območju. C. Z. 

LjuegANA 

Zavarovalnica Triglav kupila Vardar osiguranje 

Zavarovalnica Triglav je v okviru načrtovane širitve na trge 
jugovzhodne Evrope v ponedeljek podpisala dogovor o na-
kupu največje makedonske zavarovalnice Vardar osiguranje. 
Vardar je lani s 25 milijoni evrov obračunane zavarovalne 
premije dosegel 27-odstotni tržni delež v Makedoniji, njego-
va prodajna mreža pa obsega štirinajst predstavništev in 
šest zastopstev. Skupina Triglav ima zdaj največji tržni de-
lež v treh državah - v Sloveniji, Črni gori in Makedoniji, hkra-
ti pa je Makedonija že njen osmi evropski trg. C. Z. 

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

OSREDNJA KNJIŽNICA KRANJ 

Slovenski trg 4, 4000 Kranj, tel.: 20'- 35 77 www.kr.siic.si 

Cenjene obiskovalce obveščamo, da zaradi 
obdelave gradiva Študijski oddelek Osrednje 
knjižnice Kranj od 14. maja 2007 dalje posluje 
po novem umiku: 

Ponedeljek: 13.30-19.00 
Torek: 13.30-19.00 
Sreda: 13.30-19.00 
Četrtek: 8.30-14.00 
Petek: 8.30-14.00 
Sobota: 8.30-13,30 
Prosimo za razumevanje! 

C G I I Z L E T I Y 

NEPOZABNO 
DOŽIVETJE 
GARDALANDA 
Odhod iz Kranja ob 4. uri zjutraj 
izpred Gorenjskega glasa. Odhod 
iz Radovljice ob 4:15 z avtobusne 
postaje, odhod z Jesenic ob 4.30 
z železniške postaje. 

Cena: 48 EUR (11.503 SIT), pri 
udeležbi najmanj 45 oseb. 

VELIKI KLEK (CROSSGLOCKNER) 
Program: Odhod avtobusa ob 5. uri iz Kranja. Vožnja v Avstrijo, 
po želji ogled gradu Porcia. Naslednji postanek v slikoviti gors-
ki vasici "Sveta kri" (Heiligenblut) z zanimivo zgodovino. Nato 
po prelepi gorski cesti do razgledne ploščadi na 2400 metrov s 
pogledom na 9 kilometrov dolg ledenik Pastirica ter Veliki Klek. 
V 10 minutah hoje se lahko povzpnete na višino 2700 metrov. 
Morda bomo videli tudi lokalni simbol - prikupne svizce. Vrnitev 
v večernih urah. 
Cena: 33 EUR (7.908 SIT) pri udeležbi 45 oseb. 

PRAZNIK ČEŠENJ V ^ ^ 
GORIŠKIH BRDIHCJO^^ 

Prijave: Gorenjski glas po tel.: 04/201 42 
41 ali Agencija Linda po tiel.: 04/235 84 20 
ali 041/248 773. I 

^ N a r o d i i k i G o r e n j s k a g l a s a i o % p o p u s t i j 

Gorenjski Glas 
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P R O S T A D E L A ŠTUDENTJE,DIJAKI 
www.ms4(ranĵ  

I w*< W i de e. Ofteartičei* I* a, iuwi 

V izložbi Globusa 
Kranj - V izložbi v trgovski hiSi G lobus je na ogled razstava 
Sticker (re)public: Leon Zuodar : Ljubinn Smrketo. 

Dve ljubezni - New York City 
Kranj -V Galeriji Pungert na koncu starega dela mesta Kra-
nja si lahko ogledate fotogra fsko razstavo z nas lovom Dve 
ljubezni - New York City avtorice Eve Grm. 

Labirinti 
Kamnik - V Galeriji Veronika je na ogled razstava Labirinti 
avtorja T h o m a s a Stuweja. 

Življenje in delo Franceta Pirca 
Kranj - V avli Študijskega oddelka Osrednje knjižnice Kranj 
je na og led razstava , p o s v e č e n a življenju in delu gorenj-
skega duhovnika, sadjarja in misi jonarja Franceta Pirca. 

Plečnik na Loškem 
Š k o f j a Loka - Otvori tev razs tave Plečnik na LoSkem b o 
danes ob 1 9 . uri v Galeriji na Loškem gradu. 

PREDSTAVE 
Kako smo ljubili tovariša Tita 
Domžale - Komedi jo Kako s m o ljubili tovariša Tita si lahko 
ogledate danes in jutri o b 2 1 . uri v Poletnem gledališču na 
Studencu pri Domžalah. 

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

OSMRTNICA 

Ni smrt tisto, kar nas loči, 
m življenje ni, kar druži nas. 
So vezi močnejše. -
Brez pomena zanje so razdalje, 

(M.Kaiič) 

Zapustil nas je naš dragi mož, oče, stari oče in tast 

FRANC AVSEC 
iz Kranja, Gradnikova ulica 5 

Od njega se bomo poslovili v soboto, dne 9. junija 2007, 
ob 13. uri na pokopališču v Kranju. Žara bo na dan pogreba 

od 8. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. 

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI 
Kranj. Trata, 6. junija 2007 

Nagrajenci nagradne križanke, Spalni studio, ki je bila objavljena, 
v Gorenjskem glasu š t 36, so: 
1. nagrada: dva bombažna nadvložka 90x200; Desa Jakara, Goga-
lova 8 , 4 0 0 0 Kranj; 
2. nagrada: en bombažni nadvložek 90x200; Metka Zajšek, Tri-
glavska 25,4281 Mojstrana; 
3. nagrada: vzglavnik - Ortopedic; Marija Homan, Kidričeva u , 
4220 Ško^a Loka. 
4., 5. in 6. nagrado, ki jo podeljuje Gorenjski Glas, prejmejo: Da-
rinka Kovačič, Kajuhova 14, 4260 Bled; Igor Dežman, ZgoSa 41 , 
4275 Begunje in Olga Meglič, Purgarjeva 1 , 4 2 9 0 Tržič. 

Nagrajenci nagradne križanke LES3, ki je bita objavljena v Gorenj-
skem glasu št 38, so: 
1. nagrada: bon za nakup v vrednosti 41,73 EUR (lo.ooo SIT); Rok 
Kozjek-Mencinger, Bohinjska Bela 123,4263 Bohinjska Bela; 
2. nagrada: bon za nakup v vrednosti 29,21 EUR (7.000 SIT); Ta-
deja Konc, Letence 6, 4204 Golnik; 
3. nagrada: bon za nakup v vrednosti 20,78 EUR (5.000 SIT); Filip 
Stepec, llovka 1 6 , 4 0 0 0 Kranj. 
4., 5. in 6. nagrado, ki jo podeljuje Gorenjski Glas, prejmejo: Pav-
la Oman Bučan, Žabnica 4 2 , 4 2 0 9 Žabnica; Metka Pelko, Kebeto-
va 15, 4 0 0 0 Kranj in Janez Repe, Radovna i, 4247 Zgornje Gorje. 

O S N O V N A ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE 
CESTA CIRILA TAVČARJA 21 
4 2 7 0 JESENICE 

Objava prostih delovnih mest 

• Profesor slovensk^a in anglešk^ jezika (m/ž) 
za določen čas 1 2 m e s e c e v 
s polnim delovnim č a s o m 
začetek dela: i . 9. 2 0 0 7 do 31 . 8. 2 0 0 8 

• Profesor slovensk^a in anglešk^ jezika (m/ž) 
za nedoločen čas 
s polnim delovnim č a s o m 
začetek dela: i , 9. 2 0 0 7 

• Profesor angleškega in nemšk^a jezika (m/ž) 
določen čas 
polni delovni čas 
začetek dela: i . 9. 2 0 0 7 d o 31 . 8. 2 0 0 8 

• Profesor glasbene vzgoje (m/ž) 
za nedoločen čas , 
s polnim delovnim č a s o m 
začetek dela: i . 9. 2 0 0 7 . 

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa 
zakon o organizaciji in financiranju vzgoje tn 
izobraževanja. Priložiti morajo potrdilo iz kazenske 
ev idence o nekaznovanosti . 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na 
naslov šole v 8 dneh p o objavi. 
Kandidate bomo o izboru obvestili pisno v zakonitem roku. 

AcLivc^ 

dclrivc^l 

VI5A VfSA ! 

www.activa.si 

- i eži In aktivni v pomladi Pričelo se je novo 
nagradno obdobje, s svežimi nagradami. 
Žrebanje bo 21 .junija 2007. 

^PActlvo se splača kupovati, saj vsako 
plačilo s katerokoti kartico Activa 
sodeluje v nagradnem žrebanju, 
ne glede na vrednost nakupa. 

izberite nagrado! 
OgMJuHJ<0v v dntibtpHe 
Dvodnevni prekt Julijcev ziadralnlmi 
padaii pod vodstvom svetovnih 
rekorderjev v preletih. 
Aljaž In Urban Valii 

Loišnka op^nd/a oi! 
operacija dioptrije za boijii vid 
Pregledal in operiral vos bo 
Marjan Irman, dr. med.. 
www.lrman.sl 

(UnkACelie • • tVteln« b«ntui Slov»nij» • Oof^n^ilu tMink« • Nova KOM 
• ftam«lwn Krtkov« Unka • VolKib.nk • Uudik« b«nk« 

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

(0PC^n6jr). 4208 Šenčur 
tel: 04/25-17-199, fax 04/26-17-198 
e-po5ta: info@t>epremicnine-gani.si 

STANOVANjA 
KRANJ z okoTico, nujno kupimo garsonje-
ro ali enosobno stanovanje za nam že 
znanega kupca. Zaželen balkon. CENA: 
cca 68AX),00 EUR (j6487.2j2.00 SrT). 
SK0F)A LOKA. MESTNO )EDRO, v sta-
romeS&nski hiS prodamo ilestsobno sta-
novanje v izmeri 180 m2, delno oprem^ 
no Se v starinskem sk^. stropom so lese-
ni in visoki cca. j.20 m. balkon, staro 200 
let. CK-o^ (lastna), vsi prikljudd. potrebno 
adaptadje. pr̂ ^̂ zem nKtžen takoj. CENA 
162.000.00EUR (j8Aii.68o.oo srr). 
VIKENDI 
AMBROŽ POD KRVAVCEM, na lepi lo-
kadji s čudovitim razredom v dolino in 
na sosednja hribovja, prodamo bivalen 
zidan vikend z garažo, zgrajen leU 
bivalne povrSine 87.90 m2, zemljišča 
967 mz, bivalno prkli^ s pokrito tera-
so + manssrda, ogrevanje na trda gori-
va + odprti kamin v dnevni sobi. ureje-
na okolica, zemljišfe je v kompletu 
ograjeno, prevzem možen takoj. CENA 
170.000.00 EUR (40.738.800.00 SIT). 
PARCELE 
SENOUR, prodana zazidljivo paiceto v 
izmeri 869 m2, lastna pot. ki je asfaltirana 
in urejena, vsi priključki na parceli, ravna, 
sončna in odprta, prevzem možen takoj. 
CTNA i6oEUR/m2 (38.34240 Srr/m2). 
$ENCUR Z okolico, nujno kupimo za-
adljivo parceb v iznneri cca. 500 nrc • 
1000 mz, za gradnjo stanovanjske hiie. 
Na razli6iih k^odjah nujno kupimo 
več različnih nepr^ičnln za nam že 
znane kupce. Aktualna ponudba nef>re-
nvčnin nc 

wv^w. n e p r e m i č n i ne-ga nt. SI 

LOTO 

Rezultati 45. kroga 

- 6. junija 2007 

1. 6 . 1 2 . 1 9 . 31. 36. 37 in i 6 

Lotko: 

2. 9. 7 . 1 - 6 . 3 

Garantirani sklad 46. kroga 

za Sedmico: 1 0 0 . 0 0 0 EUR 

Predvideni sklad 46. kroga 

za Lotka: 2 3 0 . 0 0 0 EUR 

GG 
mali oglasi 

0 4 / 2 0 1 4 2 4 7 , 
e-pošta: maiioglasi@g-glas.si 

www.gorenjskiglas.si 

GC PROJEKT d.0.0. 
Finančni in nepremičninski inženiring. 
Slovenska c. 27. Ljubljana 

P£ Nepremičnine, Kranj 
Savska c. 22 Kranj, tel.: 04/201 47 50 

GSM: 031/676 464 
gc .projekt® gmail.com 

Po ugodnih pogojih vam uredimo 
nakup ali pnxlajo Va$e nepremičnine 

V Cirčah prod. novogradnjo - 4 enote 
dvojčkov. 3. PCF. dokončane v I. 
2007 , cena 165- 177 .000 EUR 
{39 S40-600 • 42.4^6.280 SIT), 150 
ni2 bivalne pov. v 3 etažah na pare 
od 250-330 m2. 

V Čiriah prod. novogradnjo - hi§o, 3. 
PCF. dokončana v I. 2007. 2 0 0 mi 
bivalne pov., na 330 m2 parcele, cena 
200.000 EUR (47.928.000 SIT). 

I J 
1 i. 

FESST, d. o. o., 
nepremičninsb 
družba, 
Stritarjeva ulica 5. 
Kranj. 
Telefon: 236 73 73 
Fax: 23S 73 70 
E-pošta: 
infe{g>fesst5i 
Internet 
vAvw.fesstsi 

SfANOVANp^ PRODAMO: 
BLED: dvosobno s kletjo, garažo tn vr-
tom. pritii^e stanovanjske hiSe, svoj 
vhod. 1. izgradnje 1955, kompletno ob-
novljeno 2000. vseljivo po dogovonj. 
cena 152.700,00 EUR (36.593.028,00 
SIT). 
KRAN). Pbnina I: trisobno. 80.58 rm. 
9./12 nadstropje. 1. izg. 1974, cena 
111.841.92 EUR (26.801.797.00 SIT). 
RADOVgiCA: dvosobno, 56.8 m2,1 ./4 
nad., 1. izg. 1964, cena 107.000 EUR 
(25.641480.00 SIT). 
KRANJ • Sbažišče: enosobno z atrijem, 
46.10 m2, v pritli^u, I. izg. 1979, cena 
79.285,60 EUR (19.000.000,00 srr). 
KRANJ • Zlato po?« dvosobno, novo-
gradnja 2006.56.^ m2,1. nadstropje, 
dve parkirni mesti, cena 107.000,00 
EUR (25.641480.00 SfT). 
SKOFJA LOKA: dvosobno. 4945 mz, II. 
nadstropje, vseljivo takoj, cena 
80.000.00 EUR (19.171.200,00 SIT). 
SKOFJA LOKA - Frankovo nasdje: 
dvosobno, 52,00 m2, lil. nadstropje, 
vseljivo takoj, cena 86.000,00 EUR 
(20.369400.00 SfT). 
PRODAMO PARCEU: 
PODL4UBEL|: ravna, zazidljiva parcela, 
703 m2. cena 89,00 EUR/m2 
(21.328.00 SIT/m2). 
ŠENCUÎ  ravna, zazidijtva parcela, ko-
munalno opremljena. 869 m2. cena 
160 EUR/m2 (31.153,20 srr). 
PRODAMO HISE: 

KRANJ • StražBčc: popolnoma obnov-
ljena stanovanjska hi$a v letu 2006. i. iz-
gradnje 1970, K+P+N+M. vsi priUjudci. 
vseljiva takoj, cena 270.000,00 EUR 
(64.70Z800.00 SIT). 
RADOVLJKA- dvostanovanjska - loče-
na vhoda (2x5 sob). I. izgr^nje 1987, 
vseljiva po dogovoru. Cena 500.000,00 
EUR (n9.82O.ooo.ooSr0. 

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

KsKERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Tel. 04/20213 53,202 25 66 

GSM 051/320700, Email: tnfb@k3-kem.si 

POSLOVNI PROSTORI: 
Oddamo: 
KRANJ: i pisarne v 1. nadstropju objek-
ta v Izmeri 70 m2 in v podstr^i 30 m2 
za arhiv, čajna kuhinja, sanitarije, 
čakalnica in hodnik, obnova 1.2000. vsi 
priključki, vse skupaj za 375 EUR/mes 
(90.000.00 Srr/mes). 
KRAN): 3 pisarne v 1. nadstropju objek-
ta v izmeri 186 m2 In 44 m2 stopniSča, 
zgrajeno leta 2000. vsi priključki, po 
12,5 EUR/m2 (2.995,50 Sn7m2) z vse-
mi stroški. 
Prodam« 
KRANJ: poslovni prostor v pritli^u ob-
jekta. 4 prostori v izmeri loi m2 (od 
tega Met 14 mz), obnovljen leta 2004, 
za 133.533,00 EUR (32,0 mio SIT), 
primemo za pisamiSko dejavnost 
(odvetnik, agencije...). 
KRANJ: gostinski lokal v izmeri 152 rru, 
zunaj odprta terasa, obnova 2004. za 
210.000 EUR (50,3 mio SfT). 
HIŠE: 
Prodama 
MEDVODE (Svetje): hiSa-dvojček na 
razgledni lokkiji. letnik 77, adaptacija 
2003 (sUeha, o l^ , vhodna in garažna 
vrata), stan. povrSina 230 m2, parcela 
353 m2, cena • 270.000 EUR (64,7 mio 
srr). 
ŽABNICA: 30 let staro hišo, ki ni pod-
kletena. ima ločeno stanovanje v 
pritli^u in bčeno v nadstropju, skupna 
stan. površina je 262 m2 na parceli 
1.719 m2, ob hiši stoji samostojen ob-
jekt drvarnica, cena - 250.000 EUR 
(59,9 mio srr). 
RADOVLJICA - leta 2006 obnovljena 
hiša-dvojček. modernega videza, s 
stanovanjsko površino 195 2 (K, P in 
M), na 583 m2 velikem zemljiš^^ z ure-
jeno okolico prodajajo za cena 350.000 
EUR (S3.8 mio Sri). 
BRrrOF: medetažna stan. hiša. 
površine 214 mz. letnik 1976, zemljišče 
779 mz, hiša stĉ i na mimi k>kadjl In je 
potrebna obnove, klet. pritličje, nad-
stropje, podstrešje, vsi priključki, cena -> 
190,000 EUR (45.5 mio SIT). 
DRULOVKA - stan hiša č v O ^ zgraje-
na do 3. gr. f^e. stan.površine 170 mz, 
letnik 2006. 244 m2 zemljišča, 
možnost izdelave na ključ, mima 
lokacija, mestni plin. kupci ne plačajo 
provizije, cena • 181.105 EUR (434 mio 
SO). 

TRŽIČ (bBžina): stan hiša zgrajena do 3. 
gr. faze, stan. površine 186 mi, letnik 
2006, 551 m2 zemljišča, možnost 
izdelave na ključ. CK na plin, mima 
k>kadja. cena«»202.000 EUR (48,5 mio 
SO). 
RADOVgiCA - atrijska hiša površine 
385 m2 (K, P in M) s samostojnim 
vhodom v mansardo. letnik 1984, na 
753 m2 velikem zemljišču, urejena 
okolica, z nadstreškom za 2 avta proda-
jajo za 550.000 EUR (131.8 mio SFT). 
ZEMgiSCA: 
Prodamo: 
Bitnje: stav. parcelo 723 m2, sončna 
lokacija, po 120 EUR/m2 (28.756.00 
Srr/m2). 
Dnibvka: stavb, parcela 1186 mi, po 80 
EUR/mz (19.171.00 Srr/m2). 
Vodke: stavb, parcela 3.375 m2 po 60 
EUR/m2 (14.35̂ 00 SFT). 
Žabnica. Sp. Bitnje: stavbn. parcela 
3458 m2 po 100 EUR/m2 (23.964,00 
Srr/m2), možna delitev na manjše 
dele. 
STANOVANJA: 
Prodamo: 
JESENICE: dvoisobno9.53.87 mz in klet 
v 1. nadstropju, 1.1954. adaptirana I. 
1998 (okna, daki. kopalnica, CK etažna), 
cena- 66.500 EUR (15,9 mio SfT). 
KRANJ, Planina I: dvosobno. 60 m2. 
predelano v dvoinpolsobno v 9. rtad.. 
letnik 75, cena - 93.890 EUR (22,50 mio 
srr). 
KRANJ, Stražišče: enosobno. 46 m2 
polkletno. izhod na atrij, letnik 80. 
prazno, cena » 79.285 EUR (19,0 mio 
srr). 
KRANJ, Vodovodni stolp: enosobno. 
34,85 m2. 4- nad., letnik 68. cena » 
77.000 EUR (18,5 mio srr). 
KRANJ, Mestno jedro: trisobno. 95^0 
m2.3. nad., obnc^ 2002, velika terasa, 
cena «125.180 EUR (30,0 mio SIT). 
KRANJ, Zbto polje: trisobno. 61.70 m2. 
v 4. nad./5 nad. nizek blok, obnova 
2006, prazno maj 2008. cena « 92.000 
EUR (22.0 mio SIT). 
KRANJ, Planina I: dvosobno. 60 m2, 
predelano v dvoinpolsobno v 9. nad., 
letnik 75. cena » 93.890 EUR (22,50 mto 
sn̂ . 
TRŽIČ, Cankaijeva: trisobno, 72 m2 v 1. 
nadstropju, obnova 2002. cena 
90.000 EUR (21.6 mio srr). 

w w w . k 3 - k e r n . s 

http://www.gorenjskiglas.si/kazipot
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venum. , . 
l r i tor43.4000 Krni} 
teL/fioc O4/2J4-30-S0 
f s m : 0 ) 1 / 6 8 4 7 7 7 
•-poita: lidiji9vefMJtn.si 

PfK>OA|A 
Zlato p o ^ Kidričeva, trisobno stan. z 
balkonom, 2/2.71.5 m2,1.60, ddno ob-
novljeno, opremljeno, vseljivo aprila 
2008. zelo prijetno. UGODNO; 
115.000, EUR {27.558.600,00 sri). 
Britof, Voge, dvojček • dve stan, enoti na 
pare 222 in 279 mz, K+P+M. Sončna, 
mima lokacija. V ^dnj i . Prevzem juni-
ja. Cena: 173.000,00 EUR/enoto 
(42.655.920.00 SIT). 
PUnina i , enosobno stan., 414 
74, VP/7 pokrit balkon. kJet, delno ob-
novljeno. Cena: 81.789,35 EUR 
(19.600.000,00 srr). 
Sttška vas, 53C mz zazidljiva parcela, 
primerna za vkend ali manjšo stan. 
hiio, lep razgled. Cena: SS EUR/mz 
(21.088,00 srr,ma). 
Baždj, ust m2, zazidljiva, sončna 
parcela. Cena: 98 EUR/mz (23485,00 
Srr/m2). 

Zbto po§e, dvosobno stan., 52 m2, L 61, 
popolnoma obnovljeno, prazno in takoj 
vseljivo, prodčmo. Cena: 100.150.23 
EUR (24.000.000,00 SIT). 

www.venum.si 

NEPREMIČNINE 
REAL ESTATE 

SVET RE d .o .o . 
ENOI* lUAMj 
NacouJIVA vlicA 1 2 
4 0 0 0 Kmami 
TcL: 0 4 / 2 « ! l-OOO 
f»x.. 04f202^4i9 

Email: kranj(Psvet-nepremtčnine.si 
http://vAvw.svet-nepremičnine.si 

STANOVANJA prodamo 
BLED. Dobe, Kajuhova c: 56,38 m2, 
dvosobno v 1. nad., pretežno oprem-
ljeno. Balkon, razgled na Tri^av in 
grad, sončna !egs, mirno okolje. L 
1962. obnovljeno I. 2002. Telefon, 
ADSL, KATV, ogrevanje z marmorni-
mi radiatorji. Plinski priključek na 
sadi objekta. V bloku je 12 stanovanj, 
etažna lastnira urejena. Stanovanje 
bo vseljivo oktobra, kupec ne plača 
provizije. Cena 124.000 EUR (29,7 
mio srr). 
SKOPJA LOKA • Frankovo n.: dvo-
sobno. 51,9 m2, 3. nad., 1.1959, CK • 
plin, prazno in takoj vseljivo, ZK. 
Ugodno! Cera 83.000 EUR (19,9 
mio SIT). 
KRANJ - Huje 79.60 m2, Stirisobno, 
zelo lepo in urejeno, I. 2005 v man-
sardi večstanovanjske hiSe, ima vse 
Instalacije In Ustno CK na plin. Slike 
na naSem spletu. Cena 133.534 EUR 
(32 mio SIT). 
KRANJ - KoroSka c.: dvosobno, cca. 
41 m2 v hi$t, adaptirano I. 2005, last-
ni vhod, t-2, drvarnica, klet. CK na 
olje. Ogled slik na naSt spletni strani. 
VREDNO OGLEDA. Cena 78.868 
EUR (18.9 mic SIT). 
KRANJ • Planina 1: trisobno, 80,84 
m2. 3. nad., kompletno adaptirano 
2006, ZK urejena, prostorno, lepo. 
urejen blok. Cena 123.000 EUR (29,5 
mio SIT). 
KRANJ • Zlato polje: dvosobno, 46.10 
m2.646 m2 kleti, 1. nad., adaptirano 
I. 2006. ZK urejena, takoj vseljivo. 
Cena 102.000 EUR (244 mio SIT). 
HIŠE prodamo 
gUBNO: hiSa, I. 1927, cca. 200 m2 
bivalne povrSine, 1012 m2 parcele, 
ravna, adaptirana 1. 2000. CK • plin, 
kruSna peč, sončna lega. Cena 
198.000 EUR 147,5 mio SIT). 
KRANJ - Zlato potje: 72 m2.1/2 hiSe 
oz. dvosobno stanovanje v mansar-
di. Vhod je skupen, stanovanje adap-
tirano in opremljeno, parcela 325 m2. 
zraven sodi 30 m2 velika brunarica, 
oprema po dogovoru. Cena 100.000 
EUR (23,9 mio srr). 
VIKEND prodamo 
STISKA VAS: ep zidan vikend pod 
Krvdv(.t:rn, Idhko bivdini, I. 1986, 413 
m2 parcele, 95 m2 bivalnih prosto-
rov. čudovit razgled, mir. vseljiv ta-
koj. Cena 170.000 EUR {40.7 mio 
SIT). 
ZEMLJIŠČE prodamo 
BLED • Mlino: -avna parcela, 549 m2, 
cca. 400 m oddaljeno od jezera, ob-
mo^fje stanovanjske gradnje, kupec 
pridobi 2e lastništvo na cesti 171 m2 
in dodatno pirkirno mesto. Cena 
109.800 EUR (26.3 mio SIT). 
BLED • Ribno: 644 m2. območje za 
stanovanjsko gradnjo in mime dejav-
nosti. v naselje, sončna lega. Dostop 
urejen, vsi priMjučki ob parceli. Cena 
12S.00 EUR/m2 (29.9ss.00 srr). 
Cerklje na Gorenjskem: ravno, sonč-
no stavbno zemljiSče, 1378 m2, s pre-
krasnim pogledom na Krvavec. Cena 
206.700 EUR 149,5 mio SIT). 

w w w . 5 v c t - n e p r e m i c n i n e . s i 

LOKA 
n e p r e m i č n i n e , d . o . o . 
Kapucinski trg 13, Sko^a Loka 

Telefon: 04/50 60 300 
GSM: 041/647 S47 

PRODAM GARSONJERO 
Sfc. toka-Podlubnik, garsonjera, 17,5 
ma, na terasi, deloma obnovlj. 2003. 
popolnoma opremljena. CENA: 
47.000,- EUR (1t.263.080 SIT). 
PRODAM PARCELO 
Šk. Loka-Virmaie, zazidljiva, ravna, 
sončna parcela. 940 m2, vsi priključ-
ki so na parceli. Možnost Ukojšnje 
gradnje. CENA: 139,- EUR/m2 
{33-309.96 srr/m2). 

l o k a - s p . s i 

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

Telefon: 592 59 49,030/30 2011 

STANOVANJA PRODAMO 
TRŽIČ - Ravne, enosobno. 45,50 m2. 
VP/4.1 i 1986 CMSI: 60 924,72 EUR 
(14,6 mio SIT). 
KRANJ • S del. dvosobno, predelano 
v dvoinpolsobno. 58,62 m2, I./4.1.i. 
1963. obnovljeno I. 2000. Cena: 
98.100 EUR (23.508.684 SIT). 
TRŽIČ • mesto, d/oinpolsobno. 67 
m2. II. nad., obn. I.2000, takoj vselji-
vo. Cena: 64.680.35 EUR (15,5 mio 
SIT). 
LESCE - trisobno, to m2 v mansardi 
stanovanjske \flle. obnovljeno v celoti 
1.2002. terasa 18 m. vrt. nadstreSek 
za avto. Cena: 1^582.54 EUR {26.5 
mio SIT). 
TRŽIČ - trisobno, dvoetažno, 74.85 
m2, l+M, terasa v skali, obnovljeno v 
celoti I. Cena; ^-i-tAi EUR 
(19.781.084 SIT). 
TRŽIČ - Cankarjeva, trisobno, 58.97 
m2, l./i, l.i. 1965. obnovljeno v celoti 
I. 2004, opremljeno, 2 balkona, 30 
m2 podstrehe. C«na: 82.000 EUR 
(19.650480 SIT). 
TRŽIČ • Mlaka, trisobno, 67,74 m2, 
I /9. l.i 1996. kopalnica in \f/C 
na, kuhinja in dnevna soba v istem 
prostoru. Cena: 110.000 EUR 
(26.360400 SIT). 
GOLNIK - trisobno. 99.6 m2, M./2, 
l.i. 1950, obnovljeno I. 2000. velik 
balkon. 37 m2 podstrehe, 40 m2 vrta 
v uporabi. Cena: 99.600 EUR 
(23.868.144 SIT). 
KRANJ - Vodovodni stolp, Stirisobno, 
83.9 m2,1./2, l.i. 1962. delno obnov-
ljeno. Cena: 131450 EUR (31.500.678 
SIT). 
HtSE PRODAMO 
RADOVLJICA • center, dvostanovanj-
ska hiša, cca. 300 m2 biv. povrSine v 
treh etažah, parcela 896 m2, l.i. 1965, 
obnovljena 1.1995. Cetid. 404.773,83 
EUR (97 mio SIT). 
KOKRICA PRI KRANJU - dvostan. 
hi$a, 160 m2 biv. pov.. parcela 524 
m2, l.i. 1957, obnovljena, urejeno 
naselje, registriran poslovni prostor. 
Cena: 179450 EUR (43 003.398 SIT). 
VISOKO PRI KRANJU - dvo- ali tri-
ctAnovanj^ira h»?a. 360 mt biv. 
povriine + 80 m2 poslovnega pros-
tora, parcela 712 m2, l.i. 1982, prazna 
in takoj vseijiva. Cena: 271.240,19 
EUR (65 mio SIT). 
LJUBNO PRI RADOVLJICI - stan. 
hiSa, 160 m2 biv. povrJine, pravokot-
na. ravna parcela 1.012 m2. l.i. 1927, 
obnovljena!. 2000, pomožen objekt 
Cena: 198.000 EUR (47.448.720 
SIT). 
PARCELE PRODAMO 
CERKLJE NA GORENJSKEM - 4 
zazidljive parcele v nizu, pravokotnih 
oblik. 2.000 m2. odlična lokacija, 
prodajajo se v celoti. Cena: 180 
EUR/m2 {43.135 Srr/m2). 
LANCOVO - 3 zazidljive parccle, CjO 
m2, 679 m2 in 1.050 m2. Cena: 90 
EUR/m2 (21.567.6 SIT/m2). 
ZALOG PRI CERKLJAH - zazidljiva 
parcela, na kateri stoji bivalna 
brunarica, 530 mz. sončna. Cena: 
66.766.82 EUR (16 mio SIT). 
PODNART - zazidljiva parcela, 1.142 
ms. ravna, sončnj. pravokotne ob-
like. Cena: 70 EUR/mz (16.774,8 
SIT/m2). 
HtŽIČ • okolica, zazidljiva parcela, 
1.393 Cena: 4; EUR/m2 (11.263 
SIT/m2). 

• WWW.GORENJSKICLAS.SI 

Umag, Savudrlja. 200 m od 
morja, prodamo apartmaje 
58-90 in2. letnik 06. visoka 
kakovost, možen cgled. 

041/612-935, 041/311-678 
wvm.l}vada-savudrl|a^i 

Mvtohem. <L e . o . 

n domplan 
dru21)8 zB ini0nirtnQ. nopramidnioo, 
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STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Planina I, trisobno. III. nadstr. v 
izmeri 80,84 1. izgr. 1974, prenov-
ljeno 2006 (kopalnica, WC, okna, radia-
tofji, vhodna vrata), CK. dvigalo, cena 
124000,00 EUR (29.715360.00 SIT). 
Kranj, Zlato polje, trisobno, visoko 
pritii^c v izmeri 66.82 m2. delno ob-
novljeno v letih 2000 in 2003 (kopalni-
ca in okna). I. izgr. 1961, CK, telefon, ka-
bel. telev., balkona ni. cena 116.007,00 
EUR (27,8 mio SIT). 
Kranj, bližina avtobusne postaje, 
dvosobno. II. nadstr. v tzmen 63 m2 m 
60 m2 terase. CK. telefon, zgrajeno I. 
1976, sončna lega, cens 113.503,58.00 
EUR (27,2 mio SIT). 
Trfič, mestno jedro, 5 dvosobnih 
stanovanj v trinadstropni hi$i velikosti 
od 54,50 m2 - 83,00 m2, leto izgr. 1957. 
v cebti prenovljena leta 2000 (tlaki, in-
stalacije, kq»lnica, CK, telefon, dviga-
lo), balkona ni, cena 1290 EUR/m2 
(309.135,60 SIT/m2), vpisana v ZK. 
vseijiva takoj. 
HISE-PRODAMO 
Bližina CerkeTj na Goreniskem, pritlič-
na, tlorisa 12 X11 m2 na parceli velikosti 
572 m2, I. izgradnje 1992, cena 
162.744.11 EUR 09 5IT). 
Kranj, Sp. B«£nica, visokopritlidna. 
ttorisa 120 m2 na parceli veRkosti 549 
m2. CK na olje. td. gara3a. dve parkirni 
mesti, lepa sončna lega. hiSa je lepo 
vzdrževana. I. izgrad. 1981. cena 
320.000.00 EUR (76.684.800.00 SIT) 
Križe, Gorenjska, enonadstropna • 
dvostanovanjska, tlorisa 75 m2 v vsaki 
etaži na parceli velikosti 222 m2,1. izgr. 
19)6. popolnoma prenovljena od I. 
2004 - 2C^. CK na plin. te!., vse insta-
lacije v vsaki etaž) k)Čene. tri paHdriiča, 
cena 204.000.00 EUR {48.999.998.00 
SIT). 
Kranj, Kokrka, enonadsfopna velikosti 
160 m2 na parceli velikosti 524 m2. del-
no obnovljena okna, fasada in insta-
lacije. I. izgrad. 1956, cena 179435.00 
EUR (42.999.80340 sn*). 
Gorenjska - Begunje, dvonadstropna, 
velikosti 730 m2, na parceli velikosti 
2370 m2, zgrajena teta 1894, leto prerv 
ove 2003. <^xema: ADS., CK, kabelski 
internet, klima, več telefonov, balkon, 
garaža, terasa. veČ pari<tmih mest, ure-
jena zemljiib knjiga - bivSi letni dvorec 
z vsem s(xiobnim udobjem na atrak-
tivni kAduji, v Uilini dv^lt.^ iid avto 
cesto, primemo tako za stanovanjsko 
namembnost kot za posbvno, zdravil-
stvo, zdravstvo, sanatorij.* Cena 
1.500.000.00 EUR (359460.000,00 
SfT). 
Hl^-ODDAMO V NA,EM 
Kranj, Phnina II, dvojček, tlorisa 56 m2 
na parceli velikosti 170 m2, v celoti 
opremljen, garaža, Met, CK, td.. I izgr. 
1992, cena 850,00 EUfi (203.694,00 
Srf) mesečno + stroJki 4 2x varSčina. 
POSLOVNI PROSTOR - ODDAMO V 
NAJEM: 
Bližina ceste Kranj-$koQa Loka v izmeri 
skupno 125 m2, od tega 40 nu v 
pritličju in 85 m2 v nadstropju, 
samostojen v^od, tlaki keramika, 
uporabno dovoljenje za trgovino 
(možnost tudi za pisarne), I. izgrad. 
1960. obnovljeno I. 2COO, cena 8,5 
EUR/m2 (2.036.94 Srr/m2) + stroški. 
SKLADIŠČNI PROSTORI - PRON 
ZVODNE HALE - PRODAMO - NA-
JEM 
Stegne pri L j u b ^ , velikosti 600 rm. 
leto izgradnje 1975. cera 477.724.92 
EUR (102,5 f^to SIT), mcžnost tudi na-
jema • »na 4.172,92 EUR mesečno * 
stroSki (1 mio sit 4 stn>$ki}. 
PARCELA-PRODAMO 
Javomliki Rovt nad Jesenicami, v izmeri 
759 m2. na parceli elektrika in telefon, 
sončna, dostop z javne »ste, geodet-
sko odmerjena, celotna zazidljiva. 6 km 
od avtocestc, cena 37.556,33 EUR (9 
mio srr). 
^oQa Loka • Poljanska dolina (Gorenja 
vas) v izmeri 764 m2, epa, sončna, 
cena 43.816,00 EUR (10,5 mk> SIT). 

w M > w . n e p r e m i č n i n e . n e t 

m P P R O J E K T 

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

KRANJ - BUŽINA AVTOBUSNE PO-
STAJE: tnsobno, 66,7 m2, obnovljeno I. 
03.3. nad., vsi prikijudci, dobQ iotodja, 
niz^ bk>k. oprema po dog., vpisano v 
ZK. vredno ogleda. Cena: i2ixx>o EUR 
(28^96-440 SIT). 
KRANJ • STRAŽtŠČE: trisobne, 63 m2,1. 
1955. kJet, shramba, odlična tazp<^i-
tev, mirna okolica, lepo ohranjeno. 
Cena: 102.000 EUR (24448.180 Srf). 
KRANJ - PLANINAi:dvosobno. 60 m2, 
I. 75, vzdrževano, vi$je nad., odprt po-
gW. takoj vseljivo. Cena: 93.900 EUR 
(22.502.196 SIT). 
KRANJ - VODOVODNI STOLP: dvo-
sobno. 52,17 m2,1. nad./4, obnovljeno 
1.99, vpisano v ZK, vsi prikljudci, opre-
mljena kuhinja in k<^lnica, odlična k>-
kadja. Cena: 93.930 EUR (22.509.385 
SfT^. 

NAKLO: tnsobno. 74.7 m2, OIHI. 1.03, v 
pritL večstanovanjske hiše, lastno parki-
ri5&, CK -olje, opremljena kuiinja, vse-
Ijivc. Cena: 108.500 EUR (26.000.940 
sr r : . 

PREDDVOR: enosobno, 39.10 m2. 
obn. 87, 1. nad., opremljeno, na mimi 
loksdji. Cena. 69.200 EUR (16.583.088 
SfT,. 
TTlilČ: Cankarjeva, trisobno, 59 m2, 
adap. 2002. 1. nad. Ugodno. Cena: 
82.000 EUR (19.650480 SIT). 
KRANJ - OKOLICA: hiia dvojček, 210 
m2, parcela 270 mz, III. pod.gr. feza, v 
sodobnem naselju 5 minut iz Kranja, 
čudovita lokacija, razgled. Cena: 
i/8«w EUR (42.655.9:20 Sn). 
KRANJ - PRIMSKOVO: hiSč dvojček. 
180 m2. parcela 250 mz, 107, izdelan 
na ključ, odlična razporeditev, vsi pri-
ključki, odlična k>kadja. Cena; 220.000 
EUR (52.720.800 SIT). 
KRANJ - BLIŽINA MESTA: dvostano-
vaniska hiša 350 m2, parcela 670 rra, I. 
83. K+P+N+M, CK - olje -h trda goriva, 
velik sončen vrt, izredna kskadjaPCena: 
363000 EUR (86.989.320 sn). 
CERKLJE - DVORJE: parcela 1000 m2. 
sončna, ob gozdu, čudovit razgled, 1/3 
parcele v hribu, dostop po makadamstd 
cesti - cca. 100 m potrebno utrditi. 
UGODNA CENA: 100 EUR/mz 
{23.964 SIT/m2). 

ZA ZNANE KUPCE NUJNO KUPIMO 
V ŠENČURJU A U BLIŽNJI O K O U C I -

zazidljivo parcelo 500-1000 mz. 
ENOSOBNO v Kranju 
V KRANJU IN BLIŽNJI OKOLJO: gar-
sonjero, dvo-, dvoinpoi- in trisobno. 
CELOTNO PONUDBO NEPREMIČ-
NIN NAJDETE NA NAŠI SPLETNI 
STRANI 

w w w . m p * p r o j e k t . s 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 4 7 , 2 0 1 42 49 
fax:201 42 13 
e-mail: malioglasi@g-gIas.si 

M3li ogldsi se spiejemajo: za obJaw v petek -
v srečo do 1330. in za ̂ javo v torek, do pet> 
ka dc 14.00! Delovni čas: od poiedeljka do 
peika neprekinjerw od 7. -15. urf. 

Rubflka 

"Čisto zadnji hip", 
s to ubriko žeiitno pomagati naSi) bralcem, 
ki sejim res mudi nekaj prodati, kupiii, najeti, 
oddali. Oglas za to rubriko lahko oddale za 
torel. v ponedeljek do osme ure ir za petek v 
{e(rt?k prav tako do osme ure. Cena oglasa 
je 9.41 EUR (2.255 SIT), jeenomain ima naj-
več »znakov • kupon ne velja. OM)en je 
na z M u malih ô asov. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

GARSONJERO v večji stanovanjski 
hiši. na lopem okolju v Radovljici, mož-
na menjava. S 041/602-395 7oo4au 

ENOSOBNO stanovanje 41 n2.Triid-
Detetjica, 2. nad., opremljeno, takoj 
vseljr/o, 9 040/399-473 ;oo4Si2 

041/519 073,041/73419$, 
041/626 581,04/23 44 080 

24 ur/dan 
nepremlcnfne@frastmi 

l . j i i<]>l>a I n i M - r / : i 

Ski i f ja l .oka 

4220 s u r j a 

tol . : <)4/5U6 on 
r ;« \ : 0 4 / 5 1 2 OH XX 

V/ 
M A N A G t M E N T 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER 

razpisuje v ško(]i Loki 

dodiplomske in podjplomskc Studijske programe 

Dodiplomski ^ud^: vpisujemo v I. letnik 
visokošolskega strokovnega študijskega programa 
MANAGEMENT, kandidatom za univerzitetni 
i>tudij, ki zanj izpolnjujejo vpisni pogoj, 
priporočamo, da se vpiikjo v visokošolski 
strokovni program, ker se bodo po zaključenem 
2. letiiku lahko prepisali na Lniverzitetni program. 
Vpis je možen tudi v 2. in 3. letnik - pokličite in 
pošljemo vam informativno brošuro. 

Podiplomski študij: vpisujemo v specialistični 
študijski program Managemcat. ki je enakovTeden 
I. letniku znan.stvenega magistrskega programa: 
diplomanti specialističnega programa bodo imeli 
možnost vpisa v 2. letnik znanstvenega 
magistrskega programa. 

Vse programe izv.ijamo kot izredni Študij in so 
zato prilagojeni zaposlenim študentom. 

INFORMATIVNI DAN: 
četrtek, 21. JunH, ob 17. uri v bivSi vojašnici. 
Partizanska 1, Skolja Loka 
(v prostorih Ljudske univerze Škofja LokJi), 

Informacije: 04/506 13 70 ali 04/506 13 03 
wwNv.fm-kp.si, www.tu-skofjaloka.si 

ENOSOBNO stanovanje v Podiubniku, 
Šk. Loka, 2 nadstnspje, obnovljeno In 
vpisano v ZK. « 04/S1-24*989. 
051/415^37 r304W6 

KRANJ, novo 1 SS, 48,6 m2, visoko pnM., 
(Mgaio. CK, 1.07. baivjn. dokup park. me-
sta. cena99.900 EtJR {23.940.036 SIT). 
Jelene Janez s.p.. Partizanska c. 40, Šk 
Loka, 9 041/675-123 •CDUI? 

DVOSOBNO stanovanje. 69 m2 v 
Škofji Lo<i. vpisano v ZK. vsi pnTcjučki, 
«031/655^39 7XwiOJ 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Brito(79A, 4000 Kranj 

www.9ekkopro j^s> 

04 2341 999 
031 67 40 33 

STANOVANJE v Tržiču, pritličje, 25 m2. 
adapt. 04, opremljena kuhinja, takoj vse-
ljivo. cena 37.600 EUR (9.010.000 
srn. 031/S36-578 w>...r4 

GARSONJERO v Škofji L.oki. Grohar-
jevo nas. 12, 1. nadstropje, * 
041/767-555 7.x)45&o 

DVOSOBNO stanovanje. Stražiiče, v 
pmiičju. 051/388-822 

KRANJ. Dailovka 3 83. 86 m2,1.88, 
odlična kikactja, na robu gozda, txtz} tr-
govine, Viča, šole, lastna CK. parking, 
balkon. 2 kletna prostora, vsi priMjučki, 
nizek blo<, 2. nad., zek) prijetno ureje-
no, 9 041 /596-955 7oo*634 

ODDAM 

SOBO s souporabo drugih prt)stofov. 
samski ženski v Radovljici. 9 
040/851-984 7»«a7 

SOBO s souporabo sanitarij, zaposleni 
osebi ali študentu, pogoj miren, poš-
ten. 9 04/513-42-28 tow5i8 

SOBO v Kranju, opremljeno, ogreva-
no. samskemu moškemu. 9 04/23-
25-059 rocMMa 

GARSONJERO 32 m2, Planina II. 2. 
nad., opremljena, vseijiva 1. 7., pred-
plačilo, varščina, državljan SLO. 9 
040/285-748 ?00443i 

GARSONJERO 17 m2. v Radovljici. 
CK. KTV. klel, 3. nad., opremljeno, 9 
041/681058 r«04490 

EN080BN0 stanovttfije v otoika Krania, 
samski ženski. 9 040/353006 

NAJAMEM 

SOBO za obdobje petti meseoo/v K/aniu 
ai oko6ci, 9 041/273^1 7xm38? 

ENOSOBNO stanovanje ali garsonje-
ro. 9 041/94ft.fl69 7P04470 

NA OBMOČJU tjesc ali Radovijice iš-
čem eno- aii enoinpdsobno stanova-
nje. « 041/744-348 7C0440e 

HIŠE 

PRODAM 

HiSO dvojdok Brrtot Vogo. K i P • M, 
230 m2 in 270 m2 zemljišča, III. poda-
ljšana gr. faza. 9 040/202-542, 
www.picman.s] 709423« 

STANOVANJSKI DVOJČEK Hafnaoe-
vo nasielje. Škofja Loka. 051/388822 

7C0454/ 

ODDAM 

HIŠO za dai)se obdobie, za span^ vas^ 
delavcev. « 04/255-53-45, 041/670-
379 700*4̂6 

V ŽELEZNIKN centef, oddam zek) lepo 
dvostanovanjsko hišo, opremljeno, cef>-
tralna, možno najem po delih, prevzem 
takoj, « 031 /232-675 70(M403 

VIKENDI , APARTMAJI 
PRODAM 

BIVALNO vikend hčšico s 40 m2 bivalne 
povfšinc in 40 -n2 pomožnii prostorov (ga-
raža, kurilnica}-/ffi. gr. fazi s 1164 m2zenv 
Ipšča voda in na sončni parceli ob 
gozdu. 9 041/590008 70o«47a 

MALI VIKEND na fepi sončni legi v Ce-
lju, možna menjava za stanovanje, v 
041/602-395 7004425 

VIKEND na lepi sončni legi. asf^ do viketv 
da. adaptiran 1.07, elektrik in voda v blizh 
parcele. 9 040/665020 7(»un 

POSESTI 

PRODAM 

ŠK. LOKA-BfKAEzazidli.. r a m sončm 
parceia. 502 m2, delno komun, opremlje-
na, cena 90 E l ^m2 (21.568 SfT), Jelen: 
Jar^s.p.,Partštanskac. 40, Šk. Loka.« 
041/675-123 7004418 

GOZD v Bitnjah, v postopku zazidljive-
sti, ugodno. « 031/232-675 7004405 

4109 m2 knretijskega zemljišča, K.O. 
Podreča, 9 04/25-01-415 7004487 

KUPIM 

ZAZIDUlVO PARCELO v mirnen 
okolju za gradnjo enodružinske htše ni 
območju Gorenjske (Kranj. šk. Lx)k5, 
Šenčur, Cerklje), velikost od 800 do 
1500 m2. 9 040/831-095 7oo*40d 

KMETIJSKO z e m l ^ v občiN Radov^. 
dobfo pbfito, 9 031/727-035 7004S<0 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

V STRAŽtŠČU prodam dva ločena po-
slovna proslora. po 20 m2 vsak. 
051/388-822 70046« 

ODDAM 

POSLOVNI PROSTOR v pritličju. Kranj 
center, primeren za neživilsko trgovine, 
37 m2. cena 407 EUR /mes (97.500 
s m + DDV. 9 040/989^37 7oo«4s? 

GARAŽE 
PRODAM 

GARAŽO za nebotičnttom, Krar̂ , kletna eta-
ža, vpis v ZK. ebklrl<a, cena-12.519 BJR! 
3.000.053,2 Snr.« 031/607-876 70W2W 

ODDAM 

GARAŽO v Plar«i, Kasnem nx>-
žen oAup, 9 CM/23«2-670. 031/334-
525 7oo«i7 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

ODKUP, PROOAJA, PREPtS rab|jonh vo-
zi, gotovinsko plačik). Avto Krar̂ j, d.o.o.. 
Kranj, Savska 34, Kranj. 04/20-11-i13 
041/707-145,031/231-358 /ow3*e 

http://www.venum.si
http://www.5vct-nepremicnine.si
http://WWW.GORENJSKICLAS.SI
mailto:malioglasi@g-gIas.si
http://www.tu-skofjaloka.si
http://www.picman.s
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CITROEN AX. f. 92 črn. ohranjen. 9 
041/550.180 row4ao 

FIAT PUm-O 1.2 SX, I. 02 klima. 1. 
bstnlca. vsa oprema, 9 041 /787^50 

rooMs« 

RAT PUNTO grancJe. I. 06 5 vrat. kot 
nov. še v garanciji, S 041/725-225 

r004540 

ZARADI BOLEZNI nujno prodam na-
mizni Mkuiar D«walt. malo rabljon, « 
031/235^643 tomm 

Bratcv Praprotn* K. 4202 NsMo 
PE Kra tka cmta 2?. 4202 Naklo 

P R O D A J A IN MONTAŽA: 
p n e v m a t i k e in p l a t i š č a 

• amortizerji TMĈROSF hitri servis vozil 
• avtooplika. vse za pocvozje vozii. 
- izpušni sistemi, katalizatorji f 
T«l 04'25 76 052 ^ ^ 
H l l p / /wvvwaqgan la f . s i * 

HVUNDAI ACCENT 1.5 GLS. I. 01. 
80.000 km klima. 5 vrat. 1. lastnik. Av-
tomehanika Lušina. « 04/502-20-
00.041/630-754 

HVUNDAI ACCEriT 1.5 GS. I. 96 kli-
ma. senAsna knjiga. Avtomehanika Lu-
sina. 9 04/502-20-00. 041/630-
754 roo44«7 

PEUGEOT 106 1.1 f 1.93. mod. 94. 
samo 92.000 km. nekaramboliran, 
pot. servisna knjiga. 9 041/791-760 

7004&42 

PEUGEOT 3061.6 XR. 1.97.5 vrat. Mi-
na. abs. dcz. sv. el. paket. 151.000 km. 
Cena 2100 EUR (503.244,00 SH) 9 
041/727-128 7oo»/o 

PROTON 315. I. 99. 88.000 km 87 
KM. CZ. el. stekla, klin« alu. ugodno. 
9 040/232-287 

CUO 1.4 rt. I. 94. 140.000 km bel. 
CZ. el, stekla, reg. 3/08. cena 1.000 
EUR (239.640 STD, » 041/530-167 

7004S11 

PRODAJA novih vozil S£AT, možnost 
ugodnega financiranja. Gorenjesavska 
'3. Kranj. 9 04/23-67-340 ro044io 

SEAT COROOBA vario. I. 99 S klimo. 
9 04/58-63-380. 040/308-778 

7004415 

SEAT IBIZA 1.4 16V, I. 01 5 vrat. red-
no servisiran, klima. A ^ . rač.. cena 
podog.. «031/772-140. Andreja 

7004639 

SEAT LEON TDI. I. 03. 67.000 km 
bel. vsa oprema, klima, (ta platišča, 1. 
lastnik, ugodno. 9 041/616>418 

7004461 

SEAT LEONE 1.6. 16 V. I. 12/03. 
11.000 km rdeče barve. 5 vrat. z vso 
dodatno opremo, samo resni, 9 
0 4 1 / 3 3 - 5 5 - 3 9 7004t4i 

SUZUKI SVVIFT 1.3.1. 05. 29.800 km 
1. lastnik, klima. Avtomehanika Lušina, 
9 04/502-204)0, 041/330-754 

70044M 

VWGOLF IV. 1.4. 16 V. L 99 1.. last-
nik. srebrn, avt. klima, vsa oprema, 
2ek> lepo ohranjen, 8 041/787-050 

70044&a 

VW GOLF IV. 16V, I. 01 1. lastnik, kli-
na. srebrn, oprema generacija, kot 
nov. 9 041/928-886 

700446r 

DRUGA VOZILA 
PRODAM 

AVTOPRIKOLICO Amigo. nosilnost 
450 kg. kot nova. 9 04/695-78-83 

MOTORNA KOLESA 
PRODAM 

MOTORNO KOLO 125 ccm, 6.700 
km. prirojono za eolo smznika. primo-
ren za hribovit teren. 040/282-485 

7004483 

DEALIM CHOPPER odlično ohranjen, 
malo vozen, cena 1250 EUR 
(300.000 s m . 9 051/341-109 

70043M 

AVTOPELI IN OPREMA 
PRODAM 

4 GUME 165/65/14 in 4 185/60/14, 
m ^ rabljene, 9 041/758972 

70W4W 

GUME 175/70/13 in 195/65/15 po 
(jK^ ali štin kosi. nerabljene, ugodno, 
»041/722-625 7004373 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO tudi totalka 
• ponujam na/več, takojšen odkup, pre-

0 3 1 / 7 7 0 ^ 3 3 7004346 

STROJI 
IN ORODJA 

KUPIM 

ZAMRZOVALNO skrinjo LTH 380 i. 
Kroni. 9 031 /376 200 

VRTNA OPREMA 

TRANSPORTNI trak za žagovino dol. 
5 do 7 m. « 04/514-77-44. zvečer 

70043M 

OPREMA 
PRODAM 

HLADILNE vitrine 2x2.30 m. rabljene 
in hladilnico LTH 3x3 in. cena po do-
govo-u, 9 040/705-230 70045» 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

12 ro3 suhih plohov In desk, skupaj 
po 150 EUR (35.946 SIT). 9 
0 3 1 / 2 3 3 - t f / ' y 7004631 

KOVINSKA pocinkana okna 120x135. 
3 kom. primerrta za delavnico. 9 
031/795-286 7004»7 

NERABUENO opeko. Na/i Bečej. 
ugodno. 9 031/309-731 70043«& 

STREŠNO kritino, dvozareznik z vsemi 
dodatnimi elementi in A testom, ugod-
no. 9 0590/27-158. 041/892-262 

70042S1 

SUHE smrekove deske in plohe, 9 
04/250-31-56 

700440? 

TRAME in žagovtno. 9 051/840-016 
7004394 

KUPIM 

ODKUPUJEM lubadarice, suštce 
smreke, jelke in les na panju, plačilo 
takoj 9 041/584-233 roosisas 

ODKUPUJEMO hlodovino smreke, jel-
ke. lahko tudi sušice. 9 04/510-95-

5 0 7004443 

STAVBNO POHIŠTVO 
PRODAM 
NOVA stilna, vhodna vrata s podbo-
jem, 30% ceneje. 9 04/23-10020 

70044M 

NOVA notranja vrata v naravni barvi 
hrasta. 9 041/448-148 roottM 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA metrska ali razžagana, možnost 
dostave, 9 040/338-719 

700*33« 

KVALITETNA bukova in hrastova drva. 
možna dostava. « 04/51-80-220, 
041/639-348 7004432 

SUHA hrastova drva, cena 38 
EUR/m3 (9.104 SIT) ter mešana, že 
razžagana. slabše kvaliteta za 28 
EUR/m3 (6.708 SIT). 9 051/367-
1 4 6 7004440 

SUHA bukova drva 20 m3, cena 42 
eUR/in3 (lo.oeo SIT), s C4/G1-40-
257 7004&]0 

SUHA, mešana drva in zastekljeno ve-
zano okno 120x110. 9 04/255-16-
16 7004SI7 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

PRODAM 

MEŠALEC za beton m hladilnik. 9 
041/597-933 

DVOSED - francoska postelja, dva fo-
telja - ležišči, ugodno. 9 031/641-
8 6 8 7004&06 

NOVO usnjeno t>elo. kotno, sedežno 
gamtuTO. najnovejši model, aa polovič-
no ceno in dve postelji 90x190 z jogiji. 
stari dva meseca, ugodno, 9 
031/232-675 r0044«w 

PODARIM 

DVAFOTEUA, 9 04/202-54-67 
7004423 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

10 KG plinsko jeklenko, cena po do-
govoru. 9 0590/17-461 roo«« 

Ht_ADILNtK 250 I In pralni stroj Gore-
nje, 9 041/878-494 

/004468 

ŠTEDILNIK 4 plin, 2 elektrika, lepo 
ohranjen, cena po dogovoru, .9 
040/521-888 roo4434 

ŠTEDILNIK na tn:la gonva. star 3 mesece, 
cena po dogovoru. 9 040/66W20 

PRODAM 

HRASTOVO KORITO 150 cm. zanimi-
vo oblike, okovano, primemo za /rt ali 
vikend. 9 051/649-793 7cc4«m 

MARKIZO rini 3x7 m. 1?R. « 
04/255-18-97. 041/939-844 

7C043&8 

NOVO vrtno mizo in klopi, masivri les, 
cena 200 EUR (47.928 SlTi. 9 
041/369-014 7COI4« 

GLASBILA 
PRODAM 

AKTIVNI MONITOR Montarbo 180 A. 
zaradi bolezni. 2 kom., lepo ohranje-
no, 9 04/513-16-98 7C04M3 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

ŠOTOR MC KINLEV palmera 6. vod-
ni stolpec 3000, zadnji model, rabljen 
10 dni. ujodno, 9 031/886-345 

TURIZEM 
ODDAM apartmaje v Metajni na Pagu. 
Kurilič Mladen-Ljubica, 9 00385-
98/92-30-982. 040/926-544 7C04426 

REZERVIRAJTE si dopust v novi hiši 
Savudrija-Bašanija. 9 031/280^34. 
041/696-237 ?to*it» 

OBLAČILA 
PRODAM 

FANTOVSKO obhajllno obleko, 9 
041/312-256 7C044M 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

NEMŠKE ovčarje z rodovnikom, stare 
dva meseca. 9 031/618-045 

7<O4403 

PODARIM 

PODARIM PAVA. 9 04/513^32-65 
7C04300 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

DVOVRSTNI tzkopalec krompirja. Po-
lak, 9 031 /491 -028 /004438 

GOZDARSKI vitel Riko. 3 1 . « 
041/784-126 7004450 

GRIČ 4000 (puhalnika senal. 8 
031/456-937 7004433 

HIDRAVLIČNI cepilnik. 9 04/20-41-
322, 031/202-639 

/004466 

KOSILNICO refonn. primemo zs koš-
njo strmih travnikov. 9 04/518-10-86, 
0 4 1 / 2 1 4 - 5 0 0 r«OMOt 

NAKUDALKO SIP 16 m3 ter več njiv 
in travnikov. 9 031 /649-453 7304si6 

OBRAČALNIK SIP 165. 9 041/443-
3 3 1 730<S13 

PAJEK 460 H. hidravljičen dvig. giblji-
va kolesa, zamik od meje brezHben. 
«041/971-508 700443» 

PRODAM sekač za dva. rabljen. « 
041/669-689 70044)t 

PROFESIONALNO, dvotaktno kosilni-
co AS 28/4 Enduro. « 041/669-689 

7»441? 

STROJ za pranje krompirja, repe in 
korenja.« 04/231-23-75 7oo4484 

KUPIM 

KOMBAJN za krompir in prodam dvo-
brazdni obračalni plug, « 041/347-
2 4 8 700444« 

TRAKTOR Zetor. Univerzal aH Štore, 
lahko tudi v okvari. « 051 /203-387 

7004285 

ZADNJI mehanski nakladač in kiper 
prikolico, « 051/487-808 7X)44?s 

PRIDELKI 
PRODAM 

BOROVNICE, sveže nabrane, na voljo 
celo sezono cena 5 EUR/t (1.198 
SIT), možna dostava. « 031/621-858 

7004601 

DOBRO domače žganje in jabolčrl 
kis. Sr. Dobrava 14, Kropa, « 
04/533-66-19 7004393 

KROMPIR beli, jedilni, novi. « 
031/585-346 7004383 

SLADKE JAGODE lahko že dobite Pn 
Markuti, Čadovlje 3. Golnik, 9 
04/256-00-48 70040»5 

SUHO seno v kockah, primerno za 
krmo konj. «031/635-437 

700463' 

SVEŽE borovntee. « 04/23-11-930. 
040/248-331 700444? 

VEČ hektarov ječmenove slame. 9 
040/269-860 70044n 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

ČB BIKCA starega en teden In dva 
mes. staro teličko limuzin. Podbrezje 
6 7 700449S 

ČB BIKCA, starega en teden. 9 
041/254-711 700462« 

JARIOCE rjave, peteline Štajerce, rde-
če in pujske. Hraše 5. « 01/36-27-
0 2 9 700447« 

KOBILO haflinger z žrebetom. staro 5 
let. 9 041/214-584 

700462« 

KOZE in kozličke. 031/204-264 
700462» 

KRAVO simentalko po prvem teletu, 
Besnica. « 041/262-342. popoldan 

7004471 

KRAVO eimenlalko, brojo O moeocov, 
4. tele. « 04/25-21-062 

7004491 

KRAVO simeitalko. breja 7 mes.. 9 
031/791-444 70048W 

NESNICE za nadaljnjo rejo. spreje-
mam naročila za 2-mes. jarkice. Stra-
hinj 38. « 040/601-717 

OVCE za zakol. « 041 /218-493 
7004400 

PRAŠIČE različno težke, možna do-
stava. « <341/724-144 7004632 

RJAVE jarkice in bele piščance za do-
pitanje, Stancnik. Log 9. Šk. Loka. « 
04/518-5543. 041/694-285 

RJAVE JARKICE. « 04/57-21-786 
7004630 

TELICO sirrventalko. staro eno teto, 9 
04/533-13-80, 041/286-701 

70045?? 

TELIČKO sin^entalko v 9. mesecu bre-
jostl, w 041/350-188 70044U 

TEUČKO belgijsko plavo, staro en te-
den. «04/533-15-67 7004433 

TEUČKO simentalko. staro dva mese-
ca. «04/533-12-80 7004472 

TEUČKO simentalko. staro 12 dni. 9 
041/348-22S 700449. 

TELIČKO simentalko. staro 14 dni. 9 
04/252-16-14 7004627 

ZAJCE stare 4 mesece za zakol ali n^ 
daljnjo rejo. * 041/846-937 

700444} 

ZAJCE in zajUje, belgijski oijak. za na-
daljnjo rejo. stare 4 mes.. cena 12,5 
EUR <2.995.50 sm. 9 051/397-256 

7004619 

KUPIM 

BIKCA simentalca. starega do dva me-
seca. «04/259-15-41 7004477 

BIKCA simentalca ali druge mesne so-
rte, težkega 80 do 150 kg. « 04/25-
3 1 - 1 6 2 7004&C7 

TEUČKO rjave pasme, težko 100 kg, 
«041/920-699 7004454 

OSTALO 
PRODAM 

BOROVNICE, dnevno sveže, ročno 
nabrane, ugodno, tudi večje koičine, 
« 0 3 1 / 7 6 4 - 8 3 0 n>o«»7e 

KOTEL, unfvjfzalni. 60 I. brzoparilnk 
za kuho žgaria ali prašičje km>e. kom-
plet. vse v krom izvedbi, « 04/53-1:^ 
9 5 0 70043«3 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

GOSTILNA v Kranju zaposli dekle £li 
fanta za delo v otre^b« in veC &tudei>tcv 
za pomoč v strežbi. Erzar Matjaž s.p.. 
Jezerska c. 41. Kranj. « 04/23-43-
360.041/229-788 ro04?*7 

GOSTINSKI LOKAL v Sv. Duhu pri 
Šk. Loki. sprejme v redno delovno raz-
merje fanta sli dekle za delo v strežbi. 
Piranha d.0.0.. Podlubnik 99. Šk. 
Loka, « 031/62CW56, Valerija 

roo44e 

A g r ^ i ^ i r a 

Slavko Pfosen s.p., 
Smledniška cesta 17, Kranj 
Tel.: 04/23 26 870, 
tel./f^ 04/2324802 
Zaposli: 
1. PRODAJALCA (nVž) 
Izobrazba: končana 
šofa za prodajalce 
2. SKLADIŠČNIKA (m/ž) 
izobrazba: končana 
poklicna šota kmetijske, ko-
vinske ali elektro smeri 

Ponudbe pošljle do 20.6, 
2007 na gornji naslov. 

IŠČEMO študenta za razvoz hrane na 
območju Cerkeij In Šenčurja, Laterum 
d.o.o.. Grad 15, Cerklje. « 041/646-
3 5 8 7004543 

KAVARNA CONA-B. Moste bOb, Ko-
menda, Išče natakarice nad 20 let, pri-
jazne in komunikativne za daljše obdo-
bje - možnost zaposlitve, « 041/632-
002, Igor 7004?u 

NATAKARJA zaposlimo v Ljubljani 5 
EUR/ura (1.198 SIT), nedelje in prazni-
ki prosto, BTC - Kratochwjll d.o.o.. 
Šmartinska 152, Ljubljana, « 
041/671M)65 roo4.07 

OSEBO za dek> - pomoč v strežbi za-
poslimo takoj. Ptzzerija Sraka. Mošnje 
41, Radovljica.« 031/302-221 

REDNO ali honorarno zaposlim dekle 
za dek) v strežbi; Rinikar Janko s.p.. 
Senično 8. Križe, « 031/360-476 

7004179 

V OKOUCI KRANJA ob vikendih po-
trebujem dekle staro od 25 do 40 let 
za pomoč v šanku. Delo je popoldan-
sko ob sobotah in nedeljah. Mateja 
Zanko s.p.. Hrastje 52. Kranj. « 
040/244-335 

ČE STE IZKUŠEN programer, željan 
dela v skupini in iičete nove izzive, se 
pridružite naši ekipi, ki razvija vrhunske 
poslovne aplikacije, Resevo d.o.o., 
Finžgarjeva ul. 1, Lesce, kontakt: 
resEvo^gmail.com 7OO4M« 

IŠČEM delavca ali delavko na terenu, 
Mir^et Bajrovlč s.p.. Strahinj 4, Naklo, 
«040/908-242 7004S4& 

V REDNO delovno razmerje sprejme-
mo voznika B kat. za razvoz pk: in osta-
le hrar>e po ško^i Loki. Mateja, gostin-
stvo in storitve d.o.o., Frankovo nase-
lje 8. Škofja Uka « 031 /393-995 

7004423 

ZA DELO V STREŽBI v gostinskem lo-
kalu iščemo natakarico In natakarja. 
Benz. Glavna cesta 43. Naklo. « 
040/312-440 7Qom/ 

ZAPOSLIMO deUe. lahko študentka 
za strežbo pijač, pogoj urejenost in za-
nesljivost. Tedensko dobro plačilo, 
delo v dopoldanskem času, Nekovič 
d.o.o., Sp. Duplje 23. Duplje, « 
031/283-066 700424« 

ZAPOSUMO kuha/ja ali picopeka. R-
corija in roctavracija Tonad, Grad 15, 
Ceridje, « 041/646-358 

/004S44 

ZAPOSLITEV dobi kuhar ali kuharica 
in natakar alt natakarica. Klub Kovač, 
Andrej Marinšek s.p.. Glavna cesta 1, 
Naklo. « 031 /339-003 7004402 

NUDIMO delo voznika kombija. Pogoj 
odkup R-Master z delom. s.p. • d.o.o.. 
dek) je redno. Mojca d.o.o., Podnart 
42 a, Podnan. « 041/720-665 

7004482 

ZAPOSLIMO voznika tovornega vozi-
la, tzp. C in E kat, prevozi po Sloveni-
ji. Dežman Jože s.p.. Sp. Brnik 55, 
Cerklje. « 04/25-26-660. 041/707-
0 8 1 7004391 

STE KOMUNIKATIVNI, stari vsaj 35 
let. imate čas in prevoz? V svoje vrste 
sprejmemo dva nova sodelavca. Nata-
ša Sprager s.p.. Ljubljanska c. 21. 
Kranj. « 041 /743-521 7004437 

STUDIO Modita Šuceva 25, Kranj, 
išče sodelavce za pomoč pri trženju 
knjižnih uspešnic M/Ž. Inf. na. « 
040/994-526 70044« 

TAKOJ zaposlimo 4 zastopnike, polog 
osnovne plače še dodatna stimulacija. 
Pismene prošnje na Posredništvo Zde-
ne Brovč s.p.. Virmaše 170, Škofia 
Loka 7004401 

REDNO zaposlimo delavca za delo v 
ročni avtopralnkii, Rčman d.o.o.. Bri-
tot 39. Kranj. « 040/202-542 

ZAPOSUMO kleparja, krovca ali tesar-
ja z možnostjo priučrtve. KK Oblak 
d.o.o.. Predoslje 125, Kranj. « 
0 4 1 / 6 6 2 - 5 5 7 7009»90 

ZAPOSLIMO dvs delavca za pomožna 
pripravljalna izol&cijska dela, Izolaci/a 
Kepic d.o.o., Vopovlje 5a, Cerklje, « 
04/25-25-160.041/614-138 7oci»o» 

AVTOKLEPAR oz. sodetevec v avtore-
montnl delavnici lahko priučen tant 
dobi delo. montaža avto stekel, Jelov-
čan d.o.o., Žabnica 24, Žabnica. « 
041/756-188 

7004167 

AVTOMEHANIKA z fekušnjami. Avto 
Šivic d.o.o.. Loka 80. Tržič. « 
041/946-673 

AVTOMEHANIKA zaposlimo za nedo-
ločen čas. Tomaž Luitrek s.p.. Avto-
servls. Ladja 30, Medvode, okvirna 
plača za izkušenega avtomehanika 
cca. 1.000 EUR neto (239.640 SfT) s 
povračili stroškov. « 01 /36-17-500 

7004399 

DELO dobi moški za pomoč pri pre>iz-
vodnji travne n^^. KcnetijA KAlir^nk. 
Sp. Brnik 3. « 041/273-341 

7004303 

HONORARNO aH redro zaposlimo po-
lagalca notranjih tlakov - estnTiar iz Kra-
nja. LA d.o.o.. Ljubljanska c. 34 a, 
Kranj. « 041 /653-203 70O44m 

ZAPOSLIM slikopleskarja. Pavec tvo 
s.p.. Podbrezje 179. Naklo. « 
031/39-29^9 7004006 

ZAPOSUM kovinarja za delo na CNC 
stružnih avtomatih, Ropret d.o.o., Ho-
temaže 47a. Preddvcr. « 041/672-
0 4 3 7004461 

ZAPOSUM šoferja B kat. za razvoz. 
Mesarija Gregorc, Golniška c. 102, 
Kranj. « 040/515-597 

70044» 

ZAPOSUM DELAVCA za suhomonta-
žo (knauf dela), Janez Smrtnik s.p.. 
Zevnikova 3 a. Kranj, 040/88-39-39 

7004439 

ZARADI povečanega obsega dela za-
poslimo več delavcev, mizarjev in mi-
zarskih tehnikov v mizarski delavnici v 
Komendi. Ledka d.o.o., Ul. Konrada 
Babnika 55. U. • Šentvid. « 01/51-
91-642 7004483 

ZAPOSUMO skladiščnika, vsaj tri leta 
delovnih izkušenj, d.č.z mož. za nd.č., 
začetek dela takoj. Vbge pošljite na: 
Regeneracija d.o.o.. Alpska 43. 4248 
Lesce, « 04/531-70-70 7004400 

LIČEM 

SPOSOBNA ŠiViUAs 15 let prakse, 
z znanjem krojenja in šivanja po meri 
išče delo. « 031/568-470 

DUO ROLO išče delo na obletnicah, 
porokah domačo in aabavno glasbo. 
«041/224-907 70044« 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
GOTOVINSKI KREDITI za vse zapo-
^ene in upokojer>e. Lons, d.o.o., Gre-
gorčičeva 8, Kranj, « 04/23-66^08, 
051/387-753 7004407 

KREDITI D O 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, 

Maribor, tdefbn: 
02/252.48.26,041/750-560. 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACUE, novogradnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarpe. urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim n^atenalom. 
SGP B ^ i d.n.o.. Struževo 3a. Kranj. 
«041/222-741 7004190 

ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč, 
dovoz. poti. parkirišč, polag. robnikov, 
pralnih pktšč, izd. betonskih in kamni-
tih škarp. Adrovic & Co. d.n.o.. Jelov-
škova 10. Kamnik. 01/839-46-14, 
0 4 1 / 6 8 0 - 7 5 1 /004337 

ASTERIKS SENČIU Rozman Peter 
s.p.. Senično 7, Križe, tel.: 59-55-
170.041/733-709; ialuzije. rtrfoji, ro-
lete. lamelne zavese, piise zavese, ko-
mamiki. markize, www.asteriks.net 

7004344 

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

7004t92 

BEUENJE FASAD, pleskanje napuš-
Ouv, L>tH}ei>j« ituUaJijili prusturov. hlaje-
nje Sten in dekorativni opleski vam nudi 
slikopleskarstvo Ivan Pavec s.p., Pod-
brezje 179, Naklo, «031/39-29-09 

70037e& 

8YTYQ1. OČE IN StN. d.n.o.. Struže-
vo 3a. Kranj vam nudi vsa gradbena 
dela. notranji ometi, tasade. adaptac^ 
je, novogradnje, hitro in poceni.. « 
0 4 1 / 5 0 3 - * 0 2 

http://www.asteriks.net
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GRADBENIK REXHO d.n.o. Adergas 
13. Cerklje, »zvaia od temeljev do stre-
he. notranji om»ti. vso vrsto fasad, 
kamnite škarpe, adaptacije, urejanje in 
tlakovanje dvorišč. 041/589-996 

GRADBENO PODJETJE KRANJ 
d.0.0. Zupanova 6. Šenčur vam nudi 
vsa gradbena dela. notranji ometi, vse 
vrste fasad, adaptacije, novogradnje, 
tlakovanje dvon£6, Kvalitetno, hitro in 
poceni. 9 051/354-039 

roMe®? 

IZDELUJEMO In prenavljamo strehe. 
Megamatrix, d.o.o. Staretova ulica 39. 
Kranj. 041 /570-957 7oo4tM 

IZVAJALEC splošnih gradbenih del -
zidarstvo, tesarstvo, knauf sistema, 
s p u ^ n l h dtropov... se priporočamo. 
Nekovič d.o.o.. Sp. Duplje 23. Duplje. 
« 0 3 1 / 2 8 3 ^ 6 6 

70(M2S2 

IZVAJAMO sanacije dimnikov, nudimo 
dimne obloge, dimne kape. Novak & 
Co. d.n.o.. Ljubljanska 89. Domžale. 
031/422-800 

7004382 

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 

7002««! 

OPRAVUAM vsa gradbena dela od iz-
kopov ddo rušitev TGM RorenI Hegič 
s.p . Savska C. Kmnj. 9 
041/529-474 

700*096 

POLAGANJE naravnega kamna - mar-
mor. granit, porfido. Igor Juvan s.p.. 
Zg. Bela 1a. Preddvor, a 051/316-
165 70044)3 

PRAZNJENJE GREZNICI Bled - Ra-
dovljica • Jesenice. Miro Mežek s.p.. 
Krnica 46a, Zg. Gone. 041 /516-199 

7004473 

PRENAVUAMO in stanovanja v Kra-
nju in okolici - rezervirajte svoj termin. 
Megamatrlx. d.o.o., Staretova ul. 39, 
Kranj. 041/570-957 

7004t91 

RTV SERViS Sinko Marko s.p.. C. na 
Klanec 53. Kranj, pop. TV. video. ma-
lih gos. aparatov. 9 04/233-11-99 

/0039)9 

SUKOPLESKARSTVO Bizant Gorazd 
s.p.. Brrtof 9. 4000 Kranj vam nudi 
kvalitetne in ugodne pleskarske storit-
ve. « 041/514-547 

G G mali oglasi 
04/201 4 2 4 7 , e-po§ta: malioglasi@g-glas.si 
www.gorenjskiglas.si 

SLO-DOM zaklj. dela, pred. stene, 
spušč. stropi knauf • Armstrong, novo-
gradnje, adaptacije, podstrehe, mont. 
poUi. streS. okna. piskanje.... fvlarko-
tič Siavko s.p.. Suška 28, Šk. Loka. 9 
0590/20-722. 041/806-751 

7003505 

TESNENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnila do 30 % prif-ranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup. 10 let garancije. BE & MA, 
d.o.o.. Ekslerjeva 6. Kamnik 01/83-
16 0 6 7 , 0 4 1 / 6 0 4 2 2 0 

700434» 

ZAKUUČNA mizarska dela. montaža, 
okna. vrata, stopnišča, ograje, vgrad-
ne omare in ostalo po dogovoru. Ro-
bert Skrtec s.p.. Poljane nad Šk. Loko 
66, Poljane. 9 031/852-765 

7004497 

7 A § č i T N E okensk« mrA7A 'gavtrn ' . 
ugodno, po naročilu.. Goldi d.o.o., 
Francarija 8, Preddvor. 9 041/684-
389 7004431 

I Š Č E M 

iŠČEM žensko za delno pomoč na 
domu, 9 040/870<}09 

7004460 

IŠČEM mlajšega pra-/nika za pomoč za 
ustar>ovitev nove poftične stranke. 9 
041/315-635 

7004485 

IŠČEMO HIŠNIKA. 9 041/510-367 
7004541 

ZASEBNI STIKI 
30.000 POSREDOVANJ. 11.000 po-
znanstev v preteklem letu je karakteri-
stika ženitne posredovalnice Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsej Slo, 9 03/57-26-319. 031/505-
495, 031/836-378 

7004038 

37-LETNI podjetnik išče sknamno de-
Me. ki se je pripravljeno preseliti. 9 
C31/807-376 7004i27 

62-LETNA vdova z Gorenjskega, s 
spojim stanovanjem želim spoznati 
vdovca od 60 do 70 let z Gorenjskega 
za stalna ali občasna srečanja, šifra: 
UPANJE 

7004476 

67-LETNI VDOVEC iz okolice Kranja, 
s svojo hišo, avtom, ljut>iteij petja in 
planinarjenja, žoli po toj poti spoznati 
vdovo za stalna ali občasna srečanja, 
Sfra: JESEN 

7004475 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
fante za iskrene, resne, trajne zveze čz 
vse države. « 031/836^378 

7004126 

OBVESTILA 
GOSTILNA STARI MAYR v Kranju pri-
raja vsako sol>oto ob 19.30 zabavne 
>«čere ob dobri hrani In pijači v atriju 
pod kostanji. Zabaval vas bo one man 
t<and Branko Miličevič z evergrini, lah-
ho zaplešete, vstopnine ni, rez. na. 9 
04/28-00-020 7004326 

RAZNO 
PRODAM 

1,25 m3 smrekovih pk>hov. čebelnjak 
In tračno žago, 9 04/531-57-79 

7004444 

LEPE zajklje In zajce za pleme, žensko 
holo na 10 prestav za 10 EUR (2.396 
SIT), 9 04/255-14-87 

7004456 

SUHA bukova drva In telk;o simental-
ho. brejo 8 mes., 9 031/233-650 

7004489 

Zdaj se spočij. izmučeno srce, 
zdaj se spočijte zdelane roke. 
Zaprte io utrujene oči. 
k moja drobna luČka še brni. 

ZAHVALA 

V 73. letu starosti nas je zapustila draga mama. stara mama. 
prababica, tašča, teta 

A N A ČIMŽAR 
roj. DolinSek, p. d. Goričnikova mama s Štefanje Gore 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znanccm, za izrečena sožalja, darovano cvctjc, sveče in svete 
maše. Zahvala vsem, ki ste jo pospremili k njenemu preranemu 
počitku. Posebna zahvala dr. Bečanu, osebju bolnišnice Golnik, 
pogrebni službi Pogrebnik, Ivanki, gospodu župniku, zvonarjem, 
pevcem in nosačem. Še enkrat iskrena hN-ala vsem imenovanim in 
neimenovanim, ki ste kakorkoli počastili njen spomin in nam stali 
ob strani v težkih trenutkih. Ohranili jo bomo v lepem spominu. 

VSI NJENI 
Štefanja Gora, 27. maja 2007 

ZAHVALA 

28. maja 2007 smo se za vedno poslovili od našega dragega 
moža, očeta, starega očeta, pradeda, brata, strica in tasta 

MILOŠA ZAROTNIKA -
DAVIDA 
borca NOV 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izkazano sočutje, za izrečeno sožalje, za darovano 
cvetje in sveče. Posebej se zahvaljujemo vsem, ki ste nam kakor-
koli pomagali v teh težkih dneh, še posebej pa gospodu dr. An-
dreju Šubicu, gospodu župniku iz Sv. Duha, gospodu Štefanu 
Kalamarju in KO ZB Trata, gospodu Albinu Lavtarju, gasilcem GD 
Žabnica, sodelavcem Jelovice in DSV ter vsem praporščakom. 
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na nje-
govi zadnji poti. 
Ohranimo ga v lepem spominu. 

VSI NJEGOVI 
VVirmaSah 

Ne jokajte 
na mojem grobu, 
tiho pristopite, 
večni mir mi zaželite. 

ZAHVALA 

Hvala gospodarju življenja za dobrega moža. očeta, dedka, 
tasta, svaka, brata, strica, botra, bratranca in prijatelja 

TONETA POHLEVNA 
Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, gasilcem, KS Selcs, g. župniku Damjanu Proštu, 
pevcem, pogrebni službi Akris. Hvala za darovano cvetje, sveče 
in denarno pomoč, iskrena hvala vsem imenovanim in 
neimenovanim, ki ste ga v tako velikem Številu pospremili na 
njegovi zadnji poti. 

VSI NJEGOVI 
Selca, 27. maja 2007 

ZAHVALA 

V 68. letu ras je zapustil dragi ati. ata in brat 

FRANC H A F N E R 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sose-
dom in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče 
ter spremstvo na zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi osebnemu 
zdravniku dr. Stepanoviču in osebju ZD Kranj in Onkološkega 
inštituta, teti Fridi za nesebično pomoč, pogrebni službi Navček 
in Komunali Kranj, gospodu župniku za lep pogrebni obred ter 
pevcem za zapete žalostinke. Vsem še enkrat hvala. 

Hčerki Barbara in Bojana z družino 

ZAHVALA 

V 88. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica, 
prababica in sestra 

FRANČIŠKA SKODIAR 
roj. Žagar 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sose-
dom in znancem za izrečena sožalja. darovano c/etje in sveče 
ter spremst/o na njeni zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi dr. Ta-
tjani Primožič in medicinski sestri Andreji Zore ter osebju bol-
nišnice Golnik. Iskrena hvala tudi župniku Francu Godcu, 
pogrebni službi Kranj, pevcem iz Predoselj ter zaigrano Tišino. 

Vsi njeni 
Gorenje, Kranj, Kokrica 

. . . . v SPOMIN 
Prazen dom je m dvonsce, 
naše oko zaman tc išče. 
Solza, žalost, bolečina te zbudila ni, 
ostala je le praznina, ki hudo boli. 

v ponedeljek, 11. junija 2 0 0 7 . bo minilo žalostno leto dni, 
odkar nas je zapustil naš dragi mož. očka, stari ata in tast 

CIRIL BEVK 
iz Gorenje vasi 

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, mu poklonite lepe 
misli in prižigate sveče. 

VSI NJEGOVI 
Gorenja vas 

ZAHVALA 

V 87. letu starosti nas je zapustila naša dobra mama 

M I L K A ZMRZLIKAR 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem, prijateljem ter sodelav-

cem Osrednje knjižnice občine Kranj, Kron-Telekom servisa, Donit Tesnit in Termo, 
ki ste JO pospremili na zadnji poti, ji darovali cvetje, sveče in sv. maše, nam pa izrazili 

globoko sočutje in spoštovanje do nje. Zahvaljujemo se podjetju Navček. pevcem iz Pre-
doselj in Petru. Lepa hvala g. župnika Cirilu Isteniču za opravljen obred. Zahvaljujemo 

se tudi ekipi nujne medicinske pomoči iz ZD Kranj in Bolnišnice Jesenice. 

Vsi njeni 
Voklo, 1. junija 2007 

mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
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ANKETA 

Delo za mlade 
B O S T J A N B O G A T A ) 

Ministrstvo za delo, družino 
In socialne zadeve s predla-
ganimi spremembami zako-
na o pokojninskem in Invalid-
skem zavarovanju spodbuja 
zaposlene, da bi delali čim 
dlje, tudi po tem, ko bi že iz-
polnjevali pogoje za upokoji-
tev. Kaj o tem menijo mladi? 
Foto- Cotazd Kavčič 

% 
Dejan Kokalj: 

"Predlog ni dober, saj že 
tako preveč delamo. Sam 
sem pripravljen delati toliko 
kot naši starši, to je do pri-
bližno 60. leta. Tudi, če bi 
sprejeli tak zakon, se ne bo-
jim za službo." 

Samo Matjan: 

"Prisiljeni bomo delati za tri 
upokojence, saj se prebival-
stvo stara. Tako nam nare-
kuje tudi globalizacija, Evro-
pa bo s starejšim prebival-
stvom stagnirala, Azija pa 
napredovala." 

Sara Štefur: 

"Vsak bi rad čim manj delal, 
vendar smo mladi bolj am-
biciozni in želimo delati več. 
Živimo v drugih časih, zara-
di razvoja zdravstva živimo 
dlje, zato moramo tudi dela-
ti dlje." 

Sašo Jermančič: 

"O tem ne vem veliko. Ne 
želim delati do 63. leta, če 
bi bil zakon sprejet, pa tako 
ali tako starejši našega dela 
ne poznajo dobro. Računal-
ničar sem in nas je še pre-
malo." 

Katja Valančič: 

"Predlog je slab, saj mladi 
danes ne moremo do zapo-
slitve, starejši pa naj bi dela-
li še dlje. Premalo dela je za 
vse, še posebej, ker želijo 
imeti delodajalci delavce z 
določenimi izkušnjami." 

S petjem do stotih let 
Pred kratkim je v Domu ob Savinji v Celju stoletnico praznovala Frančiška Čemažar iz Železnikov. 

A N A H A R T M A N 

Železniki, Celje - Franči-
•ška Čemažar, ki zadnja štiri 
leta prebiva v Domu ob Savi-
nji v Celju, je sicer sto let do-
polnila že devetega marca, 
pravo slavje pa je dočakala 
pred dnevi, ko je svoj jubilej 
praznovala še s tremi sosta-
novalkami: dve sta prav tako 
dof>olnili sto let, najstarejša 
pa kar 106 let. 

Pred odhodom na Štajer-
sko je živela v znameniti 
Bonceljnovi hiši v Železni-
kih, zato jo je ob visokem ju-
bileju obiskal tudi železni-
karski župan Mihael Prevc. 
V domu starejših se Franči-
ška zadnja štiri leta odlično 
počuti, saj ima blizu hčerko 
Milko, ki jo dnevno obisku-
je. Ker ji zdravje dobro služi, 
si čas krajša z branjem, po- Frančiška Čemažar s hčerami 

slušanjem radia in gleda-
njem televizije. Pred časom 
je sodelovala tudi v dom-
skem zboru, a jo ta, kot pra-
vi, preveč utrudi, kljub temu 
pa še vedno rada zapoje. 
Stoletnica namreč meni, da 
je takšno starost dočakala 
zaradi dela, dobre volje in 
petja. 

Jožmanova mama se je 
pred stotimi leti rodila v glas-
beni družini v Ojstrem Vrhu 
pri Železnikih, igrati pa zna 
na violino in orgUce, iz kate-
rih še danes rada izvablja 
zvoke. Kot pravi njena hčera 
Milka, mama Železnikov ne 
pogreša tako zelo, saj je 
ohranila stike s sosedami: 
"Pogosto se slišijo po telefo-
nu in tudi na obisk večkrat 
pridejo. Mama je tako pov-
sem na tekočem z dogaja-
njem v svojem kraju." 

K A M N I K 

Srednjeveški konec tedna 

Danes se v Kamniku začenjajo tradicionalni srednjeveški 
dnevi, ki letos prinašajo kar nekaj sprememb. Vrhunec do-
gajanja bo jutri. Ena večjih obogatitev bo ulična uprizori-
tev srednjeveške zgodbe Vitomirjev prstan, ki bo pravza-
prav tekmovanje različnih ekip s srednjeveškimi katapulti. 
"Kamnik se bo spremenil v prizorišče nekakšnih iger brez 
meja, na katerih bodo morale ekipe med drugim preživeti 
turški vpad, zapeti serenado ugrabljeni lepotici, nabrati 
strelivo in s čisto pravim katapultom zadeti čim več zma-
jevih glav," je del pestrega dogajanja, ki se bo v nedeljo za-
ključil na Starem gradu, opisal Coran Završnlk iz KD Pri-
den možic. j. P. 

K R A N J 

Darilo Telekoma kranjski porodnišnici 

v okviru donatorske akcije Danes sem slišala tvoj srček, v 
kateri bo Telekom Slovenije vsem slovenskim porodnišni-
cam podaril kardiotokograf (CTC), je pred kratkim novo 
aparaturo prejela kranjska porodnišnica. Gre za napravo, ki 
je pred In med porodom nepogrešljiva, saj omogoča 
spremljanje otrokovega in materinega srčnega utripa, delo-
vanje maternice, materinega krvnega tlaka in nasičenost 
krvi s kisikom ... Direktorici Bolnišnice za ginekologijo in 
porodništvo Kranj dr. Andreji Cerkvenik Škafar je napravo 
predal direktor Prodajne enote Kranj Tomaž Pintar. V dona-
torski akciji za slovenske porodnišnice bo vsaka od 14 
slovenskih porodnišnic prejela svoj aparat. S. K. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo pretežno oblačno, občasno bodo krajevne padavine, 
tudi kakšna nevihta. V soboto bo več sončnega vremena, 
topleje bo. V nedeljo bo dopoldne dokaj sončno, popoldne 
bodo nastale posamezne nevihte. 

Agencija RS za olcolj« , Urad za Mrttottogtjo 
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1 4 / 2 2 ° C 
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28/17'C 

T R Ž I Č 

Slovesnost pod Ljubeljem 

Jutri, 9. junija, ob n . uri bo na prostoru koncentracijskega 
taborišča Mauthausen pod Ljubeljem slovesnost v spomin 
na 62. obletnico osvoboditve taborišča. Na prireditvi, ki jo 
organizirajo Koordinacijski odbor žrtev nacifašističnega na-
silja pri Zvezi združenj borcev in udeležencev NOB Sloveni-
je, Občinski odbor ZZB NOB Tržič in Občina Tržič, bo slav-
nostni govornik državni poslanec in tržiški župan Borut Sa-
jovlc. V programu bosta nastopila Partizanski pevski zbor in 
orkester Slovenske vojske. S. S. 

Mladoporočenci 

v Škofji Loki so se 2. junija poročili Marco Bali in Mateja Lu-
kan, Tomaž Zavrl in Irena Bogataj ter Roman Rant in Andre-
ja Bogataj, v Bistrici pri Tržiču pa Andrej Kamin in Vanesa 
Kalan ter Gregor Jankovič in Maja Robek. 
Gorenjski glas mladoporočencem čestita in jim s čestitko, 
prejeto na matičnem uradu, podarja polletno naročnino na 
časopis. 

O b v e s t i l o 
Podjetje SCTd.d., Slovenska cesta 56,1000 Ljubljana, bo v 
okviru gradnje avtoceste Vrba - Peračica za investitoija 
DARS d.d., Cesta XIV. Divizije 4, 3000 Celje, zgradilo 
deviacijo 1-6 v obmo^u podvoza Radovljica na lokalni 
cesti LC 384021 Radovljica -Zapuže. 

Zaradi izvajanja del bo v trajanju od 11. 6. 2007 do 1.4. 
2008 promet na tem delu oviran. Obvozi bodo označeni. 
Prosimo vas, da upoštevate začasno postavljeno 
prometno signalizacijo. Hvala za razumevanje 
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GLASBA, TELEVIZIJA 
PRAZNIK 
FRAJTONARJEV 
Ta koncc tedna bosta v Bcsnici potekala 
gorenjsko prvenstvo harmonikarjev in festival 
narodnozabavne glasbe Zlata voščenka. 

j 3 Ana Hartman Na 16. Gorenjsko 
prvenstvo har-
monikarjev, ki 
se bo to nedeljo 
ob 12.30 začelo 

pod šotorom v Zgornji Bes-
nici, se je prijavilo 138 har-
monikarjev, kar je največ do-
slej. "Zanimanje se iz leta v 
leto povečuje. Harmonika je 
očitno vse bolj priljubljena 
tudi med mladih, saj bo v 
kategoriji do 12 let nastopilo 
35 harmonikarjev," je dejal 
Miha Sušnik, predsednik 
Turističnega društva Besni-
ca, ki pripravlja tridnevno 
dogajanje Besnica 2007. 
Tekmovalci bodo zaigrali 
eno skladbo po lastnem izbo-
ru, še posebej so zaželene 
slovenske narodne oziroma 
ljudske viže. Po 19. uri bodo 
razglasili absolutnega go-
renjskega prvaka in najboljše 
po posameznih kategorijah, 
podelili bodo tudi nagrado 

občinstva. Gorenjsko prven-
stvo harmonikarjev je hkrati 
tudi izbirno tekmovanje za 
Zlato harmoniko Ljubečne. 

V Besnici bo živahno že 
nocoj, saj bo tam po 20. uri 
na sporedu osmi festival na-
rodnozabavne glasbe Zlata 
voščenka. kd mladim ansam-
blom predstavlja odskočno 
desko. Nastopilo bo trinajst 
ansamblov, med katerimi 
bodo tudi bolj uveljavljena 
imena. Predstavili se bodo s 
skladbo po lastnem izboru in 
priredbo ljudske skladbe. 
Ocenjevali bodo le izvedbo 
slednje, prvim trem pa bo 
organizator podelil denarno 
nagrado. 

Prireditveni prostor pred 
besniško šolo pa ne bo same-
val niti jutri, saj se bo ob 15. 
uri pod šotorom začela otro-
ška zabava s številnimi delav-
nicami, za katere bodo po-
skrbele besniške vzgojiteljice 
in aniinatorke, oUoke pa bo 
presenetila tudi Pika Noga-
vička. 

h 

Marylin Manson, 20. junij, Križanke, Ljubljana 

Zapisali so: biti vznemirljiv 
in kontroverzen na inteli-
genten in ustvarjalen način 
je v času inflacije medijskih 
pop "šokov" in škandalov 
pravi dosežek. Letos bo tik 
pred svetovno turnejo m 
ljubljanskim nastopom 20. 
junija v Križankah izšel nje-

gov novi, šesti studijski album "Eat Me, DInk Me". Mari-
lyn Manson torej prihaja v mesto povodnega moža na 
novem vrhuncu ustvarjalnih moči, kljub depri zaradi svo-
je zadnje Urške. Srhljivo. A. B. 

DOBRI STARI ZABAVUACI 
Nedeljski večer špičastih frizur in čevljev s finsko skupino Leningrad Cow/boys bi v vsakršnem 
iskalniku lahko našli pod geslom "rokenrol fešta". 

J3 Igor Kavčič 

M 
alo mi je ne-
rodno," je 
med koncer-
tom na odru 
sredi tradici-

onalno "našemljenih" Le-
ningrad Cowboys ugotavlja-
la povabljenka iz občinstva, 
na kar ji je pevec skupine v 
sekundi izstrelil: "Nam pa 
že dolgo ne več." Skupina, ki 
je nastala pred osemnajsti-
mi leti, ko jo je za potrebe fil-
ma Leningrad Cowboys Go 
to America ustanovil slavni 
finski režiser Aki Kaurisma-
ki, nepoznavalcu na prvi po-
gled bolj kot resen rokenrol 
band daje vtis zbirke odr-
skih zabavljačev. Prav na-
sprotno pa je v nedeljo zve-
čer. v zadnja leta že dodobra 
uveljavljenem koncertnem 
prizorišču Cvetličarna v 
Ljubljani, že ena prvih nji-

X ^^ \ I 

Špičaste frizure in čevlji In seveda ošpičena g l a s b a /Foio:z,uop 

hovih skladb, priredba udar-
nih AC/DC, napovedala še 
en dober rokenrol žur. Ob 
nekaj njihovih "klasikah", je 
ducat glasbenikov, ti so se 
komaj uspeli spraviti na 

Nov termin in nova voditeljica 

Aktualna informativna oddaja SVET na Kanalu A bo čez 
poletje potekala v novem terminu. Prvič bo ob novi uri na 
sporedu v ponedeljek, 11. junija, ob 2i.$o, sledila pa bo 
vsak delavnik po končanem večernem filmu oziroma se-
riji (okoli 21.50). 
Novost Sveta bo tudi ta, da bo oddaja s poletjem začela 
potekati z dvema voditeljema. V družbi gledalcev še na-
prej ostaja priljubljeni Marko Potrč, voditeljsko vlogo pa 
bo po novem prevzela tudi LIH Žagar. Svet bosta vodila 
izmenjaje, tedensko. Lili Žagar pa bo gledalce iz studia 
prvič pozdravila že 18. junija ob 22.05. 
Lili Žagar se je z novinarstvom ukvarjala že zelo zgodaj, 
saj je bila na tem področju aktivna že v osnovnošolskih 
klopeh. Simpatična 26-letna Dolenjka se je v televizijske 
vode podala proti koncu študija komunlkologije, ko se je 
pred dobrim letom pridružila ekipi Kanala A, takrat pri od-
daji E-h. Del ekipe Sveta je že od začetka oddaje in v njej 
kot novinarka doslej večinoma pokrivala področje zdrav-
stva s Številnimi odmevnimi in žgočimi temami. N. V. 

Gorenjski Glas 
WWW.CORENJSKICUS.SI 

89.8 91.1 96.3 

Kranj, Grad Khislstein 
nedelja, 24. junij 2007, ob 20h 
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Goretijski prijatelj 

Radio Sora d.o.o.. 
Kapucinski trg 4, 
4220 Škofja Loka, 
tel.: 04/506 50 50, 
faA. 04/506 50 60, 

e-mail: info#radio-sora.si 

oder, v veliki meri predstavil 
tudi njihovo novo ploščo 
Zombies Paradise. Če so Bo-
wijev Starman, Cashov Ring 
of Fire, celo bondovska glas-
ba iz fibna Goldfinger v har-

drockovski verziji še bili v 
mejah pričakovanj, pa je 
povsem presenetila rockov-
ska izvedba stare sladkorno 
popaste You're my Heart, 
You're My Soul dueta Mo-
dem Talking. 

Dobra komunikacija z ob-
činstvom, množica rockov-
skih predelav in sprotno du-
hovičenje Cowboysov so bili 
dovolj, da je vzdušje v dvora-
ni preraslo v rokenrol fešto. 
Ta se je z enim dodatkom 
končala po slabih dveh urah, 
kar je sicer izpadlo "za tork 
denarja tork muzike", kon-
cert je bil namreč iz Križank, 
kjer so Cowboysi že nastopi-
li pred leti, zaradi očitno 
manjšega zanimanja prese-
ljen v manjši prostor. Ljubi-
telji finske rockovske atrakci-
je so to sprejeli kot bonus in 
na koncertu neizmerno uži-
vali. Torej, finski kavboji z 
obema lepotičkama - še kdaj. 

RAZISKUJEJO 
MEJE GIBA 
Konec maja je bila v Ostrigi premiera plesne 
predstave Big Dan, ki bo ponovitev doživela še 
v sklopu festivala Ostriginale konec junija. 

Glavni akterji pri 
predstavi so Ja-
kob Drmota 
(ples, režija, sce-
nografija, koreo-

grafija), Danijel Džever (glas-
ba) in Barbara Drmota, Tina 
Hribemik, Nina Trebeč 
(ples, koreografija). Na pred-
stavo, ki traja pol ure, so se 
pripravljali štiri mesece, zad-
nja dva pa so se intenzivneje 
srečevali večkrat na teden. 
Skupaj kot ekipa sodelujejo 
prvič in kot pravijo, se zadeva 

kar dobro obnese. Režiserju 
Jakobu je bilo glavno vodilo 
stavek baletnika Pina Mla-
karja, ki je nekoč povedal, da 
je ples kot tak umetnostna 
prvina, iz katere so se razvile 
druge umetnosti, kot so fibn, 
slikarstvo, kiparstvo. Vse te-
melji na gibu. Zato naslov 
predstave ni naključen, saj se 
Big dan vzvratno prebere 
Nad Gib. Tako so v predstavi 
raziskovali meje giba. Ob ne-
navadni scenografiji, zani-
mivi zgodbi in odlični avtor-
ski glasbi pa predstava dobi 
pravi pomen in je nedvomno 
vredna ogleda. 

http://WWW.CORENJSKICUS.SI


KULTURA 

ŠTIRIDESET HARMONIKARSKIH 
v ponedeljek, n . junija, ob 20. uri bo v Linhartovi dvorani slavnostni koncert ob 40-letnici 
Harmonikarskega orkestra Glasbene šole Radovljica. 

Ko gre beseda o bo-
gati zgodovini ra-
dovljiške glasbene 
šole, je nemogoče 
spregledati enega 

njenih velikih dosežkov, Har-
monikarskeg? orkestra, ki le-
tos deluje že 40. jubilejno se-
zono. Orkester je bil namreč 
dokončno oblikovan v šol-
skem letu 19S6/67 in je po-
tem dolga leta deloval pod 
taktirko dirigenta in profesor-
ja harmonike Jožeta Ažma-
na. Redke so bile prireditve v 
občini, na katerih ni nastopal 
tudi orkester, harmonikarji 
so svojo kakovost dokazovali 
na radijskih in televizijskih 
snemanjih, nastopali so 
doma in v tujini in v vseh teh 
letih izoblikovali bogat reper-
toar skladb različnih žanrov. 

Harmonlkarski orkester je v 40 letih delovanja ime radovljiške glasbene šole ponesel v svet 

od Idasične glasbe do zimze-
lenih meloi j . .\žman je v 
skoraj tridesetih letih vzgojil 
vrsto uspešnih mladih har-
monikarjev, mnogi izmed 
njih so nadaljevali šolanje na 
srednji šoli in na akademiji, 
vedno znova pa so samostoj-
no oziroma v sodelovanju s 
tolkala ali kitaristi navduše-
vali občinstvo. Eden obetav-
nih mladih harmonikarjev je 

bil nekoč tudi sedanji diri-
gent Tomaž Cilenšek, ki Har-
monikarski orkester vodi od 
leta 1994 naprej. Z njim je 
orkester prenovil repertoar 
tudi z novejšimi skladbami, 
pridobil je na kakovosti, mla-
di glasbeniki pa so se začeli 
udeleževati tudi tekmovanj 
za orkestre doma in v tujini, 
kjer tudi nagrade niso izosta-
le. Posneli so tudi kaseto in jo 

pred petimi leti dopolnili z 
zgoščenko. Danes v orkestru 
igrajo tako mladi kot starejši 
šolani glasbeniki, ne manjka 
pa tudi smelih načrtov za pri-
hodnost. Na slavnostnem 
koncertu ob zaključku jubi-
lejne 40. sezone bo Harmo-
nikarski orkester igral zani-
miv glasbeni program od J. S. 
Bacha do sodobnih zvočnih 
slik Josefa Zawinula. 

4 0 . 0 0 0 E U R 
• preklopite na 106.4 Radio Ekspres • zapišite 
katerekoli tri slišane pesmi • pošljite jih skupaj 
s svojimi podatki (ime. priimek, nasfov, telefon) na e-mail 
naslov zmagaj@radioekspres.si • 
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PRIHAJA KEKEC 
v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah se 
je začel 7. kulturni poletni festival. 

^ H B E E D 

Festival se je tako 
kot vsako leto tudi 
letos začel z nasto-
pom enega boljših 
slovenskih pevskih 

zborov. V cerkvi sv. Lenarta 
na Krtini, ki daleč naokoli 
slovi po svoji izjenmi akusti-
ki, so zapeli pevci Komorne-
ga zbora Megaron iz Ljublja 
ne. 

Preostali program tega tra-
dicionalno dobro obiskane-
ga poletnega festivala, ki ga 
na leto obišče tudi do 15.000 
obiskovalcev iz vse Sloveni-
je, bo potekal vse do septem-
bra. Kot so povedali organi-
zatorji, člani Kulturnega 
društva Miran Jarc Škocjan 
pri Domžalah, bo program 
tudi letos namenjen najšir 
šemu občinstvu, tudi letos 
pa so veliko pozornosti po-
svetili izbiri gostov in kako-
vosti predstav. V soboto, 9. 
junija, se bo na odprtem 
odru predstavila zasedba 
Primorskega dramskega gle-
dališča z nostalgično gro-
teskno farso Kako smo ljubi-
li tovariša Tita, z Gojmirom 
Lešnjakom - Gojcem v eni 
od vlog, za katero je že prejel 
nagrado Komedijant večera. 

Sredi meseca bosta večer za 
ljubitelje narodnozabavne 
glasbe pripravila Radio in 
TV Slovenija ob 40-letnici 
ene najstarejših radijskih 
oddaj Koncert iz naših kra-
jev. Ekipa, ki jo zadnjih dvaj-
set let vodi [anez Dolinar, je 
v tem obdobju ustvarila že 
več kot 700 oddaj, na Stu-
dencu pa bo zaigralo dva-
najst mladih ansamblov iz 
Slovenije in štirje iz zamej-
stva. Poslastica za ljubitelje 
glasbe bo tudi Večer šanso-
nov in ziir.zelenih melodij 
24. junija, na katerem bodo 
zapeli Darja Švajgei:, Lara P. 
Jankovič, Romana Krajnčan 
in Jure Ivanušič. 

Kot vsako leto pa so orga-
nizatorji največ pozornosti 
namenili svoji domači pred-
stavi, ki je letos Kekec je pač 
Kekec. "Ta Panljičeva pri-
redba je bila pred leti na Stu-
dencu že zaigrana, a tokrat 
smo jo še obogatili, saj naš 
oder lahko prenese večje šte-
vilo nastopajočih. Prepričan 
sem, da bodo obiskovalci 
tudi letos navdušeni," je po-
vedal režiser Alojz Stražar in 
dodal, da je nastopajočih več 
kot 60. Premiera bo v petek, 
20. julija, predstavo pa bodo 
do konca festivala ponovili 
še devetkrat. 

VIKEND ZA KLASIKO 
Včeraj se je s koncertom Komornega zbora De 
profundis začel 5. festival mlade klasične glasbe 
Musica Carnium. 

Igor Kavčič 

S koncertom Ko-
mornega zbora De 
profundis iz Kra-
nja se je včeraj zve-
čer začel letošnji 

festival Musica Carnium. 
Pavšlarjeva hiša (bodisi atrij 
bodisi galerijski prostor v 
pritličju) bo tja do nedelje di-
hala v znamenju klasične 
glasbe, ki jo bodo tudi letos 
izvajali predvsem mladi obe-
tavni glasbeniki. De profun-
dis se je ob zaključku uspeš-
ne sezone pod vodstvom 
Branke Potočnik Krajnik 
predstavil s skladbami nem-
škega baroka in ciklom 
skladb na temo ljubezni v 
slovenski ljudski pesmi. Da-
nes se bo predstavil obeta-

ven mladi kitarist Nejc Ku-
har, ki bo jeseni nadaljeval 
študij na Dunaju, jutri pa bo 
sledil Godalni kvintet Ala-
mire, v katerem nastopajo 
študentke oziroma še sveže 
diplomiranke Akademije za 
glasbo, pridružil pa se jim 
bo še klarinetist Jaka Bobek 
z Raven na Koroškem, ki le-
tos končuje specialistični 
študij na ljubljanski akade-
miji. Festival bo v nedeljo 
zaključila komorna skupina 
Occtissimo, sestavljena iz 
glasbenikov mlajše genera-
cija: štirih violinistov, dveh 
violistov in dveh violončeli-
stov, ki so že po naravi se-
stava prava posebnost pri 
nas. Vsi koncerti, na katere 
je vstop prost, se bodo zače-
li ob 20. uri v atriju oziroma 
notranjosti Pavšlarjeve hiše. 

WWW.GOREN)SKIGLAS.SI 
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TV SPORED 

PETEK 8.6. 
13 Sofin v Ho8yv«aodu 13 JO Zdnčeni z gla-
vo 14J0 Reievai^ iivaS I M S Zapelo E T^Kja 
15J5 StEZOto^ 1^25 R?A 16J0 KBc 17.15 
Oto za oko 1&0S Brodoloin 19J)0 Dii<a 19.50 
Pod nožem 20.15 Na robu 21.05 Prevaranti 
22.00 Novmat v modrem 22 JO Vojaki 23 J « 
Medicinski detektivi OOJK Pod rnliem 0030 l(aj 
storiti? 01 JO Prevaranti 02.10 Na zmenku 02 JS 
Novinar v modrem 03.25 Na robu 04.15 Didca 
05.05aofinvHolywDodu 

11 iS Vojna 2ensk,13.del12JOU!(enzov3 žena, 
42dd13.10Takojeailjenje,26. del 14.05 Kriva 
te piezni, 91. - 92. del 1535 Ker ljubim Glorio, 
86. - 87. del 17.40 Lx)tenzova žena, 42. del18J5 
Vojna žensk,13.del19J0 Note in za^ub|ene,15. 
del 20J0 Tako je S v ^ 26. del 21.10 Kriva te 
ljubezni, 92 del 22i)5 Ker ̂  Gloiio, 87. dd 
2 3 M Sreda v ljubezni, 147. del 23 J 5 Vopa 
žensk. 13.del 

SOBOTA 9,6. 
O&OO Knita prevaa O6JO 1ihi stnjp07.40 R ^ 
vanje živai 08U» Vlume Z90(Sie OSJO Obalna 
straža 10.10 Obakia straža 1125 Mejna poSc^ 
16J!5 Obalna straža 19J5 Novinar v modrem 
20.15 Vohurienje 21 J « Ve< kol bizarno 0 3 i 0 
Vohunjenje 04.40 Tihi strup 0530 Viharne 
zgodbe 

06J)0 Tako je življenje, 33. del 06J0 Ker ljubim 
Gk)rk>, 83.- 87. del 11.00 Naie skrivno življenje, 
27.del11J0 Kriva te ljubezni,88.-9Zdel16J)0 
Oaia je moj vzornik, komer^, atg. (2000) 1&00 
Takoježtv^je,34.del19J»VkuhinpzAngek]m 
in Mario, 9. del 20.00 Svetovni popotnik 21.00 
Pepelu, 20. del 22.00 Zvezdniški intenju 23 
Nezvestoba, 8. del 

NEDEUA 10.6. 
10.15 Kritidio reSevanje 11J)5 lA Air Frve 2 
1135Kriti6»re^i¥l2.45Reševarijevgorah 
1330 Kritidio rekvai^ 1420 Požar v A v ^ 
Reievanje živaH 15.10 Kritiino reievanje 16J0 
PTežive^vdiypri16i0Kiitiaioreševar^17>W 
Ptežive^vdMn18JOKiidenoreievat^19J5 
Prežive(jevdiyjir»20.15Kriti<no reievanje 21J)5 
KritiAio reievanje 22.00 Usodni trenutki 2230 
Kritidn reieraije 2 3 ^ U Air Rve 2 OOJO Kri-
tično reievanje 

06.00 Tako je življenje, 34. del 0630 Nore in 
zaljubljene, 11.- IS. del 11.00 Naie skrivno 
življenje, 28. del 1130 Sreia v ljubezni, 143. -
147. del 16.00 Oda je moj vzornik 18.00 Tako 
je življenje, 33. del 19.00 V kuhinji z Angelom 
in Mario 20.00 Svetovni popotnik 21.00 Pe-
pdka, 21. del 22.00 Zvezdniiki inteniju 23.00 
Nezvestoba, 9. del 00.00 Ljubezen naprodaj, 9. 
del 01JM oata je moj vzornik, 02.40 Tako je 
življenje, 34. del 

PONEDEUEK 1 1 . 6 . 
10.10 Kaj storiti? 11.00 Klic 1105 Brodolom 
12.15 Rojstvo 13.05 Zk>Sn v Hollywoodu 
13J0ŽV3l5kivtt14J0Re{evanježivali14.45 
Zapiski iz Tajpeja 1535 ZamoKane zdravniike 
zgodbe 16J5 RPA1630 Klic 17.15 Oko za 
oko 18.05 erodotom 19.00 Dirka 1930 Pod 
nožem 20.15 Svalski vrt 21.05 Prevaranti 
22.00 Jasnovidci 2230 Vojaki 23.40 Medicin-
ski detektivi 00.05 Pod nožem 0030 Kaj stori-
ti? 01 JO Prevaranti 02.10 Na zmenku 

11 JSVojna žensk, 14.dei12JOLorenzovažena, 
43.del13.10Takoježivljenje,27.del14J5 Kriva 
te lubezni, 9 1 del 1 5 M Kiiva te ljubezni. 93. del 
1535 Ker iubim Oorio, 87. dH 16X5 Ker ^ 
Glorio, 88. del 17.40 Lorenzova žena, 43. del 
1835 Vojna žensk, 14. del 1930 Nore in 
zaPi^,16.del20JOTakoježiv|jet^,27.del 
21.10 Kriva te ljubezni, 93. del 22.05 Ker ljubim 
Gkmo, 88. del 23.00 Sre<a v ljubezni, 148. del 
2335 Vojna ženst;, 14. del 

TOREK 12.6. 
09J0 Diria 10.10 Kaj sMiti? 11 J)0 Kic 11JS 
Biodotom 12.15 Rojstvo 13.05 Zlo6n v Holly-
vraodu 1330 Živalski vrt 14J0 Reievanje živali 
1445 Zapiski iz Tajpeja 1S3S ZamoKane 
zdravnBke zgodbe 16J5 RPA 1630 K«c 17.15 
Oko za oko 18.05 Brodotom 194)0 Diika 1930 
Pod nožem 20.1 S Svalski vrt 21.05 Prevaranti 
22i)0 Jasnovkid 2230 Vojaki 23>n Medkinski 
detektivi 00.05 Pod nožem 

11J5V(Jia žensk, 15.del12J0 lorenzova žena, 
44. del 13.10Tak(iježnljenje, 28. del 14.05 Kriva 
te ljubezni, 93. - 94. del 1535 Ker p i m Ooin. 
88. - 89. del 1740 lorenzova žena, 44. del 1835 
Vojna žensk, 1 S. dd 1930 Note in zap§ene, 17. 
del 20 JO Tako je ž i v ^ , 28. del 21.10 Kriva te 
ljubezni, 94. del 22J05 Ker rjubm Gkitio, 89. del 
23.00 Steda v ljubezni, 149. del 2335 Vojna 
žensk, 15. dd 

SREDA 13.6. 
10.10 Kaj stotiti? 11.00 Klic 11J5 Brodotom 
12.15 Rojstvo 13J05 Zkian v Holywoodu 1330 
Živalski vrt 14J0 Reievanje živai 1445 Zapiski iz 
Tajpeja 1535 ZamoKane zdravniike zgodbe 
16J5 RPA 1630 KBc 17.15 Oko za oko ISJH 
etodokim 19.00 Dirka 1930 Pod nožem 20.15 
Živalski vrt 21.05 Prevaranti 22.00 Jasnovkid 
2230Vojaki2340Dek)ni Sala OOJS Pod nožem 
0030 Kaj stonti? 

12J0lotenzov3Žena,45.del13.10UicySullvan 
sepoio41.-2.de)14J»Kiivatejubezni94.del 
15X10 Kriva te Pczn i , 95. del 1535 Ker 
Gk)tio, 89. del 1645 Ket ljubim Glorio, 90. del 
1740Lorenzova žena,45.del1835Vojna žensk, 
16. del 1930 Nore in z a l j u b ^ , 18. del 2020 
Lucy SulSvan se potofi, 1. - 2 del 21.10 Kriva te 
ljubezni, 95. del 22.05 Ket ljubim Glorio, 90. del 
23J)OLu(ySufivansepotofi,1.-ldel2335V(>. 
jna žensk, 16del 

ČETRTEK 14.6. 
10.10 Kaj stotin? 11.00 Klic 1125 Brodotom 
12.15 Rojstvo 13J)5 Lov na duhove 13 JO Živals-
ki vrt 1420 Reievanje živafi 1445 Zapiski iz 
Tajpeja 1535 ZamoKane zdravniike zgodbe 
1625 RPA 1630 K£c17.15 Oko za oko 18.05 
Brodolom M M Dirka 1930 Pod nožem 20.15 
Živalski vrt 21.05 Prevaranti 2 2 M Jasnovidci 
2230Vo^2340DetoniialaOOJK Pod nožem 
0030 Kaj stonti? 0120 Prevaranti 

1220Lorenzovažena,46,del13.10LucySuivan 
seporofi,3.-4del14J)5Ktivate5ubezni,95.del 
ISJIO Kriva te ljubezni, 96. del 1535 Ker »ibim 
Gkmo, 90. dH 1645 Ker ljubim Gk)rio, 91. del 
1740 Lorenzova žena, 46. del1835Vpjna žensk, 
17. del 1930 Note in zaljubljene, 19 del 2020 
Lucy Sufivan se porofi, 3. - 4, del 21.10 Kriva te 
y i ten i , 96. del Z2i)5 Ker ljubim Gk)rn, 91. del 
23J0lutySulBvan se poro43.-4del 2335 Vo-
jna žensk, 17. del 

O ljubezni je bilo že veliko 
napisanega. In še veliko bo. 
Btez dvoma. Tudi povedane-
ga, izrečenega. Naslikanega 
in fotografiranega. Tokratna 
ljubezenska izpoved govori 
skozi fotografijo. Pripoveduje 
jo Kranjčanka Eva Grm, za-
ljubljena v "fotkanje" in v me-
sto s pomenljivim imenom 
"Big Apple", kot radi rečemo 
New York Qtyju, ameriške-
mu mestu s polno zgcxlovine, 
nenavadne privlačnosti in po-
sebne energije. Mestu, ki 
pravzaprav ni Amerika. )e 
sam sebi domala vse. In ko te 
osvoji, če te, potem si nj^ov. 
Te vleče. Pred leti se je prav to 
zgodilo z občufljivo in simpa-
tično Evo Grm. nekdanjo pla-
valko kranjskega Triglava, di-

Ijate" - nad sliko pa svetovno 
znan Central park. In se za-
ljubljena v Brooklyn Bridge 
predstavila z njej še posebno 
ljubo čmo-belo sliko. Empire 
State Building pa ji uspe pred-
staviti z zbirko večletnih ča-
kanj skozi slike z naslovom 
North-South-West- East Foto-
grafski kompliment pa si Eva 
zasluži z o^čno ujeto sve-
tlobno in kompozicijsko na 
Chrysler Buldingu. Sujjer! 
Meni pa je uspelo v objemu 
ujeti vse tri dame Grm. S sta-
rejšo sestro Ano, poročeno Vi-
zovišdc, in z mamo Miro, le-
gendarno Savino prodajno 
komercialistko. Vse tri še ved-
no žene ljubezen do športa. 
Mama Mira, poleg lionistič-
nih obveznosti je še vedno v 

9. ^ >007, Tivol^jubljana 
- ^ ^ ^ ' 

Mateja, Anka, Polona, Elizabeta 

krat, ko še ni bUo karvinga. 
Joj, kakšni spomini. 

Vsaj dva tisoč različnih spo-
minov pa imajo dame iz lan-
skega, prvega DM-ovega teka 

Eva Grm 

plomantko mednarodnih od-
nosov na FDV-ju, zdaj zelo 
poslovno in uspešno damo, kd 
na tem delu Evrope zastopa 
nizozemsko gumarsko druž-
bo Van den Ban. S prikupno 
"amatersko" fotografsko raz-
stavo, pod katero bi se brez 
sramu p<xipisal vsak "profi", 
se Eva prestavlja na konc^ 
"mesta", na Trubarjevem 
trgu, v galeriji Društva Pun-
gert v Kranja "Mesto, ki niko-
li ne spi, ki se čuti na vsakem 
koraku, vsak mimoidoči ima 
svojo zgodbo in vsak del mili-
jonskega mesta je lahko še več 
kot le to ...," je pripovedovala 
Eva, umetniško dovzetna raki-
ca. Domisebio sestavljeni 
"diptihi", dvojne slike v enem 
okvirju, imajo svojevrstno pri-
poved. Policista - NYPD in ga-
silca - NYFD. že tolikokrat po-
novljena "fotka", pa še večino 
pomenljiva. In kot bi nas avto-
rica v detajlu z naslovom Ima-
gine spraševala: "si predstav-

<xllični teniški kondidji, lopar 
ob plavanju pa vihti tudi Eva. 
Ana, po šestih letih dela v 
Iskraemeco pri Niku Bevku 
in prav toliko na GZS-ju je po 
Jožku Čuku in Samu Hribar-
ju dobila zdaj še novega šefe 
Zdenka Pavčka, pa najraje 
teče. Tudi tekmovalno, na 
organiziranih maratonih. Ni 
kaj, dobro jih je videti. Kot ob 
pogledu na Evine slike doživ-
ljati energijo, ki jo ponuja Big 
Apple. 

Ob slovesu od Dveh ljubez-
ni, pa, poglej ga no, naš Čvrle 
- vzdevek Saša Šorlija, Kranj-
čana iz ameriškega smučar-
skega Aspna. Leta 1990 je tja 
čez odšel prodajat smučarsko 
znanje, navdušil delodajalce, 
spoznal "jetset", končal študij 
in uspel v poslu. Njegova 
smučarska dogodivščina, del 
smo je predstavili lani v naši 
prilogi Na potep, bi bila zani-
mivo branje. In kako je "mo-
del" Čvrle vlekel zavoj že ta-

l ina in Uršula 

za ženske. To soboto, ko bodo 
nekateri zobali češnje na praz-
niku v Goriških Brdih, pa se 
bo zgodil drugi tovrstni tek, ki 

sestavlja tovrstno vsesloven-
sko akdjo. Vodja nabave v 
družbi Ima Bone je povabila 
tekačice z razmišljanjem, da 
se tudi najdaljša pot začne s 
prvim korakom. Simpatična 
športna radijska novinarka 
Uršula Majcen z Vala 202, ki 
prihodnjo soboto praznuje 35-
letnico, pa je prestavitev ču-
dovito povezovala. Ob prav 
tako simpatični Anki Peljhan, 
dekliško Koanur, šefinji mar-
ketinga v "de-emu", ki je zdo 
zavzeta s pripravo sobotnega 
tekaškega dogodka, so se 
predstavile še Mateja Toplak, 
glavna "piarovka" družbe 
Henkel Slovenija, hitrojezič-
na radijka Polona Požgan, ki 
bo vodila prireditev, in Eliza-
beta Bobnar Nejžer, direktori-
ca Društva za zdravje srca in 
ožilja. Da bo telesna aktivnost 
potekala vamo, se bodo v do-
gajanje v Tivoliju vključili tudi 
zdravniki. V spremljevalnem 

Primož Cirman in Janko Kersnik 

v pcxlnaslovu izziva 2 geslom 
Z gibanjem do lepote. Pred 
dnevi so na sedežu družbe 
DM-Drogeriemarkt, ki orga-
nizira tek dam, žensk in žen, 
predstavili vse potrebno, kar 

i 
Ana, Mira in Eva Grm Sašo Šorli 

programu bo kar nekaj precia-
vanj in posvetovalnic m temo 
ženskega zdravja. Tek, ki sodi v 
okvir akdje Zdravje je naša bri-
ga, spremlja tudi Med.Over. 
Net katerega delo sta predsta-
vila urednik in direktor Pri-
mož Cirman in mcdiator, 
doc dr. Janko Keisnik, specia-
list družinske medicine, znan 
zdravnik ZD Jesenice iz ZP 
Kranjska Gora. In vsi tisti, ki 
bomo ta konec tedna zobali 
češnje, bomo navijali za tri ti-
soč športno samozavestnih 
dam, Id dajo na zdravje in le-
pota duha! 

O poslovno kulturnem do-
godku, ki ga je na Račjem oto 
ku na Brdu pri Kranju obsija-
la polna luna in malce zalilo 
pomladno deževje, pa na dan, 
ko bo teta Luna v mlaju. 



HUMOR 
BRAT VSE VIDI , BRAT VSE VE 

SE RAZUMETE NA POLITIKO? 
Veliki brat vam tokrat prvič v zgodovini slovenske države predstavlja kratek kviz, s katerim boste 
izvedeli, koliko se zares razumete na politiko? 

Na fotografiji so trije go-
renjski politiki: (od leve) Ja-
nez Sušnik (SLS), predsed-
nik državnega sveta, Jelko 
Kadn (LDS), evropski posla-
nec, Branko Grims (SDS), 
poslanec v Državnem zboru. 
Politike smo ujeli v sožitju na 
eni izmed prireditev. Vsem 
trem smo pogledali v misli, a 
pri vsakem vprašanju drži le 
en odgovor. Kateri? 

1. Vsak od mož na slild je za-
topljen v svoje misli.' 

Sušnik: "Kolk 'ma fletne 
noge guna nekaj stolov proč od 
mene." 

Kadn; "Aha, nas že snema-
jo. Pod stropom so že nastavili 
kamere." 

Grims: "Fotograf umakni se 
že, a ne vidiš, da gledam v sve-
tlo prihodnost!" 

2. So politiki zadovoljni s 
svojimi sedišči? 

Sušnik: "Pa gder cepec 
me je dal zraven Jelkota? 
Jest bom k'r radžu." 

Kacin: "Že prav, da glede 
po pomembnosti sedim na 
sredini. Ampak moja sose-
da bi morala biti vsaj ene 
štiri vrste za menoj. Kdo d' 
fak pa sta.'" 

Grims: "Zahteval bom 
popravek prireditve, na ka-
teri bom jaz sedel na sredi-
ni." 

3. Pa še ena o prebavi politi-
kov. 

Sušnik: "Kva me to 
pr'tiska na s'kret? Zelje od 
prej ali notranji sovražnik.'" 

Kacin: "Uuuuu, tale mi je 
pa čist užel... tokrat bi želel 
ostati neopažen." 

Grims: "Kot vidite, v naši 
stranki nimamo težav s pre-
lavo. Redno serjetno." 

Rezultati: Če ste resnično tr-
ditev večkrat prejx)znali v izjavi 
Sušnika, potem ste človek s 
podeželja, ki se ne brani svo-
jih čustev in boste kot taki še 
daleč prišli. Ce ste resnično 
trditev večkrat prepoznali v 

izjavi Kacina, potem ste 
žlahtni meščan nove dobe, 
do i.ieSčaiistva ste nainieč 
prišli preko žlahte. Če ste res-
nično trditev večkrat prepo-
znali v izjavi Grimsa, potem 
ste čtovek, zazrt v prihodnost. 
Z malo sreče boste jutri po-
stali direktor kakšnega slo-
venskega podjetja. Mali Brat 

Ž I V L J E N J E J E B O R B A 

POLICAJI SO BALINALI 
Interni balinarski turnir zaposlenih na policijski 
postaji Kranj. Policaji pridobili predvsem na 
fizični kondiciji. 

V ponedeljek dopoldan so kranjski policisti za ves 
promet in hojo zaprli del Zoisove ulice med sodiščem in 
poslovno stavbo časopisnega bratskega botra, Gorenjska 
glasa. Iz skopega policijskega sporočila smo izvedeli, da so 
ob pol enajsti prejeli sporočilo neznanca o podtaknjeni 
bombi v kranjski sodni palači. Policija je kot ponavadi za-
SCitUa uLco in iz sodiSča evakuirala zaposlene. Po 
temeljitem pregledu so ugotovili, da je šlo za lažno prijavo 
in (v)lažno bombo, ki se zaradi vlage tako ali tako ne bi ak-
tivirala. Redakcija Velikega brata pa ne bi bila vredna svoje 
veličine, če ne bi imela na voljo tudi drugačnih informacij. 
Namreč. Kranjski policisti so v duhu akdje "zdrav duh v 
zdravem telesu", ki jo po >'zoru Ministrstva za obrambo 

podpirajo na matičnem Ministrstvu za notranje zadeve, 
nastalo situadjo izkoristili tudi za hitropotezni turnir v 
balinanju. Omenjeni del Zoisove ceste so izkoristili za 
balinišče in v popoldanskih urah izvedli turnir, ki se je 
menda zavlekel v pozne nočne ure. O zmagovalcu naš vir 
ni poročal, menda pa, da so se pri (pri)bližanju najbolj 
izkazali predvsem kriimnalisti. 

ČETVEREC BREZ 

Sašo Peče 
O pisnnu predsedniku vlade: 
"V Slovenski nacionalni stra-
nki smo se odločili, da pred-
sedniku vlade napišemo pis-
mo, kaj naj bi ta še počel do 
konca mandata. Sicer niti ni 
pomembno, kaj vse sem mu 
v pisanju natvezil, bistveno 
je, da se o tem govori in da 
naša stranka s tem izpade, 
kot da smo malo proti, pa to. 
Naj izkoristim še priložnost 
In pozdravim vse lepe punce. 
Ne, tipov pa ne." 

Penzija 
O prevelikem povpraševanju 
po njej: "Narod v Sloveniji je 
čisto popizdu. Pred golom 
imam tako gnečo, da ni res. 
Vsi hočejo čimprej v penzijo, 
pri men je pa taka gneča, da 
tudi scat ne moreš it, ne da bi 
pri tem malo soseda pomo-
ču. Poslance naštimujem, da 
bi mejo za vstop v penzijo 
postavili na 86 let za moške, 
za ženske pa sploh ni meje. 
Bog jih je namreč ustvaril, da 
celo življenje delajo." 

Charlie Brown 
O prilagajanju evropskim 
imenom: "Ha, niste vedeli, 
da sem to jaz, Kahlo Ehjavec. 
Ja jest sem. Poglejte sliko. 
Odločil sem se, da v času 
slovenskega predsedovanja 
Ei/ropski uniji moje ime pre-
vedem v angleški jezik in 
tako postanem razpoznaven 
tudi zunaj meja. Glede na 
mojega soimenjaka iz stripa 
in risank, si bom tudi sam v 
okviru Ministrstva za obram-
bo poiskal Snoopyja." 

Slovenski film 
O letošnjih filmskih projek-
tih: 'V javnosti izpadem, da 
sem zelo iskan. V bistvu pa 
me doma sploh nobeden ne 
opazi, v Cannesu pa so se 
zame zanimali le štirje ljud-
je. Tistim štirim, ki so se po-
javili v anketi prispevka za 
TV Slovenija, smo kasneje 
plačali pico. Letos imam 
tako v igri štiri filme, tnega 
dvominutnega, dva štiriin-
polrrinutna in enega osem-
minutnega." 

Z MMHi po nova doiivoija www^lpatour j i 

Benetke z otoki 24.6., Blagodejni u f ink i Dolomitov 30.fi., Bogastvo ieiezne 
ceste 23.6., Čudovita avstrijska Jezera 24,6., Mlrabltandlja 23.6., Obletnica 
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O h n p r i p l i a h n a R r p n p septembra vozi avtobus iz OD neoeijan na Brezje ^ ^ ^ ^ ^ ^ grezie! 

KRMO MflO 13 220 SK. 10*A 04/Sl 70 3QS , 
RAOOnjICA 04/53 20MS-raŽIČ 04«9 71 350 | / \ ALPETOUR .•^'Jf-
UUBUANA 01/23 OS 505 BLED M/S7 80 420 I ' • • m m ^ 

WWW.CORENJSKICLAS.SI 

m 

9l i c i v . l l 

'.lllllol.l 

KATALENA Z GOSTI: 
BALETNIKI SNG MARIBOR POD VODSTVOM 
EDWARDA CLUGA IN VALENTINE TURCU 
TER HARMONIKAR MARKO BRDNIK 
Ov.•.•••;, ' '^mijlh 

. , i. •/{ •f! -Jtj 

glavni pokrovitelj 

M E R K U R 

H S T I V t 
28.6. 20:30 Festivalna dvorana: 
GALA OTVORITVENI KONCERT . J g 

1.7. 20:30 Vila Bled 
» MORE THAN TAr iGO-

2.7. 20.30 Festivalna dvorana: 
M/ARtTIENIAN ŠPIRIT 

10.7. 20 30 Viteška dvorana : 
JANI KOVAČIČ OD TRUBADURJEV 

11.7. 20.30 Festi /alna dvorana 
tyi < OlPSY SOUL 

20. JUHU-II.JULIJ 2007 
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ZA KRATEK ČAS 

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN 
9. junija 2007 
Sobota 
Primož, Felicijan, Srečko 

Kar nekaj bo tveganj, ki se jim ne bo moč upreti. Kljub 
manjšim zapletom se bo vse dobro razpletlo. Tisti, ki bodo 
samo opazovali, bodo dobili, če ne drugega, navdih. 

10. junija 2 0 0 7 
Nedelja 
Greta. Biserka, Bogomila 

Tisti, ki se bodo prepustili trenutnim čustvenim občutkom, 
bodo zelo prijetno presenečeni in se imeli skrajno dobro. 
Ostali bodo tarnali, le zakaj so vedno razočarani. 

11. junija 2 0 0 7 
Ponedeljek 
Urh, Zala, Barnaba 

Okoliščine v tem dnevu ne bodo najboljše za akcijo, zato 
naj bo čim manj vpletanj, seveda če se le da. V koncu dne-
va boste izvedeli vse odgovore. 

12. junija 2 0 0 7 
Torek 
Ada, Čedo, Vanek 

Poskušali bomo vplivati na druge, a seveda zaman. Da 
bi spremenili sebe, pa današnji dan ni najboljši za take 
in podobne podvige. Marsikdo bo presenečen. 

13. junija 2 0 0 7 
Sreda 
Anton, Danica, Zvonko 

Večino dneva boste posvetili drugim, čeprav od tega ne 
bo veliko koristi. Veliko se bo dalo in zelo malo prejelo. 
Seveda odvisno, na kateri strani se boste nahajali. 

14. junija 2007 
četrtek 
Vasja, Elza, Metoda 

Obeta se vam zelo uspešen dan. V poslovnem svetu bo 
vse potekalo brez raznih pritiskov. V ljubezni bo vse vide-
ti čisto enostavno in s tem še bolj romantično. 

15. junija 2 0 0 7 % 
Petek 
Manca, Vida, Vid 

Občutek, da se nikamor ne premaknemo, pa čeprav bi 
vložili še več truda kot sicer, bo trajal samo v začetku 
dneva, zato brez panike. 

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 šte-
vilko 031/69-11-11, ali po 
pošti na Gorenjski glas, 
Zoisova 1, 4000 Kranj, s 
pripisom "Tisoč ugank za 
odrasle". 

Kaj zvonka je radost 
neštetih oblik, 

za srečo in žalost 
je kakor smodnik? 

Izžrebali in nagradili bomo 
dva pravilna odgovora 
(enega, ki ga bomo prejeli 
preko SMS, in drugega, ki 
ga bomo prejeli po pošti). 
Nagrado boste prejeli po 
pošti. Pravilna rešitev zad-
nje objavljene uganke se 
glasi: tolar. Vendar smo 
upoštevali tudi evro. To-
krat smo izžrebali Pavlo 
Demšar. 

6 6 M M M « « 
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TANJA ODGOVARJA IN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ 
"Vrtnica" 

Ker ste mi že odgovorili na pis-
mo in sem bila z odgovorom 
zadovoljna, vas spet prosim za 
pomot in nasvet. Sem ne-
kakšnem prelomnem obdobju 
in nestrpno čakam na vaš od-
govor. Toplo vas pozdravljam 

Obetajo se vam na neki na-
čin kar burni časi na vseh po-
dročjih od službe do družine. 
Prišel je čas za korenite spre-
membe, za kar imate šesti 
čut. Zavest, da od življenja 
pričakujete več, kot ste do se-
daj dobili, bo prevladala nad 
ustaljenim ritmom. Tudi 
zdravstveno se boste dobro 
počutili kot že dolgo ne. Čus-
tveno boste zelo prijetno pre-
senečeni od nekoga, od ko-
gar tega sploh ne pričakuje-
te. Kar nekaj časa boste v 

dvomih. V vsakem primeru 
pa bo dobrodošlo za vaš ego 
in splošno samozavest. Sinu 
se, čeprav se do sedaj to še 
ni zgodilo, približuje nova 
ljubezen, ki se bo tudi obdr-
žala, in bo srečen. Dobre 
spremembe ima tudi na po-
slovnem področju. Hči je 
zadnje čase večkrat utrujena, 
vendar je to zaradi preobre-
menjenosti dela, ki si ga na-
laga. Izpolnila se ji bo skrita 
želja. V družini naj pričakuje 
spremembe, ki so dobre za-
njo. Pričakujte nepričakova-
no in tisto, kar pričakujete, v 
obeh primerih se vam obeta 
presenečenje. Želim vam vse 
lepo. 

"Služba" 

Zanima me, ali bom ostala v 
tej službi. Ostanem v tej, ali pa 

se mi obeta nova? Kaj kaže, 
karkoli povezano s tem? Kaj 
mi lahko povei o mojem 
možu? Ali mi bo uspelo regis-
trirati avto in ali se bom srečno 
vozila? Zelo sem ti hvaležna in 
iskrena hvala za odgovor. 

Še nekaj časa vam ne vidim 
nove službe. Oseba, ki vam 
je nadrejena, se nima name-
na spremeniti. Kot vidim, je 
do vseh stroga, natančna in 
vzvišena. Ne samo do vas, 
ki mislite, da vas ima na 
piki. Na delovnem mestu je 
pač tako, da se je treba vsak 
dan prilagajati, na žalost ne 
gre drugače. Pomembno je, 
da se dobro razumete s so-
delavci in tako bo tudi v na-
prej. Povsem druga plat me-
dalje pa je družina, dom, 
oziroma vaš zakon. V tem 
primeru ste se veliko preveč 

prilagajali in občutili grenke 
posledice. Od raznih pri-
pomb, zaničevanja, splošne 
nepodpore in vsakodnevne-
ga razočaranja. Vprašajte 
se, ali vam je to res potreb-
no. Mož živi svoje življenje 
in se ne pusti motiti v svo-
jem uživanju. Zadnji čas je, 
da na glas poveste, da nima-
te namena živeti na tak na-
čin in se pogumno postavite 
po robu. Da bi se ločili, o 
tem ne razmišljate, saj se ne 
počutite sposobni živeti 
sami (kar je za njega adut) 
in bo moralo miniti kar še 
nekaj časa, da spregledate. 
Avto vam bo uspelo registri-
rati in pred vami je srečna 
vožnja. Napisali ste mi da-
tum in uro rojstva, pozabili 
pa na letnico rojstva, ki je 
bolj pomembna od ure. 
Imejte se radi. 

HOROSKOP 
TANJA in MARICA 

Oven (21.3. - 21.4.) 
Nehali si boste zatiskati oči pred resnico. Poti je več in 
vsaka je prava. Spremembe v vašem življenju so zelo 
potrebne in tega se zavedate. Nehali se boste oklepati 
preteklosti in začeli korakati vzporedno s prihodnostjo. 

Bik (22.4. - 20.5.) 
Ljudje v širši okolici vam bodo preveč obljubljali, zato 
se kar pripravite na razočaranje. Preveč se ne boste 
obremenjevali, saj boste takoj začeli kovati načrt, kako 
se jim boste maščevali. Maščevanje bo sladko. 

Dvojčka (21.5. - 21.6.) 
Nepričakovani dogodki vam bodo odprli nove mož-
nosti, ki jih niti pod razno ne pričakujete. Prvotni na-
črt se bo v celoti spremenil. Za trenutek se bo spro-
žila slaba volja, a zmaga bo na vaši strani in to bo 
najbolj pomembno od vsega. 

Rak (22.6. - 22.7.) 
Skrajni čas je, da se začnete zavedati, da tako ne gre 
več naprej. Obtožujete sebe in druge. Že v tem ted-
nu boste povabljeni v dobro družbo. Naklepetajte in 
nasmejte se, saj je to za vas najboljša sprostitev. 

Lev (23.7. - 23.8.) 
Vso pozornost v vsakem dnevu sproti boste posve-
tili zgolj sami sebi. Seveda boste deležni raznih očit-
kov, kar pa vam ne bo mar, saj boste vi že poznali 
svojo resnico. Vedno moramo sebe imeti najraje. 

Devica (24.8. - 23.9.) 
z vsemi izzivi v tem tednu se boste spoprijeli brez 
omahovanja. Cilji, ki so pred vami in si jih želite dose-
či, so trdni in tudi odskočna deska za prihodnost. V lju-
bezni boste uživali in boste sproščeni kot že dolgo ne. 

Tehtnica (24.9. - 23.10.) 
Marsikaj bi bili pripravljeni storiti, če bi vedeli, da 
vam to prinese pozitivne rešitve. A ni kaj, sedaj je 
prišel čas za tveganje, saj drugače nikoli ne boste iz-
vedeli, kaj bi vse še lahko bilo. Vztrajnost vam bo se-
daj prišla zelo prav. 

Škorpijon (24.10. - 22.11.) 

Obljubo, ki ste jo Izrekli pred časom, boste tudi to-
krat izpolnili, čeprav malo z zamudo. Kar se tiče fi-
nanc, stojite na trdnih tleh, a vedno bolj bo v vas 
prekipevala želja, povezana ravno z denarjem. 

Strelec (23.11. - 21.12.) 
Polni boste energije in pripravljeni boste storiti vse, da 
dosežete svoj cilj. Svoja čustva vse preveč skrivate, saj ste 
prepričani, da vam je usojeno, da ste vedno znova razo-
čarani. Nekdo vas bo končno le prepričal, da se motite. 

Kozorog (22.12. - 20.1.) 
Upočasnite tempo in nikar ne prehitevajte. Želja, ki 
jo imate, se vam bo izpolnila čisto ob pravem času. 
V delovnem okolju pa boste v tem tednu bolj opazo-
vali, kot pa bili sami dejavni. Razne malenkosti bodo 
šle mimo vas. 

Vodnar (21.1. -19.2.) 
Prišel je čas, ko boste morali Izpolniti svojo obljubo, 
ki ste jo dali že pred časom. Ker boste od tega ime-
li tudi sami kar nekaj koristi, bo veselje večstransko. 
Nekdo, od kogar sploh ne pričakujete, vas bo ob 
koncu tedna presenetil. 

Ribi {20.2. - 20.3.) 
V naslednjih dneh vam bo razpoloženje precej niha-
lo. Malo bodo za to krivi drugI, malo pa tudi vi sami. 
Ker boste določene besede preslišali, se boste neve-
de izognili prepiru. V ljubezni boste upoštevali star 
nasvet in uspeli v svojih željah. 
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NAGRADNA KRIŽANKA 

OBL'C 
N A R E D I S A M 
NAREDI SAM, OBLČ, D.O.O. 

Mirka Vadnova 14. Kranj, tel 04/201 50 30 
\v\'Av naredisam-obic.si 

NOVO NOVO NOVO 
Sed^ vam lahko ponudimo 

tudi visoico icvalitetni 
program sestavljivega 

pohištva 

Nagrade: 

1 . n a k u p V 
vrednosti 5 0 € 
(11.982. 00 sm 

2 . n a k u p v 
vrednosti 3 0 € 
(7.189.20 SIT) 

3 . nakup v 
vrednosti 2 0 € 
(4.792.80 SIT) 

Tri nagrade prispeva 
Gorenjski glas 

Rešitve križanke (na-

gradno geslo, sestav-

ljeno Iz črk z oštevilče-

nih polj in vpisano v ku-

pon iz križanke) pošljite 

na dopisnicah do sre-

de. 2 0 . junija 2 0 0 7 , na 

Gorenjski glas, Zoisova 

1 , 4 0 0 1 Kranj. Dopisni-

c e lahko oddate tudi v 

nabiralnik Gorenjskega 

glasa pred poslovno 

stavbo na Zoisovi 1. 

tzld žrebanja nagradne križanke GALERIJA BIVANJA. Cr^orčičeva lo, Kranj: i. nagrada: 30 EUR (7.189,20 SIT) - Dušan Lavtar, Planina pod Golico 6a, 4270 Jesenice: 2. nagrada: 20 EUR (4.792,80 SIT) - Antonija Vod-
nik, Kidričeva c. 5, 4000 Kranj; 3. nagrada: i o EUR (2.396,40 SIT) - Rozalija Lamovec, Goropeke 6, 4226 Žiri. Tri nagrade prispeva Gorenjski glas. prejmejo jih: Jožica Porenta, Breg ob Savi 56. 4211 Mavčiče; Marija 
Kokec, Avgustinčičeva 46 1260 Ljubljana-Polje in Marija Urh, Ul. Stanka Lapuha 5, 4240 Radovljica. Vsem nagrajencem iskrene Čestitke! 



DRUŽABNA KRONIKA 

NOVINARJI PORAŽENI 
Kdo je na kolesu hitrejši v jelenov klanec: novinarji ali nekdanji kolesarski asi? Odločitev je padla v 
nedeljo. 

Maja Bertoncelj 

V sklopu letošnjega 
dvocevnega ko-
lesarskega dogaja-
nja v Kranju so 
organizatorji iz 

vrst KK Sava Kranj poskrbeli 
tudi za družabni del. Veliko 
ljudi si je v soboto ogledalo 
predstavitev najlepših staro-
dobnih vozil. Med njimi je 
bil tudi Janez Bohorič, tokrat 
v vlogi dvojnega predsedni-
ka: organizacijskega odbora 
jubilejne, 40. kolesarske dir-
ke v Kranju, ter uprave pod-
jetja Sava, ki že vrsto let po fi-
nančni plati podpira kolesar-
stvo v Kranju. 

Še bolj zanimivo je bilo v 
nedeljo, ko so se na kolesu 

med seboj pomerili nekda-
nji zmagovalci kranjske dir-
ke in novinarji. Prekolesari-
ti so morali dva kroga, sku-
paj sedem kilometrov. Dva-
krat je bilo treba tudi v Jele-
nov klanec. Nastopilo je de-
vet novinarjev: Robert Bau-
man. Metod Močnik, Stane 
Petavs, Nada Kozjek kot edi-
na ženska, Braco Cvjetiča-
nin, Stojan Žitko, Tone For-
nezzi, najstarejši tekmova-
lec, rojen leta 1934, Primož 
Kališnik in Boštjan Svete, 
ter enajst nekdanjih zmago-
valcev: Valter Bonča, Igor 
Kranjec, Boštjan Mervar, 
Aleš Pagon, Bojan Udovič, 
B(^dan Ravbar, Franc Hva-
sti, Martin Hvastija, Jože 
Valenčič, Jure Pavlič in Slav-
ko Žagar. 

Valter Bonča je zmagama 
na zadnjih dveh uličnih dir-
kah sedaj dodal še prvo "dru-
žabno". Med novinarji je bil 
najhitrejši Robert Bauman z 
Radia Kranj, skupno četrti. 
Tik za njim je bil Dnevnikov 
novinar Metod Močnik, ki 
tudi sicer po službeni dolžno-
sti pokriva kolesarstvo. Dva 
kroga mu očitno nista bila 
dovolj, saj se je pojavil tudi na 
startu "prave" dirke, se vrinil 
med profesionalce, a potem 
zdržal le dva kroga: "Videli 
smo, da je tale Jelenov klanec 
res težak. Noge so kar pekle. 
Zraven sem šel malce za hec. 
Kar se pa primerjave hitrosti 
tiče: Mervar je rekel, da smo 
šli mi v Jelenov klanec 25 ki-
lometrov na uro, ti so šli pa 
40. Smo pravi pionirčki." 

Idejo za dirko novinarjev 
in legend kolesarstva je dal 
Franc Hvasti, direktor KK 
Sava Kranj, njen namen pa 
je bil v prvi vrsti druženje. 
Sam se na tekmo ni posebej 
pripravljal. "Imel sem srčno 
operadjo, tako da sem pazil, 
da mi srčni utrip ni narastel 
čez 130. Na kolesu sedaj 
predvsem uživam in ne dir-
kam. Hitrosti nimam, imam 
pa vzdržljivost. Lahko bi na-
redil še 15 krogov. Letos 
imam na kolesu skupaj 
okrog 1600 kilometrov," je 
pojasnil trikratni zmagova-
lec kranjske dirke (leta 1968, 
1971,1973). Ta družabni do-
godek naj bi sedaj postal tra-
^cionalen, želja je tudi, da bi 
prerasel v svetovno prven-
stvo novinarjev. 

Starodobnike je v Kranj prišel pogledat tudi Janez Bohorič 
(v sredini). / FOIO- comd u^n 

Dogajanje sta napovedovala Dare Rupar (levo) in Franci 
Jelovčan, dolgoletni napovedovalec kranjskih d i r k . /Foto:cora«iK»u 

Novinarji (desno Kranjčan Robert Bauman) In nekdanji Franca Hvastija je takoj po tekmi pozdravil Lojze Baje, 
kolesarski asi so tekmovali, kdo bo hitrejši. / F««: C<.,«D K..«.« njegov trener pri Odredu okrog leU 1970. / FOK: BMONCEI, 

Novinar Metod Močnik je, tako za hec, startal tudi med elito. 
Vztrajal je dva kroga od skupno petindvajsetih. / fom: M»ii BMondi 

Tadej Valjavec prejema čestitke od sinčka Erazma irt žene 
Mateje. / FOIO: Conid KavOC 

VRTIMO GLOBUS 

^ i 
Pariš v zaporu 

Pariš Hikon, ki se je v nedeljo udeležila 
podelitve MTV-jevIh filmskih nagrad, je 
le nekaj ur kasneje začela prestajati trite-
densko zaporno kazen. "Čeprav me je 
strah, sem pripravljena, da grem v za-
por," je povedala med sprehodom po 
rdeči preprogi, ter izrazila hvaležnost, 

da ji v težkih trenutkih ob strani stojijo družina, prijate-
lji in oboževalci. Po besedah njenega odvetnika Richar-
da A. Huttona se po prvih dneh počuti dobro. 

Ne bo se poročila 

Zvezdnica serije Seks v mestu Kim Catt-
rall pravi, da se ne bo poročila, saj jo je 
strah, da bi poroka uničila srečno zvezo 
z njenim veliko mlajšim ljubimcem, 29-
letnim kanadskim kuharjem Alanom 
Wyseom. "Ljubim ga, res je fantastičen. 
Imava čudovito zvezo, on kuha, po-

spravlja pa ne. Kljub vsemu se ne bova poročila," pravi 
britanska igralka, ki meni, da poroka lahko ogrozi še 
tako srečno zvezo. 

Radodarni Pierce 

Pierce Brosnan, najbolj znan kot nekda-
nji James Sond, je šoli blizu svojega 
doma na havajskem otoku Kauai podaril 
sto tisoč ameriških dolarjev za izgradnjo 
otroškega igrišča. "Ker je bilo staro igriš-
če za otroke nevarno, sva se z ženo Kee-
ly odločila, da pomagava zgraditi nove-

ga," je svojo radodarnost komentiral igralec in dodal: 
"Verjameva, da športne aktivnosti pripomorejo k boljše-
mu učenju, zato so bili ti otroci prikrajšani." 

Herzigova je mamica 

češka manekenka Eva Herzigova se bo 
za nekaj časa umaknila z modnih stez in 
se posvetila družinskemu življenju, saj 
je prvič postala mama. V italijanskem 
Torinu je rodila zdravega dečka, tako 
nosečnost kot porod sta potekala brez 
zapletov. Kako mu bo ime, še ni znano. 

Sicer pa je 34-letna lepotica že pred časom povedala, da 
imata s partnerjem Cregoriom Marsiajem seznam naj-
ljubših imen, ki bo malemu korenjaku najbolj pristajalo, 
pa se bosta odločila v pravem trenutku. 

Ana Kovačevlč prihaja Iz Prebolda. Stara je 21 let. 
Levlnja, ki obožuje živali, naravo, se z delom modela in 
modnimi revijami srečuje že dalj časa. Našim bralcem 
sporoča: vsak dan povejte svojim bližnjim, da jih imate 
r s d i « / foto: Janez Pipan 


