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Danes promet po novem krožišču 
Na cesti Naklo-Kranj so pol meseca pred rokom zgradili krožišče na Pivki. 

STOJAN S A J E 

Naklo • Večletna prizadeva-
nja Občine Naklo, da bi drža-
va uredila križišče na regio-
nalni cesti Naklo-Kranj so se 
izpolnila. Direkcija RS za ce-
ste je uresničila dogovor o 
gradnji krožišča s štirimi 
kraki. Le smer proti osnovni 
šoli bo zaradi obnove komu-
nalnih napeljav zaprta, sicer 
pa bodo iaožišče odprli za 
promet danes popoldne. 

"Gre za več kot 612 tisoč 
evrov vredna dela v krožišču, 
ki jih financira država. Obči-
na je zagotovila okrog 42 ti-
soč evrov za odkufje manjših 

delov zemljišč in okrog 167 
tisoč evrov za gradnjo vodo-
voda in kanalizacije. Investi-
torji iz države so poskrbeli 
za regulacijo potoka Dupelj-
ščica, gradnjo pločnikov, 
ureditev javne razsvetljave in 
opremljanje s prometno sig-
nalizacijo. Hkrati so uprav-
ljavci obnovili druge nape-
ljave. Krožišče so gradili od 
marca letos, rok za izvedbo 
del pa se izteče konec juni-
ja," je povedal Ivan Fic iz 
uprave Občine NaMo. 

"Gradnja krožišča je bila 
zahtevna, ker je bilo treba 
najprej zgraditi vse napelja-
ve. Nato smo se šele lotili iz-

delave zgomjega ustroja ce-
ste in asfaltiranja vozišča. 
Prihodnje dni bomo uredili 
zelenice, hrib v krožišču pa 
bodo zasadili z grmovnicami 
jeseni. Do konca meseca bo 
urejena tudi javna razsvetlja-
va. Da bo promet v krožišču 
lahko stekel že ta teden, se je 
trudilo približno petnajst de-
lavcev ob pomoči meha-
nizacije. Izkušnje smo si na-
brali pri podobnih delih v ob-
činah Kranj in Šenčur. To je 
že četrto krožišče, ki ga je 
zgradilo naše podjetje," je iz-
javil Damjan M ^ č iz Cest-
nega podjetja Kranj tik pred 
zaključkom del na Pivki. 

Gorenjska banka spet najboljša 
Angleški Finance Central Europe je petič zapored razglasil Gorenjsko 
banko za najboljšo banko v Sloveniji. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Kranj - Angleška institucija 
Finance Central Europe 
(FCE) je na podlagi lanskih 
rezultatov poslovanja Gorenj-
sko banko že peto leto zapo-
red razglasila za najboljšo 
banko v Sloveniji, njenega 
predsednika uprave Zlatka 
Kavčiča pa za najboljšega 
bankirja. Banka je lani ustva-
rila 57,7 milijona evrov dobič-
ka pred obdavčitvijo in 44,1 
milijona evrov čistega dobič- Zlatko Kavčič 

ka, v ostri konkurenci ohrani-
la tržni delež ter bila nadpov-
prečno vama in stroškovno 
učinkovita. Po donosu na ak-
tivo je bila na 30. mestu v ju-
govzhodni Evropi, po kapital-
ski moči na 32. mestu in po 
višini dobička pred obdavčit-
vijo na 34. mestu. Tudi letos 
nadaljuje z uspešnim poslo-
vanjem. V prvih petih mese-
cih je povečala bilančno vsoto 
za 8,1 odstotka in ustvarila 
29,5 mihjona evrov dobička 
pred obdavčitvijo. 
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Pogled na novo krožišče na Pivki, kjer bo stekel promet po treh krakih danes popoldan. 
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A K T U A L N O 

Spor zaradi svetnika 
Junijsko sejo občinskega sveta v Trži-
ču so izpeljali le delno. Sprii so se za-
radi sklepa aprilske seje, na kateri so 
ugotovili, da Oragomir Ficko zaradi 
nezdružljivosti funkcij ne more biti 
več svetnik. Ficko meni, da se mu s 
tem godi krivica. 

KRONIKA 

Iz banke odnesli trezor 
Dobro organizirani vlomilci so v noči 
na torek vlomili v vrtnarski center Slo-
ga v Kranju. V tamkajšnji poslovalnici 
Deželne banke Slovenije so prebili 
steno prostora, v katerem je bil trezor 
z več kot deset tisoč evri denarja. 
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RAZGLEDI 

Sovodenjska 
enciklopedija 
Take knjige, kot so jo naredili na So* 
vodnju, nima niti marsikatero mesto, 
kaj šele kaka vas. Na petsto straneh 
velikega formata so pod naslovom 
Moj kraj skozi čas prikazali življenje 
pod Ermanovcem, Bevkovim vrhom 
in Sivko. 9,10 

E K O N O M I j A 

Odprtje t i ^ elektrike za 
gospodinjstva na pol poti 
Gospodinjstva bodo od 1. julija lah-
ko izbirala dobavitelja električne 
energije. V Elektru Gorenjske ne pri-
čakujejo, da bo veliko odjemalcev za-
menjalo dobavitelja, hkrati pa napo-
vedujejo. da se cena elektrike tedaj 
ne bo zvišala. 
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V R E M E 

Danes bo sprva ddno jasno, 
popddne se bo pooblačh. 
V soboto in nedeljo bo hladneje 
in bof/ oblačno s Icmjevninu 
plohami in nevihtam. 
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SIOGA JOHNI3EERE 

Kmetijsko gozdarska zadruga SLOGA Kranj, z. o. o., 
Šuc«va uHca 27,4000 KRANJ 

Objavlja prosta delovna mesta: 

1. Mehanik - elektronik m/ž 
2. Mehanik - m/ž 
D«la In naloge: 

• servisna dela v mehanični delavnici Kmetijske 
mehanizacije in dela na terenu s strankami, montiranje, 
popravljanje el. delov, diagnostika motorjev 
z računalnikom 

Pogoji: 

POD TOCKO 1: 
• najmanj V. st. izobraztie tehnične (elektro, strojne) smeri, 

zaželena višja Izobraztia enake smeri 
• aktivno znanje angleškega jezika 
• izpit kategorije B, F 
• 1 leto delovnih izkušenj 
• poskusno delo 3 mesece 

POD TOČKO 2: 
• najmanj lil. stopnja izobrazbe - poklicno izobraževanje 

(avtomehanik) ali dnjge ustrezne smeri 
• izpit kategorije B, F 
• zaželeno pasivno znanje angleškega jezika 
• 6 mesecev delovnih izkušenj 
• poskusno delo 1 mesec 

Nudimo dinamično delo v prijetnem delovnem okolju, stimula-
tivno plačilo in možnost za strokovni razvoj. 
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za 
določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. 
Vaše predstavitve s kratkim živijenjepisom in dokazili o izpolnje-
vanju pogojev pričakujemo v roku 10 dni po objavi na naslov 
KGZ SLOGA KRANJ, z.o.o., Šuceva ulica 27, 4000 Kranj ali 
nae-pošto: marijan.roblek@sloga.si. 

^arilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme J O Ž E M A L E J z Jesenic. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Zvesti Gorenjskemu glasu 
Danes predstavljamo Drago in Vinka Fortuna s Trstenika. 
Draga pravi, da se mogoče niti ne zavedata, ali jima priimek 
prinaša srečo (fortuna pomeni sreča). Spoznala sta se na 
Golniku, kjer je bila Draga doma, Vinko pa prihaja iz Smreč-
ja pri Vrhniki in je bil na zdravljenju v bolnišnici. Ker je Dra-
ga po poklicu učiteljica in je dobila zaposlitev na Trsteniku, 
sta se po poroki odločila In začela graditi hišo na obronku 
gozda v tej vasi. Vse do upokojitve pred petimi leti je pouče-
vala razredni pouk, torej prvi, drugi in tretji razred. Odkar je 
v pokoju, gre rada na sprehod, s sestro v hribe, rada po-
spravlja, dela na vrtu in kuha za celo družino; hčerka z mo-
žem in dvema otrokoma stanuje v zgornjem nadstropju. 
Pove, da se dobro razumejo ter se dopolnjujejo v delu in po-
govoru. Moževe strasti so popravljanje starih strojev, stru-

ženje in nabiranje 
gob, ki že rastejo, saj 
je prve jurčke že na-
bral. Na Gorenjski 
glas sta naročena že 
skoraj štirideset let. 
Draga najraje prebira 
Usode, pa tudi pri-
spevke o gorah, 
osmrtnice in nesreče. 
O politiki bere manj, 
saj veliko izve že po 
televiziji. Mož Glas 
prelista bolj na hitro 
in prebere le članke, 

Draga Fortuna s skledo jurčkov ki ga zanimajo. D. K. 

Eni govorili o sproščenosti, 
drugi o vrednotah 
Po treh letih spet javna tribuna Zbora za republiko, tokrat namenjena sproščeni Sloveniji. Društvo 
Zares istega dne razpravljalo o vrednotah nove politike. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Ljubljana - Udeleženci javne 
tribune Zbora za republiko 
so razgreto razpravljali o sta-
nju duha in demokracije v 
Sloveniji. Zbora sta se udele-
žila tudi evropska poslanca 
Lojze Peterle in Borut Pahor, 
ni pa bilo niti sedanjega niti 
bivšega predsednika države, 
Janeza Drnovška in Milana 
Kučana, niti predsednika vla-
de Janeza Janše. 

Udeleženci zbora s pred-
sedujočim Petrom Jambre-
kom so ugotavljali, da Slove-
nija še ni dovolj sproščena, 
zlasti na področju gospodar-
stva, medijev in visokega šol-
stva. Velikega odmeva je bila 
deležna razprava ustavnega 
sodnika Toneta Jerovška, ki 
je medijem očital, da ogroža-
jo pravno državo, ker so "v 
nenehni službi poudarjanja 
očitnih neresnic in jo še ge-
nerirajo z dnevnim vzdrževa-
njem, ki ima za cilj ustvarja-
nje psihoze in latentne nape-
tosti". Govorili so tudi o ne-

davnem poimenovanju brni-
škega letališča pK) Jožetu Puč-
niku, o čemer so si bili eno-
tni, da si ustanovitelj sloven-
ske države to čast zasluži. 
Borut Pahor je menil, da Slo-
venija potrebuje spremembo 
vzorca političnega obnaša-
nja, šele potem bomo živeli v 
bolj sproščeni Sloveniji. Loj-
ze Peterle pa je menil, da je 
državljanski občutek spro-
ščenosti povezan z občut-
kom vamosti. Govoril je tudi 
o različnosti pogledov v drža-
vi, o ločenosti na "naše" in 
"vaše", s čimer ni nič narobe, 
moti pa ga, če nobeni ne mo-
rejo živeti z razlikami. Bese-
da je bila tudi o gospodarskih 
uspehih sedanje vlade, ki bo 
po Jambrekovih besedah po-
trebovala vsaj še en mandat, 
da bi "sanirala dvanajst let 
nesproščenosti na prejšnjih 
petdeset let podlage diiktatu-
re" in o nesproščenosti opo-
zicije zaradi njenih uspehov. 

Istega dne je posvet pripra-
vilo tudi društvo Zares, ki naj 
bi se kmalu preoblikovalo v 

Peter Jambrek, predsedujoči 
Zbora za republiko 

stranko, ta pa naj bi predstav-
ljala alternativno aktualni ob-
lasti, je poudaril Matej La-
hovnik. Ta se namreč po nje-
govem ne ukvarja s pravimi 
vprašanji. Med tistimi, ki bi 
si zaslužila več pozornosti, je 
nedvomno demografsko sta-
nje v Sloveniji. Vlada se hva-
li, da ima Slovenija pod nje-
no oblastjo visoko gospodar-
sko rast, hkrati pa ima ta vla-

da najnižjo podporo doslej. 
Še vedno jo obseda afera o 
Sovi, že čez pol leta pa naj bi 
naša država predsedovala Ev-
ropski uniji. Več govornikov 
je poudarjalo vprašanja, s ka-
terimi bi se morala politika 
temeljiteje ukvarjati, denimo 
na potrebi po krepitvi social-
ne države, ki po mnenju An-
dreja Rusa ni luksuz, temveč 
nujnost delovanja urbanih 
družb, pri čemer morajo za-
sledovati dostopnost, kvalite-
to in izbiro. Tega sedanja vla-
da ne počne, nasprotno, za-
govarja privatizacijo vseh si-
stemov. Tine Stanovnik je 
govoril o ekonomskem raz-
voju, ki ga je Slovenija doži-
vela od osamosvojitve, in si-
cer tudi zaradi prilagodljivo-
sti gospodarstva in visoke 
ravni človeškega in socialne-
ga kapitala. O potrebi po no-
vih vprašanjih v politiki je go-
voril tudi Pavel Gantar, Id je 
menil, da se bo morala 
ukvarjati tudi z medgenera-
djsldmi vprašanji in klimat-
skimi spremembami. 

Niso hoteli predati orožja 
D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Radovljica - Prejšnji teden so 
se v Radovljici srečali povelj-
niki šestnajstih občinskih 
štabov Teritorialne obrambe, 
ki leta 1990 niso oddali orož-
ja tedanji JLA in s tem pre-
prečili popolno razorožitev 
TO. Gostitelj Janez Koselj z 
območnega združenja vete-
ranov vojne za Slovenijo Ra-
dovljica in Jesenice je dejal, 
da se na to dejanje očitno za-
vestno pozablja, z že tretjim 

srečanjem tedanjih poveljni-
kov pa želijo, da bi javnost 
bolje spoznala in ovrednotila 
pomen tega dogodka. Maja 
L990 je bil izdan ukaz o od-
daji orožja JLA, šestnajst od 
6 0 občinskih štabov Terito-
rialne obrambe pa tega uka-
za ni hotelo izpolniti. To je 
bila tedaj manjšina, njeno 
dejanje odpora proti JLA pa 
je tedaj pa je predstavljalo ve-
liko tveganje. 93 sodelavcev 
TO je takrat sodelovalo v ak-
ciji neoddaje orožja. Že čez 

nekaj dni je tudi predsedstvo 
države Slovenije izdalo od-
lok, da orožja ne smemo od-
dati. Čm madež bi imel na 
duši, če bi tedaj izročil orož-
je, je dejal eden od tedanjih 
poveljnikov TO s Štajerske-
ga, ko so obujali spomin na 
leto 1990. Kar četrtina ob-
činskih štabov, Id niso odda-
li orožja, pa je bilo gorenj-
ska. Ciril Cenček z občinske-
ga štaba TO Jesenice se je 
spomnil, da so imeli tedaj na 
Jesenicah orožje na več loka-

cijah, za cel bataljon pa ga je 
bilo v stražnici v Mostah, Id 
je bila pod nadzorom JLA. 
Odločili so se, da ga od tam 
kar "ukradejo", zaradi česar 
so potem njihovi poveljniki 
trpeli neljube posledice. Ta-
kratno dejanje je predstavlja-
lo veliko tveganje, se spomi-
nja Cenček, za poznejši od-
por Slovenije proti JLA je 
bilo zelo pomembno, za zgo-
dovino so bili to odločilni ti-e-
nutki, zato bi morali danes 
to bolj ceniti. 

MEDVODE 

Aleksičeva ne bo vrnila mandata 

Zbor članov Občinskega odbora LDS Medvode je pisno poz-
val občinsko svetnico Jeleno Aleksič, naj vrne mandat. V 
občinski svet je bila izvoljena na listi LDS, po izstopu iz 
stranke konec februarja pa je postala samostojna svetnica. 
"Jelena Aleksič se je občinskemu odboru LDS pridružila šele 
nekaj mesecev pred volitvami, zato izvolitve ne more pri-
pisati lastnim zaslugam. Čeprav je njeno ravnanje pravno-
formalno dopustno, pa je etično sporno. Ker je bila izvolje-
na v občinski svet kot predstavnica liste LDS, jo članice in 
člani 0 0 LDS Medvode pozivamo, da vrne tudi svetniški 
mandat in s tem omogoči svetniški skupini LDS delovanje v 
polni sestavi," pravijo v OO LDS Medvode. 
Jelena Aleksič poziva ni komentirala, je pa povedala, da 
mandata ne bo vrnila: "Za to ni razlogov. Argumenti, ki jih 
navajajo, so brezpredmetni." Ostaja tudi članica Odbora za 
urejanje prostora in ekologijo in predsednica Odbora za 
gospodarstvo, podjetništvo in obrt. M. B. 

MOJSTRANA 

Gorenjci naklonjeni kandidaturi Katarine Kresal 

Prejšnji petek se je Gorenjskemu pokrajinskemu odboru 
LDS predstavila kandidatka za predsednico stranke Katarina 
Kresal. Med drugim je povedala, da bosta pri pripravi 
strankinega programa za prihodnje parlamentarne volitve 
sodelovala tudi nekdanji guverner Banke Slovenije Mitja 
Gaspari in režiser in dramatik Dušan Jovanovič. Poudarila 
je, da je njena kandidatura premišljena in sad dolgoletnega 
zanimanja za politiko in njenega podrobnega spremljanja. 
Slovenija po njenem mnenju potrebuje predvsem močno 
gospodarstvo in spoštovanje pravne države. S tem bo lahko 
tudi kvaliteta življenja ljudi ustrezno visoka. S tem so se 
strinjali prisotni člani, med drugim tudi vsi LDS-ovi župani 
na Gorenjskem, )ure Žerjav, Janko S. Stušek in Borut 
Sajovic, predsednik pokrajinskega odbora LDS Gorenjske 
Anton Horvatič in vodja lokalne pisarne Andrej Dolenc. Nji-
hovo enotno mnenje je, da Katarina Kresal prinaša v stranko 
svežino, prijaznost in pogum. D. Ž. 

mailto:marijan.roblek@sloga.si
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Spor zaradi svetnika 
Junijsko sejo občinskega sveta v Tržiču so izpeljali le delno, ker se je vnel spor o sklepu aprilske seje. 
Tedaj so ugotovili, da Dragomir Ficko ne more biti več svetnik. 

STO JAN SAJE 

Tržič - Občinski svet je 25. 
aprila sprejel sklep o pred-
časnem prenehanju man-
data enega od 24 svetnikov 
zaradi nezdružljivosti 
funkcij. Dragomir Ficko je 
vodja Oddelka za upravne 
notranje zadeve v Upravni 
enoti Tržič, kar je bil razlog 
za razrešitev s funkcije 
svetnika. Tak sklep je pod-
prlo enajst svetnikov, osem 
pa jih je bilo proti. Na za-
četku seje 13. junija je žu-
pan Borut Sajovic ugotovil, 
da je Ficko lahko navzoč le 
kot predstavnik javnosti, 
ne more pa glasovati. Pre-
bral je dopis Službe vlade 
RS za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko. Za-
pisali so, da je odločitev ob-
činskega sveta dokončna, 
zato Ficku prenehajo vse 
pravice in dolžnosti. Ker je 
vložil tožbo na Upravno so-
dišče, ne smejo izbrati na-
domestnega člana pred 
pravnomočnostjo odločitve 
sodišča. 

Drago Ficko je menil, da se z odvzemom mandata godi krivica njemu in njegovim volivcem. 

S to razlago se ni strinjal 
vodja svetniške skupine SDS 
Pavel Rupar, ki je očital vod-
stvu občine dvojna merila. 
Spomnil je, da tudi novi di-
rektor občinske uprave Dra-
go Zadnikar ni bil takoj raz-
rešen s funkdje svetnika. Po 
njegovem ni motilo nikogar, 
da dela Ficko v državni upra-
vi. dokler je bil svetnik LDS. 
Ker je prestopil v SDS, se ga 
želijo znebiti. Ko ni uspel z 

zahtevo za dve uri odmora in 
sklic novinarjev, je Rupar 
protestiral proti domnevni 
represiji oblasti in pristran-
skosti medijev. Dejal je, da 
ne bodo glasovali, dokler ne 
bodo i m ^ vseh glasov. Dra-
gomir Ficko je menil, da se z 
odvzemom mandata godi 
krivica njemu in njegovim 
volivcem. Vložil je zahtevo za 
presojo ustavne zakonitosti 
in se pritožil na sklep občin-

skega sveta zaradi napačnega 
tolmačenja predpisov. 

Poskus sprejema dnevne-
ga reda ni uspel zaradi ne-
sklepčnosti, zato je župan 
sklical posvet vodij svetni-
ških skupin. Nato so obra-
vnavali le dodatni točki, ki 
sta vezani na roke. Dopolnili 
so načrta razvojnih progra-
mov za obnovo ulic v starem 
mestnem jedru in gradnjo 
centralne čistilne naprave. 

Slaba ponudba in dotrajani objekti 
Na Škofjeloškem odslej tudi romarska pot in strnjena ponudba kulturnega turizma 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Škofla Loka - Čeprav je LTO 
Blegoš, ki ima na skrbi turi-
zem v štirih občinah na 
Škofjeloškem, zadnjo po-
godbo za sofinanciranje de-
lovanja z eno od občin pod-
pisal šele prejšnji teden in 
sami ustvarijo le 60 do 70 
odstotkov letnega proraču-
na, v teh dneh zaključujejo 
dva večja projekta. 

Projekt prekomejenga trže-
nja kulturnega turizma so za-
ključili spomladi in ponuja 
obogatitev kulturnega turiz-
ma na Škofjeloškem in juž-

nem Koroškem {Sele na Ko-
roškem). V ponudbo spada-
jo vse naravne in kulturne 
znamenitosti, muzeji, gale-
rije, prireditve, domača in 
umetnostna obrt, nastanit-
ve, gostinski objekti in izleti. 
"Ponudba je iz leta v leto bolj 
raznovrstna, največji pro-
blem pa ostajata gostinska 
f>onudba v Škofji Lold in do-
trajana infrastruktura, ki je 
nihče ne vzdržuje, kot so 
Tavčarjev dvorec, hotel 
Transturist, Krona, stare fii-
žinarske hiše v Železnikih 
in drugo." pravi Mateja Ko-
rošec iz LTO. Vsa ponudba 

je od pomladi predstavljena 
tudi na spletu in na poseb-
nem zemljevidu ter prodaj-
nem katalogu, v katerem 
smo izvedeli, da turistom 
odslej ponujajo tudi anima-
torje, to je mostninarja, kon-
trabantko Mico Bjondo, sta-
rojugoslovanskega vojaka, 
kovača... 

Pri projektu Emina ro-
marska pot je LTO Blegoš 
sodeloval kot partner pri ob-
novi poti, ki je speljana prek 
Avstrije in Slovenije. Na 
Škofjeloškem gre pot od Ži-
rov do Javorij, pa v Škofjo 
Loko in Cmgrob, naprej do 

Suše v Selški dolini ter v So-
rico. "Vključenih je šest ob-
jektov. cerkva, skupno pa 
smo v Sloveniji uredili kar 
650 kilometrov romarskih 
poti." je razložila Koroščeva 
in dodaja, da so že izdali ro-
marsko knjižico in zemlje-
vid, pet zloženk z vsemi in-
formacijami, ta teden so 
bile postavljene tudi infor-
mativne table na cerkvah. O 
sv. Emi je izšel tudi zbor-
nik. ponatisnili so knjigo o 
njenem življenju, 27. junija 
pa bo na gradu Podsreda v 
Kozjanskem parku še od-
prtje poti. 

V Todražu imajo vse več dela 
BOŠTJAN BOGATAJ 

Todraž - Občina Gorenja 
vas-Poljane je pred nekaj 
meseci doregistrirala ob-
činsko podjetje Bioenerge-
tika za potrebe posredova-
nja delovne sile. Takrat je 
župan Milan Čadež v pogo-
voru za Ločanko (mesečna 
priloga Gorenjskega glasa) 
povedal, da bodo od tega 
imeli korist tako občina kot 
tudi delavci. 

Proizvodnja čiščenja in 
priprava ulitkov za končno 
kontrolo, čiščenje in pripra-
va ulitkov za mehansko ob-
delavo in mehanska obdela-
va za škofjeloški TCG Uni-
tech se je začela skoraj me-
sec po napovedih, zato so se 
po Poljanski dolini razširile 
govorice, da občinsko pod-
jetje ne more pridobiti delav-
cev, razlog pa naj bi bile po-
nujene nizke plače. Po odgo-
vore smo se odpravili k žu-

panu Čadežu, ki nam je po-
trdil, da je obrat začel delati 
pred dvema mesecema: 
"Trenutno je v Todražu na 
delu devet zaposlenih, že ta 
teden pa so bUi na pogovoru 
še trije, ki se jim bodo po 
vsej verjetnosti kmalu pri-
družili. Končno število bo 
seveda večje, vendar je od-
visno od povečevanja proiz-
vodnih zmogljivosti. Tu gre 
za povsem samostojno odlo-
čitev Unitecha." 

Na govorice, da Bioenerge-
tiki ne uspe pridobiti novih 
sodelavcev, se Čadež le za-
smeji in pokaže seznam, na 
katerem je čez 60 prijav do-
mačinov, ki si želijo delati v 
sklopu Bioenergetike in bliž-
je svojega doma. "Moj cilj je 
bil ponuditi delo v občini, saj 
se danes veliko naših obča-
nov vozi na delo v sosednje 
občine ali še dlje," je dejal žu-
pan in zagotovil, da so plače 
enakovredne plačam v Uni-
techu. Pred časom je Anton 
Papež, predsednik uprave 
TCG Unitech povedal, da so 
plače njihovih zaposlenih 
nad povprečjem v regijL 

Popravek 

v prejšnji številki Gorenjskega glasa smo v prispevku Go-
renjski župani za osem pokrajin zapisali, da je 13 županov 
podprlo predlog za členitev Slovenije na osem pokrajin. 
Med njimi so bili tudi župani oziroma predstavniki zgornje-
gorenjskih občin, razen občine Žirovnice. To ne drži, saj je 
na seji Sveta gorenjske regije sodeloval žirovniški župan Le-
opold Pogačar, ki se je v razpravo tudi aktivno vključil. To 
tudi pomeni, da je 14 županov podprlo načrt delitve Slove-
nije, med njimi pa ni bilo predstavnikov občin Gorenja vas -
Poljane, Žiri, Železniki in jezersko. B. B. 

BLED 

Završnik bo direktor Zavoda za kulturo 

Na torkovi seji blejskega občinskega sveta so za direktor-
ja Zavoda za kulturo Bled imenovali Matjaža Završnika, ki 
je bil do sedaj vršilec dolžnosti direktorja zavoda. Kot je 
znano, zavod od lani upravlja Blejski grad in Festivalno 
dvorano. V. S. 
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BLED 

Obnovljen Marijin dom na Bledu 

Jutri, 16. junija, popoldne ob treh bo ljubljanski nadškof in 
metropolit Alojz Uran blagoslovil obnovljen Marijin dom na 
Partizanski cesti 6 na Bledu. V Marijinem domu delujejo 
sestre družbe Hčere Marije Pomočnice (HMP) ali don Bo-
skove salezijanke, ki sta jo leta 1872 v Italiji ustanovila Janez 
Bosko in Marija Dominika Mazzarello. Sestre so prišle iz 
Italije v Slovenijo leta 1936, na Bled pa leta 1967. Hišo, v ka-
teri je sedaj Marijin dom, sta sestram darovala zakonca Al-
bina in Franc Zupan. Sestre, na Bledu jih je 12, so za uspeš-
no delovanje na vzgojnem, izobraževalnem in kulturnem 
področju ustanovile tudi zavod Dominika. Jutrišnja blago-
slovitev obnovljenih prostorov, v katerih so uredili sodobno 
dvorano, kapelico in 16 sob, bo tudi počastitev 40-ietnice 
prihoda sester na Bled. J. K. 

BREZJE 

Bolniki in invalidi na Brezjah 

Letos bo revija Ognjišče organizirala že 39. slovensko roma-
nje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje. Romanje bo ju-
tri, 16. junija. Začelo se bo ob 10.30 s slovesno mašo pred 
baziliko, ki jo bo vodil škof iz Murske Sobote Marjan Turn-
šek. Vsakoletnega romanja, ki je preraslo v narodni dan bol-
nikov, se udeleži več tisoč ljudi. Invalidom in bolnim poma-
gajo številni prostovoljci, zato je srečanje na Brezjah tudi 
manifestacija prostovoljstva. J. K. 

RATEČE 

Veterani vabijo na pohod in srečanje 

Radovljiško-jeseniško območno združenje veteranov vojne 
za Slovenijo, policijsko veteransko društvo Sever - Gorenj-
ska in Občina Kranjska Gora bodo ob obletnici osamosvojit-
vene vojne in razglasitve državnosti pripravili jutri, v sobo-
to, pohod in srečanje. Pohodniki bodo ob 8. uri krenili z 
mejnega prehoda Korensko sedlo proti mejnemu prehodu 
Rateče, kjer bo ob n. uri tudi proslava. C. Z. 

Slaba in preobremenjena cesta 
Občina bo izdala odločbo o prepovedi vožnje s tovornjaki po Šercerjevi ulici. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Radovljica - "Cesta v Šercer-
jevi ulid je v obupno slabem 
stanju in še preobremenje-
na. Promet se je predvsem v 
zadnjem letu močno 
povečal, k temu največ 
prispevajo zbirni center za 
odpadke, čistilna naprava, 
gramoznica in betonama ter 
gradnja v novi poslovni coni. 
Graditelji avtoceste se po 
sestanku novembra lani 
držijo dogovora in po ulici 
vozijo le izjemoma. Ob delni 
zapori podvoza na glavni 
cesti promet uradno ne pote-
ka po Šercerjevi, vendar 
marsikateri voznik ubere po 
njej bližnjico," pravi Cene 
Praprotnik v imenu krajanov 
Šercerjeve, ki so s proble-
mom že nekajkrat seznanili 
občino. Kot ugotavljajo, je 
promet najhujši zjutraj, v 
eni uri so našteli tudi 28 
tovornjakov. Po cesti vozijo 
tudi težji od 7,5 tone, kolikor 
je omejitev z ene strani ces-
te. Ko so pred leti naročili 
meritve hitrosti, je 60 

odstotkov voznikov vozilo 
več od dovoljenih 40 kilo-
metrov na uro. Posledice se 
kažejo že tudi v razpokanih 
fasadah bližnjih hiš. "V času 
gradnje avtoceste se bomo 
povečanemu prometu ver-
jetno težko izognili, kasneje 
pa pričakujemo, da bo obči-
na cesto obnovila, jo zaprla 
za promet s tovornimi vozili 
in s hitrostnimi ovirami 
poskrbela za umiritev 
prometa," pravi Cene 
Praprotnik. 

In kaj pravijo na občini.' 
Kot je povedal vodja oddelka 
za infrastrukturo Rado Pin-
tar, so sanirali del križišča 
Šercerjeve ulice in Ljub-
ljanske ceste, v kratkem pa 
bodo izdali že pripravljeno 
odločbo za prepoved vožnje 
tovornih vozil po Šercerjevi 
ulici. Naročili so načrte za 
posodobitev dela Ljub-
ljanske ceste od križišča s 
Šercerjevo do priključka za 
separadjo in za posodobitev 
križišča med Šercerjevo uli-
co in Kranjsko cesto, izvedbo 
del predvidevajo v prihod-

Že pred leti so na cesti v Šercerjevi ulici v eni uri našteli 
28 tovornjakov, zdaj je promet še večji. 

njem letu, ceste v Šercerjevi 
ulid pa do konca gradnje av-
toceste ne bodo obnavljali. 
Ker želi Telekom Slovenije 
položiti po Šercerjevi ulici 
del omrežja za Predtrg, Ko-

munala Radovljica pa 
proučuje možnosti za obno-
vo vodovoda v ulid, na obči-
ni razmišljajo o možnosti, 
da bi hkrati s tem delno sani-
rali tudi cesto. 

www.kd-qroup.sl 
www.flnancna-tocka.sI 

Zaupan]*, ki traja. 

Stanovalci zahtevajo redarja 
čeprav je že dolgo časa znan problem parkiranja v bližini Diagnostičnega 
centra Bled, pa je stanovalcem dokončno prekipelo. Zahtevajo, da vodstvo 
centra zagotovi domačinom dostop do doma 

VILMA STANOVNIK 

Bled - Vse pogosteje se na-
mreč dogaja, da zaradi za-
parkirane ceste v okolici 
Diagnostičnega centra sta-
novalci ne morejo domov 
ali od doma, ker se bliža vr-
hunec turistične sezone 
(oddaja apartmajev v okoli-
ci), pa bo težav s parkira-
njem še več, zato je več 
svetnikov blejskega občin-
skega sveta na torkovi seji 
podpisalo pobudo, naj se 
občina in vodstvo Diagno-
stičnega centra vendarle 

dogovorita vsaj za začasno 
rešitev problema. 

"Predlagamo konkretno 
začasno rešitev, kar pomeni, 
da naj redar ali varnostnik 
(lahko je to študent, upoko-
jenec ...) med šesto uro zju-
traj in osmo uro zvečer skr-
bi za red na območju Dia-
gnostičnega centra in vozni-
ke usmerja na druga parki-
rišča na Bledu. V naspro-
tnem primeru naj občinska 
uprava poskrbi za ureditev 
sedanjega parkirišča v par-
kovno površino, odstrani naj 
vse protizakonito postavlje-

ne table in najkasneje do 30. 
junija zavaruje parkovno po-
vršino s postavitvijo obcest-
nih količkov. Redarska služ-
ba pa mora zagotoviti kon-
trolo, dokler se ne vzpostavi 
nov, ustrezen režim," je 
predlog krajanov obrazložil 
svetnik Anton Mežan, ki je 
sicer za sporazumno reševa-
nje problema, skupaj z do-
mačini pa vztraja, da se vod-
stvo centra aktivno in takoj 
vključi v reševanje proble-
matike in zagotovi red pri 
parkiranju oziroma domači-
nom dostop do doma. 

Mobilatorij odprl svoja vrata 
PEPRA LOTRIČ 

Bohinjska Bistrica • Na par-
kirišču pred osnovno šolo dr. 
Janeza Mencingerja je bil v 
ponedeljek odprt Mobilato-
rij. Na odprtju je nastopil šol-
ski mladinski pevski zbor 
pod vodstvom Franke Pavič 
Sodja, učenci pa so zaigrali 
tudi na harmoniko in flavto. 
Sodeloval je še Tehnični šol-
ski center iz Kranja s prika-
zom delovanja robotov. Mo-

bitelova mobilna digitahia 
učilnica bo en mesec na vo-
ljo vsem, ki se želijo pobližje 
seznaniti z najsodobnejšimi 
komunikacijskimi tehnolo-
gijami in storitvami. Gre za 
sodobno opremljeno učilni-
co z osmimi računalniškimi 
delovnimi mesti, kjer lahko 
obiskovalci brezplačno osvo-
jijo osnove računalništva, 
nadgradijo svoje znanje ali 
pa se seznanijo s prednost-
mi sodobnih mobUnih tele-

komunikacij. Poleg običaj-
nega svetovanja se lahko na 
Željo okoliških osnovnih šol 
v sodelovanju s strokovnjaki 
MobUatorija pripravijo tudi 
tehnični dnevi, na katerih se 
bodo njihovi učend seznani-
l i z mobilnimi telekomuni 
kacijami in se udeležili prak 
tičnih delavnic. Mobitelov 
strokovnjaki bodo obiskoval 
cem na voljo vsak delovni 
dan od 12. do 20. ure in ob 
sobotah od 9. do 14. ure. 

http://www.kd-qroup.sl
http://www.flnancna-tocka.sI
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Živahno v Loki 
Junij je v Škofji Loki še posebej bogat s prireditvami. 

DANICA Z A V R L Ž L E B I R 

Škofja Loka - Na novinarski 
konferenci so jih predstavili 
župan Igor Draksler, ravna-
telj Glasbene šole Škofja 
Loka Peter Kopač, dirigent 
škofjeloškega godalnega or-
kestra Armin Sešek, namest-
nica direktorice LTO Blegoš 
Mateja Korošec in Srečko 
Beričič, predsednik Filateli-
stičnega društva Škofja Loka. 
Ta konec tedna se bodo zgo-
stili zlasti glasbeni dogodki, 
ki jih v okviru projekta 
Oglasbena Loka pripravlja 
Glasbena šola Škofja Loka. 
Jutri, 16. junija, bodo od 9. 
do 12. ure ulice, trge in atrije 
tisočletnega mesta preplav-
ljali zvoki učencev domače 
glasbene šole in njihovih go-
stov iz pobratenega Freisin-
ga. Sobotno dogajanje bo 
tudi v znamenju košarke, 
mladim športnikom bodo 
podelili priznanja, od 18. ure 
naprej bodo odprti muzeji in 
galerije, ob 20. uri pa bo na 
Loškem gradu koncert revij-
skega orkestra Divertimen-
to. Prihodnji teden je name-
njen mladim: končuje se šol-
sko leto, najboljši bodo pre-
jeli priznanja, na obisku 
bodo šolarji iz pobratenega 

Freisinga. Prihodnji petek 
pripravljajo svoj glasbeni 
večer loški planinci. 

Ena najbolj privlačnih pri-
reditev bo 23. junija, ko bodo 
Mestni in Cankarjev trg ter 
travnik pod Loškim gradom 
zaživeli v srednjeveškem 
duhu. Že ob 10. uri bo mest-
ni klicar naznanil začetek 
Venerine poti, nato bosta vse 
do 22. ure odprta srednjeve-
ška tržnica s prikazi stare 
obrti in živilska tržnica, 
osrednji dogodek pa bo opol-
dne srednjeveška poroka. Na 
njej se bosta v resnici poroči-
la ženin iz Kamnika in neve-
sta iz Ljubljane. Srednjeve-
ški dan se bo iztekel z veče-
rom srednjeveške glasbe in 
plesa ter z ognjemetom z Lo-
škega gradu. 

Ob državnem prazniku bo 
v Škofji Loki 25. junija pro-
slava, slavnostni govornik bo 
poslanec Anton Kokalj 27. 
junija bodo odprli filatelistič-
no razstavo, 28. junija ob-
novljen cestni odsek Podlub-
nik-Klančar, 29. junija pa bo 
osrednja slovesnost ob ob-
činskem prazniku s slovesno 
akademijo, podelitvijo občin-
skih priznanj in koncertom 
Godalnega orkestra glasbene 
šole Škofja Loka. 

KRAN) 

Nevarno otroško igrišče na Pungertu 

Bralec nas je opozoril, da so igrala na otroškem igrišču na 
Pungertu v Kranju poškodovana In da so jih odgovorni sicer 
zavarovali, a po mnenju bralca slabo, zato še naprej pome-
nijo veliko nevarnost za otroke. "Slabo stanje otroškega 
igrišča na Pungertu pripisujemo učinkovanju Tedna mladih. 
Po zaključku prireditev smo ugotovili, da so neznanci pre-
stavili igrala (kovinski vlak) tako, da njihova uporaba za 
otroke ni bila več varna. Tudi na drugih igralih so sledi van-
dalizma, saj manjkajo deli igral in jih zato ni mogoče varno 
uporabljati," je povedala Mendi Kokot iz Službe za stike z 
javnostmi na Mestni občini Kranj. "Občinski konceslonar, 
podjetje Flora iz Kranja, je območje igrišča zavarovalo s tra-
kom v opozorilo, naj se ne uporabljajo. Rezervni deli za po-
škodovana igrala so naročeni in jih pričakujemo v kratkem," 
je še povedala Kokotova. S. K. 

KRANJ 

Srečanje prijateljev 

Tradicionalna prireditev Srečanje prijateljev ob prazniku kra-
jevnih skupnosti Huje, Planina in Bratov Smuk bo v soboto, 
16. junija. Prireditev bo potekala od 15. ure dalje v šotoru na 
rokometnem igrišču med vrtcema Mojca in Najdihojca. 
Udeleženci srečanja se bodo lahko pomerili v odbojki, bali-
nanju in vlečenju vrvi, za veselo razpoloženje otrok bodo 
poskrbeli animatorji. Ob 18.30 bo nastopila mladinska glas-
bena skupina Radost, ki prepeva narodno zabavne pesmi, 
od 20.30 pa vse do polnoči pa bo za ples In zabavo poskr-
bela skupina Krjavelj. Prireditev bo potekala v vsakem vre-
menu. S. K. 

NAKLO 

Vabijo na igralni dan 

Osnovna šola Naklo organizira v ponedeljek, i8. junija, od 8. 
do 12. ure na šolskem igrišču igralni dan. Gre za prireditev v 
okviru triletnega mednarodnega projekta Comenius z naslo-
vom Abrakadabra, med katero bodo izvedli 31 iger za učence 
razredne stopnje in 14 iger za predmetno stopnjo. S. S. 

Na Jezerskem so razmeroma varni 
DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

jezersko - Občinski svet na Je-
zerskem je ta teden obravna-
val varnostno problematiko, 
na vprašanja svetnikov pa so 
odgovarjali komandir Policij-
ske postaje v Kranju Mitja 
Herak, njegov namestnik 
Marjan Gričar in vodja poli-
cijskega okoliša Alojzij Zu-
pan. Čeprav številke kažejo 
na to, da je Jezersko v vseh 
pogledih varnejše kot prejš-
nje leto, pa polidja opozarja, 
naj bodo domačini pozorni 
na gibanje sumljivih oseb. 

Prihaja namreč do vlomov v 
parkirane avtomobile planin-
cev, pred leti so odkrili nasad 
indijske konoplje, polidjo pa 
naj opozarjajo tudi na prehi-
tre voznike na regionalni ce-
sti po dolini Kokre. Sami ob-
ljubljajo, da bodo zaradi teh 
težav letos večkrat navzoči na 
tem območju. Jezerske svet-
nike je tudi zanimalo, kaj se 
bo po uvedbi šengenskega 
pravnega reda zgodilo z mej-
nim objektom na Jezerskem 
vrhu. Tiste, ki jih polidja ne 
bo potrebovala za svojo dejav-
nost, bo prevzelo ministrstvo 

za javno upravo, so povedali. 
Svetniki na Jezerskem so 

sprejeli tudi poročilo o pre-
moženjski biland. Občinsko 
premoženje se povečuje in 
znaša okoli 1,2 milijardi sta-
rih tolarjev, od lani pa se je na 
račun naložb povečalo za 
okoli dvesto milijonov. Na 
kratko so se dotaknili tudi po-
krajinske zakonodaje, ki jo je 
občinskim svetom poslala v 
obravnavo vlada. Podprli so 
vladni predlog o 14 pokraji-
nah, čeprav bi sem jim zdelo 
bolj smiselno, da jih je 12, na-
sprotujejo pa delitvi Gorenj-

ske na zgornjo in spodnjo po-
krajino. Razprava se je raz-
vnela tudi ob poročilu Planin-
skega društva Jezersko, kjer 
se že dolgo vleče zgodba o 
lastništvu in upraviteljstvu 
Češke koče. Lastnica je obči-
na, toda po besedah župana 
Milana Kocjana ni banka, da 
bi imela neskončno denarja 
za vlaganja v kočo. Kočo pa 
upravlja planinsko društvo, ki 
izraža potrebe po precejšnjih 
vlaganjih v njeno obnovo. Žu-
pan je prepričan, da naj tudi 
upravljavec, del zaslužka vla-
ga v obnovo koče. 

Zdaj je idealen čas za vezavo vašega denarja, saj smo v AbankI 
pripravili posebno depozitno ponudbo z izjemno ugodnimi 
obrestnimi merami. 

Posebna ponudba velja od 21. 5. 2007 do 30. 6. 2007 za novo 
sklenjene depozitne pogodbe v domači valuti, brez možnosti 
obnavljanja. Najmanjši znesek vezave znaša 120 EUR. 

Posebni pogoji depozitne ponudbe: 
• z a obdobje od 1 8 1 dni d o vključno 1 leta znaša letna fiksna obrestna mera 3 , 8 5 % , 
• z a obdobje nad 1 d o vključno 3 let z n a š a letna fiksna obrestna mera 4 , 0 5 % . 

Prepričal vas bo informativni izračun s primerjavo obrestovanja 
depozita po posebni ponudbi in sredstev na osebnem računu: 

Znesek Lelna (Iksna Znesek obresti Skupni znesek 
obrestna mera 

Depozit po posebni 
ponudbi od 21.5.2007 
do 21.5.2008 4.05% ; 202,84 EUR | 5.202.84 EUR 

Sredstva na osebnem 
ra4unuod21.5.2007 
do 21. S. 2008 

v.abanka.si | ln(o@abanka.sl | Abafon 080 1 360 A B A N K A 

PREJEU SMO 

Tu se govori 
slovensko 

Odgovor na članek Mihe 
Na^iča v priiogi Gorenjske^ 
glasa (i. junija, str. g) 

Dovolite mi določene pri-
pombe, kakor sledi: 

Najprej splošna pripomba, 
ki velja tudi za velik del drugih 
prispevkov v Vašem časopisu. 
Članek g. Nagliča je verjetno v 
celoti pogojno sprejemljiv, če-
prav bi imel dovek, ^ede na to, 
da gre za izkušen^a novinar-
ja, pripombe tudi k strukturi-
ranosti besedila (npr. pojavlja-
nje iste tematike na več mestih, 
deloma z različno interpretaci-

jo oz. dikcijo). Morda naj bi to 
služilo "ve^i zanimivosti oz. 
sprejemljivosti" prispevka, kar 
je danku v slabo uslugo. Razu-
mem, da gre v Vašem primeru 
za t. i. regionalni časopis, ki pa 
bi vendarle moral imeti za cilj 

- kakor mediji v celoti - izobra-
ževanje in dviganje bralcev na 
vi^o kulturno raven. In, glede 
tudi na to, da so Vaši bralci 
vsaj deloma iz intelektualno 
više stoječih krogov, bi članki 
morali stremeti tudi za tem, da 
se ponudi strokovno utemelje-
na ubeseditev in argumentaci-

ja, predvsem pa natančna, ne 
zavajajoča terminologija. 

V članku g. Nagliča me, po-
leže navedenega (kljub temu 
da mi je jasna slovenska situa-
cija, da si o jeziku upa meritor-
no soditi in pisati skoraj vsak-
do) moti vsaj naslednje. 

Mešanje pojma "dvojezič-
nost" z možnostjo izražanja 
(bolj ali manj dobrega) v dveh 

jezikih, v navedenem primeru 
slovenščine in an^eščine. Dvo-

jezičnost v bistvu pomeni ena-
kovredno (lahko tudi hkratno) 
obvladanje dveh jezikov, nače-
loma za vsa Junkcijska podro-
§0 jezika. Te vrste dvojezičnost 
nahajamo zlasti na jezikovnih 
mejah (npr. Sloverun y Italiji, 
Avstriji ali na Madžarskem). 
Kolektivna dvojezičnost na ma-

tičnem podro^u ̂ venščine ne 
bi več pomenila prednosti, saj je 
- med drugim - eden izmed po-
gojev za t. i. smrt jezika. Vpliv 
angl^ne na slovenščino je - po 
moji oceni - še najmanj vpraš-
ljiv npr. v prevzemu tujih imen 
za podjetja ali poslovne verige 
ipd. Bolj nevaren se mi zdi npr. 
vpliv n^mrežja, saj (večino-
ma mladi) po tg poti ne samo 
prevzemajo tuje (angleško) be-
sedje, temveč tudi besedotvorne 
vzoru, sintaktične vzorce in 
celo pravopisna pravila, ki ve-
ljajo za angleščino. 

Znanstvene publikacije v tu-
jem jeziku, pretežno v anglešči-
ni, so seveda nujne. Prav tako 
nujne so tudi v slovenščini z 
vzpostavitvijo slovenske stro-
kovne terminologije za čim več 
strokovnih področij. Tu preti 
nevarnost že sedaj, saj država 
npr. ne jinandra ustrezno pri-
prave in izddave terminoloških 
razlagalnih slovarjev za posa-
tnezne stroke. 

Nikakor se ne morem stri-
njati (z resda v prispevku samo 
nakazaru} situacijo, ki pa ji sle-

dijo zgodovinske paralele, kar 
tudi današnjo situacijo v bistvu 
legalizira), namreč, da se npr. 
na (pretežno) slovenskih stro-
kovnih in znanstvenih sestan-
kih uporablja samo an^eščina. 

In končno naj opozorim še 
na nestrokovno oz. neprecizno 
izražanje pisca, tokrat le na 
enem primeru. Takole pravi 
med drugim: "Če gremo v drug 
kraj ali celo v prestolnico, je 
mogoče bolj prav, da govorimo 
čimbolj slovensko. Doma pa le 
govorimo kar po domače. Zno-
traj slover^ne naj torej velja 
podobno kot v njenem odnosu 
do angleščine. Na primer: Ži-
rovci med seboj govorimo po ži-
rovsko, z drugimi Slovenci pa 
po slovensko." Upam, da jejas-
no, da so tako nareka/govori 
kakor tudi knjižni in različne 
plasti pogovornega oz. knjižno 
pogovornega ali splošno pogo-
vornega jezika - slovenščina. 

S spoštovanjem, 

PROF. DR. V A R J A CVETKO 

O R E Š N I K 

mailto:o@abanka.sl


GORENJSKA 

Charles 

s w j i a n d 

Charles Vogeie Switzerland je mednarodno uspešno podjetje, 
močno na področju trgovine s tekstilom. 

Za naše bodoče poslovalnice v KranjU/ Škofji Loki 
in Slovenj Gradcu iščemo 

VODJE POSLOVALNIC (m/ž) 
IN SVETOVALKE/CE MODE 
Kot vodja poslovalnice boste vodili skupino 6 • 8 sodelavk/cev in 
prodajali modo za vso družino. V veliki meri postavljamo v ospre-
dje usmerjenost h kupcem tn smisel za prezentacijo naših izdelkov. 

Kot 2vetovalka/ec mode boste usmerjeni na prodajo aktualne 
mode našim kupcem in v zadovoljevanje njihovih želja. 

Od Vas pričakujemo, da imate zo delovno mesto vodje poslovalni-
ce končano vsaj V. stopnjo izobrazbe zakonsko ustrezne smeri, kot 
tudi eno leto delovnih izkušenj v tekstilni trgovini; za delovno mesto 
svetovalka/ec mode pa vsaj IV. stopnjo izobrazbe zakonsko ustrez-
ne smeri. Znanje nemščine je prednost, vendar ni pogoj. 

Vobimo Vas, do si v zelo motivirani skupini in pod zanimivimi 
delovnimi pogoji ustvarite kariero pri podjetju Charles Vogeie 
Swit2erland. 

Vaše pisne prijave z življenjepisom, s fotografijo in dokazili o iz-
polnjevanju pogojev pošljite v osmih dneh po objavi ogloso na 
naslov. Charles Vogeie, trgovina s tekstilom d. o. o.. Cesta Prole-
tarskih brigad 100, 2000 Maribor, naslovljeno na ga. Miholic. 

Aerodrom Ljubljana ^ 

Zaradi povečanega obsega prometa iščemo 
več noviti sodelavcev (m/ž): 

v tehnično gasilski službi 

UPRAVUALEC 
TEHNIČNIH SREDSTEV 
Od kandidatov pričakujemo: 

• IV. stopnjo srednje poklicne izobrazbe tehnične smeri, 
• vozniški izpit kategorije B in C. 
• pridobitev dovoljenja za gibanje in zadrževanje na letališču, 
• zaželen je izpit za vožnjo viličarja. 

GASILEC 
Od kandidatov pričakujemo: 

• V. stopnjo srednje strokovne izobrazbe tehnične smeri, 
• vozniški izpit kategorije B in C, 
• zrenje angleškega jezika, 
• pridobitev dovoljenja za gibanje in zadrževanje na letališču, 
• zaželena je šola za poklicnega gasilca. 
• zaželen je izpit za vožnjo viličaria. 

v avio-blagovni službi 

BLAGOVNI REFERENT 
Od kandidatov pričakujemo: 

• V. stopnjo srednje strokovne ali splošne izobrazbe, 
• vozniški izpit kategorije B. 
• znanje angleškega jezika, 
• poznavanje osnov dela z Officem, 
• pridobitev dovoljenja za gibanje in zadrževanje na letališču, 
• zaželen je izpit za vožnjo viličaija. 

V službi za oskrbo letal in avio-blagovni službi 

LETALIŠKI TRANSPORTNI DELAVEC 
Od kandidatov pričakujemo: 

• osnovno ali poklicno šolo, 
• vozniški izpit kategorije B, 
• izpit za vožnjo viličarja, 
• pridobitev dovoljenja za gibanje in zadrževanje na letališču. 

Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmene za določen 
čas s polnim delovnim časom, z možnostjo podaljšanja. 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev sprejema 
služba za kadre v osmih dneh po objavi na naslov: 
Aerodrom Ljubljana, d. d.. Služba za kadre, 
Zg. Brnik 130 a. 4210 Bmik-aerodrom. 

Skupni inšpektorat s Cerknim 
V Železnikih bodo medobčinski inšpektorat ustanovili s Cerknim. 

A N A H A R T M A N 

Železniki - Čeprav so odlok o 
ustanovitvi skupnega inšpek-
torata občin Škofja Loka, Go-
renja vas-Poljane, Žiri in Že-
lezniki sprejele že pred letom 
in pol, do ustanovitve ni pri-
šlo, Občinski svetniki so mi-
nuli četrtek sprejeli odlok o 
prenehanju veljavnosti odlo-
ka o ustanovitvi inšpektorata 
štirih obdn na Škofleloškem 
in za tem potrdili še odlok o 
ustanovitvi medobčinskega 
inšpektorata občin Cerkno in 
Železniki. 

Občina Železniki je o izsto-
pu iz skupnega inšpektorata 

preostale občine na Loškem 
obvestila konec aprila. Žu-
pan Mihael Prevc je poudaril, 
da inšpektor svoje delo lahko 
kakovostno opravlja na ob-
močju z deset do petnajst ti-
soč prebivalci. Nasprotnega 
mnenja je bil, denimo, svet-
nik Peter Prezelj, ki je prepri-
čan, da bi en inšpektor lahko 
kakovostno "pokrival" ob-
močje štirih loških občin. V 
tem primeru bi bil v Železni-
kih prisoten osem ur na te-
den. Na novo sprejeti odlok 
predvideva, da bo inšpektor v 
občini Železniki prisoten 24 
ur na teden, v Cerknem pa 
16. "Ne potrebujemo ga za 

24 ur na teden. Mogoče se 
prehitro odločamo o tem," je 
dejal Peter Mesec in opozoril 
še, da bodo stroški inšpekto-
rata s Cerknim večji, kot če bi 
ga ustanovili s tremi loškimi 
občinami. 

Koliko bodo v Železnikih 
morali na leto odšteti za in-
špektorat s Cerknim, ki naj 
bi začel delovati septembra, 
se ne ve. Občini si bosta deli-
li stroške, glede na število 
prebivalcev. Železniki s sko-
raj sedem tisoč prebivalci 
bodo morali zagotavljati 58 
odstotkov sredstev, občina 
Cerkno s pet tisoč prebivalci 
pa preostro. "O stroških še 

ne moremo natančno govo-
riti. Predvidevamo, da ^ le-
tos 8.300 evrov zadostovalo 
za Štiri mesece, vendar je v ta 
znesek vključen tudi nakup 
osnovnih sredstev in opre-
me, kar je enkraten strošek. 
Prihodnja leta bomo prispe-
vali le za plačo in tekoče stro-
ške, poleg tega naj bi država 
pokrila 50 odstotkov vseh iz-
datkov," je pojasnila direkto-
rica občinske uprave Jolanda 
Pinlar. Podžupan Janez Fer-
lan je predlagd, da lahko ob-
čini riaknadno v inšpektorat 
vkljufita še katero od sosed-
njih občin in s tem zmanjša-
ta stroške. 

Počitniška lekarna 
Poiege je čas počitnic in potovanj. 
Preden se odpravite na počitnice oziro-
ma potovanje na morje, v gore, na deže-
lo si pripravite tudi osnovno zalogo 
zdravil in sredstev za prvo pomoč za 
morebitne zdravstvene težave. 
Pri izbiri je potrebno upoštevati: 

• starost in zdravstveno stanje 
dopustnika oz. popotnika, 

• način in trajanje potovanja ter kraj 
potovanja, 

• razvitost zdravstvene službe in 
dostopnost medicinske oskrbe. 

Kaj sodi v počitniško lekarno? 
1. izdelki za zašSto pred soncem s prv 

memim zaš5tnim faktotjem, priprav-
ki za nego po sončenju in za lajšanje 
težav pri sončnih ali drugih opeklinah 

Upoštevati nnoramo, da le z enako-
mernim nanosom dovolj debele plasti 
izdelka za zaščito pred soncem na ce-
lotno površino kože, izbiro dovolj viso-
kih zaščitnih faktorjev ter zmernim iz-
postavljanjem soncu dosežemo zašči-
to kože pred negativnimi vplivi sončnih 
žarkov! 

2. sredstva za zaščito pred piki komar-
jev, klopov in drugih insektov ter pri-
pravki za odpravljanje težav po piku 

3. zdravita za samozdravljenje manjših 
zdravstvenih težav: 
• tablete proti potovalni slabosti 
• zdravila, kijih uporabljamo pri 

zastrupitvi s hrano in driski 
• peroralna rehidracijska sol za 

nadomeščanje izgubljenih soli in 
vode pri driski, bruhanju, močnem 
znojenju in hujših fizičnih naporih 

• zdravilo za ublažitev alergijskih 
težav pri osebah, ki so nagnjene k 
preobčutljivosti za sonce, pike, 
hrano, ožigalkarje 

• zdravila za zniževanje povišane tele-
sne temperature, za odpravo 
bolečin v mišicah in sklepih, 
glavobola ali zobobola 

• zdravila za lajšanje želodčnih težav 
• odvajala za primer zaprtja 
• zdravila za vneto grlo 

Vsa našteta zdravila lahko dobite v lekar-
nah tudi brez recepta, kjer vam bomo 
svetovali o pravilni in vami uporabi teh 
zdravil. Ne pozabite vzeti s seboj tudi pri-
loženih navodil za uporabo zdravila. 

4. zdravila, kijih morate redno jemati in 
vam jih predpiše vaš osebni zdravnik 

Posvetujte se z zdravnikom, da jih boste 
imeii v zadostni količini. 
Pri potovanjih v določene države sveta 
se pri prehodu državne meje zahteva 
posebno potrdilo o jemanju zdravil, 
zato povprašajte svojega zdravnika, ali 
je potrebno takšno pisno potrdilo tudi 
pri vaši bolezni in zdravilih oz. pripo-
močkih, kijih uporabljate. 

5. osnovna sredstva za prvo pomoč 
razkužilo za rane, mazilo za rane, sterilna 
gaza, povoji, vodoodporni obliži, škarje, 
pinceta, varnostne zaponke, trikotna 
ruta, pinceta za klope, termometer 

6. veljavna kartica zdravstvenega 
zavarovanja 

Za tujino je potrebno posebno potrdilo 
o zdravstvenem zavarovanju. 

Še posebej skrbno pripravimo počitni-
ško lekarno, ko gredo na počitnice ali 
potovanje tudi otroci, nosečnice ali 
doječe matere. Razmisliti je potrebno 
tudi o vseh morebitnih zdravstvenih 
težavah, ki lahko nastanejo, in o mož-
nostih za odpravo teh težav. Zdrav-
stvene težave in uporaba zdravil, še 
posebej pri otrocih, nosečnicah in do-
ječih materah zahtevajo še posebno 
pozornost, zato se je potrebno hitreje 
odločati za obisk zdravnika. Svetuje-
mo posvet z zdravnikom oz. s pedia-
trom že pred odhodom na počitnice. 

Pri daljših počitnicah, zahtevnejših po-
tovanjih, potovanjih v kraje, kjer je po-
gosto slab dostop do zdravniške oskr-
be in zdravil, je potrebno počitniško 
lekarno dopolniti v potovalno lekar-
no. Izbor zdravil je potrebno prilagodi-
ti vsakemu posamezniku tudi glede na 
njegovo znanje in izkušnje iz preteklih 

potovanj. Za več informacij o potreb-
nih zdravilih na potovanju naj se popo-
tnik obrne na osebnega zdravnika, na In-
štitut za zavarovanje zdravja ali na ob-
močni Zavod za zdravstveno varstvo. V 
okviru teh ambulant so na voljo tudi vse 
informacije v zvezi z obveznim ceplje-
njem in zaščito z zdravili na potovanju 
(npr. z antimalariki) ter obveznimi potr-
dili o cepljenju. Cepljenja potrebujejo 
določen čas, zato svetujemo popotni-
kom, da obiščejo ambulanto vsaj 8 ted-
nov pred načrtovano pogo. 
Popotniki tudi pogosto kupujejo zdravi-
la v tujini. Predvsem v nekaterih azijskih 
in latinskoameriških državah je možno 
kupiti zdravila, ki so sicerv Evropi in ZDA 
dosegljiva izključno na zdravniški recept, 
imajo lahko tudi nižje cene ... Ta zdravila 
so običajno brez navodil in opozoril, lah-
ko so sumljivega izvora oz. ponaredki, 
zato tovrsten nakup zdravil odsvetuje-
mo. Če se popotnik vseeno mora odloči-
ti za tovrsten nakup zdravila, naj bo po-
zoren, da bo zdravilo kupil v lekarni pri 
farmacevtu, ki mu bo tudi ustrezno sve-
toval glede uporabe zdravila. 

Kako pravilno hranimo 
počitniško lekarno? 
Vsa zdravila in druga sredstva, ki sodijo v 
počitniško lekarno, je najbolje hraniti na 
enem mestu, najbolje v posebnih tor-
bicah ali škadah, ki ne prepuščajo sve-
tlobe in vlage. Pazimo na primerno 
temperaturo shranjevanja zdravil, ki 
običajno ne sme biti višja od 25 sto-
pinj Celzija. Posebna pozornost je po-
trebna pri shranjevanju tistih zdravil, 
ki zahtevajo posebne pogoje shranje-
vanja (insulini ...). 
Vsa zdravila hranimo v originalni em-
balaži, skupaj s priloženim navodilom 
za uporabo. 
Pri vseh zdravilih že pri pripravi počit-
niške lekarne preverimo datume roka 
uporabnosti zdravil. 
Počitniško lekarno shranjujemo nedo-
segljivo otrokom. 
Počitniška lekarna naj bo del osebne 
prtljage. 

Naj bodo vaši dnevi sonči in brezskrbni. 
mag. Nina Pisk, mag. farm. 

mi 
gorenjske lekarne 

Lekarniške enote: Bled Zlatorog, Bohinjska Bistrica. Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Kranj, 
Kranjska Gora. Kropa, Lesce, Planina, Podlubnik, Primskovo, Radovljica, Stražiiče, Šenčur, Škofja 
Loka. Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica 

Farmakoinformativna služba Galenski laboratori j Kontrolno analizni laboratori j 
\vww.gorenjske-lekarne.si, info@gorenjske-lekame.si 
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Prvaki ogorčeni in obupani 
"V vodi smo si priborili igranje v finalu državnega prvenstva, sedaj so nam to pravico vzeli na 
nepošten način," pravi kapetan kranjskega Triglava Primož Troppan. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - "Verjamem, da je 
vodstvo našega kluba ogorče-
no, ker so nam na nezakonit 
način za zeleno mizo odvzeli 
igranje za naslov državnih 
prvakov, ki smo si ga pribori-
li v vodi, še bolj pa smo zago-
tovo razočarani igralci in tre-
nerji. Mislim, da so se mi s 
tem člani predsedstva Vater-
polske zveze Slovenije zelo 
lepo "zahvalili" za šestnajst-
letno sodelovanje v reprezen-
tanci. Vsi skupaj smo se več 
kot deset let trudili dvigniti 
raven našega vaterpola, sedaj 
pa se očitno vračamo daleč 
nazaj," je na priložnostni ti-
skovni konferenci, ki jo je 
kranjski vaterpolski klub Tri-
glav sklical potem, ko so jim 
zaradi dvodnevne zamude s 
plačilom obveznosti do zveze 
in sodnikov odvzeli štiri toč-
ke in s tem boj v finalu držav-
nega prvenstva, ogorčen po-
vedal kapetan Primož Trop-

V sredo zvečer so kljub 
zapletu vaterpolisti Tri-
glava v Mariboru odigrali 
prvo tekmo za 3. mesto 
in Branik premagali s 1 3 : 
10. Povratna tekma (eki-
pi igrata na dve zmagi) 
bo v nedeljo ob 21. uri na 
letnem bazenu v Kranju. 

Kapetan Triglava Primož Troppan je razočaran, ker o naslovu prvakov ne bodo mogli 
odločati v bazenu, ampak so jim ga vzeli za zeleno mizo. / FOM: RIM D«II 

pan in dodal, da je bil do se-
daj prepričan, da panožne 
zveze morajo delati v prid 
klubom. Zlasti razočaran je 
bil nad dejstvom, da sta odlo-
čitev v škodo Triglava podpr-
la celo strokovni svet oziro-
ma njegov predsednik in se-
lektor, čeprav se vsi zavedajo, 
koliko reprezentantov igra 
pri v kranjskem klubu. Kot je 
spomnil v. d. predsednika 
Triglava Elvir Bečič, so se za-
mude s plačili (sezona 
2003/04) že dogajale, ven-
dar so se do sedaj na koncu 
dogovorili v korist športa. 

Prav tako je Bečič opozoril, 
da se je disciplinski postopek 
vodil v nasprotju s pravilni-
kom, pa tudi, da so bili pri 
VZS seznanjeni s finančni-
mi težavami v klubu in da so 
jim prevzeli nekatere dolgo-
letne sponzorje. "Zelo sem 
razočaran nad vsemi dogod-
ki v našem vaterpolu, ki ni-
majo več zveze s športom. 
Mi smo naredili vse, da smo 
se uvrstili na prvo mesto in v 
fmale, čeprav vemo, da je 
klub v finančnih težavah. 
Trenirali smo dvakrat na 
dan, ker smo izgubili nekaj 

dolgoletnih igralcev, smo 
ekipo močno pomladili, a še 
vedno dokazali, da smo naj-
boljši v Sloveniji," je razoča-
ran dodal trener Aleš Ko-
melj, sekretar kluba Marko 
Troppan pa je povedal, da 
so pri zvezi vložili disciplin-
sko prijavo proti sekretarju 
VZS Danielu Rožmanu za-
radi zavajanja, zapeljevanja 
v zmoto ter dajanja lažnih 
izjav v disciplinskem po-
stopku, prav tako pa so po-
dali zahtevo za zaščito zako-
nitosti pri vodenju disciplin-
skega postopka. 

VESLANJE 

Na Bledu veslači dvanajstih držav 

Ta konec tedna bo na Blejskem jezeru potekala tradicional-
na že 52. mednarodna regata. Organizatorji iz Veslaškega 
kluba Bled na njej pričakujejo udeležence iz dvanajstih 
držav, udeležili pa se je bodo tudi vsi naši reprezentančni 
kandidati tako v mladinski kot članski konkurenci. Predtek-
movanja se bodo začela že danes ob 16. uri, slovesno odprt-
je tekmovanja pa bo ob 20. uri na promenadi pred hotelom 
Park. Že od 19.45 naprej bo za veselo razpoloženje skrbel 
Orkester slovenske vojske, nato pa bosta goste in veslače 
pozdravila predsednik VZS Tomo Levovnik in sekretar Mi-
nistrstva za šolstvo in šport Ignac Polajnar. Regata, ki se bo 
jutri nadaljevala s finali ob 16. uri in končala z nedeljskimi fi-
nali med 9. in 12. uro, bo letos še posebno slovesna, saj 
bodo ob njej gostom predstavljali tudi kandidaturo Bleda za 
svetovno prvenstvo leta 2011. V. S. 

HOKEJ 

JESENICE 

Direktor potrjen, zapisnik podpisan 

Na prvi seji novega upravnega odbora Hokejskega kluba 
Acroni Jesenice so za novega športnega direktorja potrdili 
edinega kandidata, Matjaža Mahkovica. Bivši hokejist 
Acronija Jesenic in trener zaloške Slavije je napovedal, da 
bo do torka upravnemu odboru predstavil vse kandidate za 
novega trenerja prvega moštva, prav tako pa v klubu za 
podpis že pripravljajo pogodbe z igralci za novo sezono. V 
sredo so podpisali tudi zapisnik izrednega občnega zbora, 
z nekdanjimi vodilnimi v klubu pa so začeli predajati posle, 
tako da naj bi bilo delo v klubu čim prej normalno. V. S. 

NOGOMET 

KRANJ 

Župan Perne čestital mladim nogometašem 

"Vaša zmaga v slovenskem pokalnem tekmovanju za mladin-
ce je lep obet, da bo Kranj kmalu spet imel ekipo v prvi sloven-
ski članski nogometni ligi," je ob čestitki mladim nogometa-
šem Triglava 2000 na včerajšnjem sprejemu poudaril kranjski 
župan Damijan Peme in skupaj s podžupanom Igorjem Velo-
vom obljubil, da se bo MO Kranj trudila čim prej izboljšati raz-
mere za njihovo vadbo. Te so sedaj res slabe, v dokaz pa je žu-
panu zgovorni sliki dotrajanih tribun in garderob izročil pred-
sednik kluba Branko Svegelj, Delo kluba in zmagovalno mla-
dinsko ekipo je županu predstavil direktor Miran Šubic, ki je 
povedal, da se v enem najmnožičnejših kranjskih kolektivov 
borijo za boljšo bodočnost kranjskega in gorenjskega nogo-
meta, zmaga mladincev v pokalnem tekmovanju in i. mesto 
ekipe v 2. SML pa sta jim pri tem še dodatna spodbuda. V. S. 

Župan Perne si je s kislim nasmehom ogledal sliki 
garderob in tribun na kranjskem štadionu. 

VABILA, PRIREDITVE 

Gorski maraton štirih občin - Jutri se bo s startom ob 8. uri v 
Petrovem Brdu začel 6. gorski maraton štirih občin. Dolg je 35 
kilometrov s 5100 metri vzponov in spustov. Predviden čas 
zmagovalca je tri ure in pol. M. B. 
Državno prvenstvo v ftjil contactu • Združenje kikboksarjev 
Gorenjske in ŠD Stražišče jutri, v soboto, v Mega Centru Kranj 
organizirata prvi turnir za državno prvenstvo v full contactu in 
finalne državnega prvenstva v low kicku s pričetkom ob i i . uri. 
Ogledali si boste lahko zanimive polfinalne in finalne boje v ra-
zličnih kategorijah. Vstop je prost. P. P. 
Tekmovanje v skokih na kopališču Ukova - Zavod za šport Je-
senice bo jutri, v soboto, pripravil tekmovanje v skokih v vodo 
za pokal mesta Jesenice z desetmetrskega stolpa. Nastopilo 
bo več kot 50 najboljših tekmovalcev iz Slovenije. Jeseniški 
stolp je še edini v Sloveniji, ki omogoča izvedbo skokov v vodo 
v bazenu. J. R. 
Odprto pn/enstvo v dvoranskem hokeju - Po treh uspešnih 

izvedbah turnirja v Škofji Loki bo tako imenovan SLO Open v 
floorballu tokrat v telovadnici Franca Rozmana Staneta na 
Leskovškovi cesti v Ljubljani. Poleg prijavljenih ekip iz Češke, 
Švice, Švedske, Ukrajine, Gruzije in Slovenije, ki se bodo borile 
za največji pokal, bo na turnirju mogoče videti še veliko 
spremljevalnih dogodkov. Festival floorballa se bo začel danes 
popoldne, ko se bodo ekipe borile v predtekmovanju. Jutri 
bodo v popoldanskih in večernih urah na sporedu spremlje-
valna tekmovanja in polfinalni dvoboji, najbolj zanimivi pa 
bodo nedeljski finalni dvoboji. V. S. 
Odbojkarski turnir mešanih trojk • V športnem centru Protenex 
v Šenčurju za jutri pripravljajo rekreativni turnir mešanih trojk 
v odbojki na mivki. Začel se bo ob 10.30, prijavite pa se lahko 
na info točki KŠK v Kranju. Dodatne informacije po telefonu 
040/820 200 (Simon). V. S. 
Priznanja mladim ško^eloškim športnikom In ulična košarka -
jutri popoldne, od 16.30 naprej bo na Mestnem trgu v Škofji 
Loki potekala športna prireditev, na kateri bodo podelili priz-
nanja mladim loškim športnikom za dosežke v minulem 
šolskem letu. Nastopile bodo tudi plesne skupine, prav tako 
pa pripravljajo turnir v ulični košarki. Če bo slabo vreme, bo 
prireditev v Kristalni dvorani. V. S. 
Sesti šahovski turnir Corenjke - ŠD Gorenjka Lesce bo v 
ponedeljek, 18. junija, organiziral šesti letošnji rating turnir. 
Tekmovanje bo potekalo v klubskih prostorih restavracije Cen-
ter v Lescah. Prijave sprejemajo do 16.45, začetek turnirja ob 
17.00, predviden zaključek ob 20.30. Na petem turnirju je 
zmagal srbski mednarodni mojster Saša Vukanovič, drugi je 
bil MK Silvo Simončič (oba ŠK Stari Mayr), tretji pa MK Bošt-
jan Jeran (ŠD Vele Domžale). V mesecu juliju in avgustu bodo 
turnirji potekali na Šobcu. Informacije: Janez Petrovič, GSM: 
041/406 369 ali elektronski naslov: ga.nota@siol.net. O. O. 
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K R i n i N A L 

TRSTENIK 

Preskrbljen s cigaretami 

Neznani storilec je v noči na sredo vlomil v prostore tr-
govine Orehek na Trsteniku. Pregledal je vse prostore in pri 
tem našel večjo škatlo, v kateri so bili zloženi zavoji cigaret 
različnih znamk. Storilec je cigarete vzel, s čimer je lastnika 
trgovine oškodoval za približno petsto evrov. 

PREDDVOR 

Usedel se je na skuter 

v torek popoldne je nekdo v preddvoru ukradel neregistriran 
skuter Malagutti rdeče barve, ki ga je lastnik za krajši čas 
pustil parkiranega ob cesti. Tat je lastniku povzročil za 1.700 
evrov škode. 

LESCE 

Risal je grafite 

Neznani storilec je v noči na ponedeljek v Lescah namerno 
poškodoval lahki priklopnik za prevoz jadralnih letal. Sto-
rilec je nanj napisal nekaj grafitov in predrl pnevmatike. S 
tem je lastnika oškodoval za okoli petsto evrov. 

BLED 

Našel je fotoaparat 

V ponedeljek je nekdo vlomil v stanovanjsko hišo na Bledu 
in si prilastil fotoaparat Samsung. Gmotna škoda znaša 
dvesto evrov. 

ŠKOFJA LOKA 

Vlomil v lokal 

Neznani storilec je v noči na torek vlomil v gostinski lokal v 
Škofji Loki In ukradel štiri zavoje cigaret Mariboro, tri stek-
lenice alkoholnih pijač in sto evrov menjalnega denarja. S. Š. 

STENPIHflR TRANSPORT 

Stempihar Slavko s.p., Vrtna pot 1, Voglje, 4208 Šenčur 
htfp://www.stempihar-trans.si 

zaposlimo 
Naše poslovanje bomo preselili in širili na novi lokaciji v OPC 
Šenčur. Zato med nas vabimo nove sodelavce k sklenitvi 
delovnega razmerja, v septembru/oktobru 2007 za naslednja 
delovna mesta: 

VODJA SERVISA (m/ž) 
• izobrazba: končana V. stopnja 
• poznavanje dela z računalnikom (Word, Excel) 
• Izkušnje na podobnih delavnih mestih 
• en tuji jezik ang. oz. nem. aktivno 
• vozniški izpit C - E 

AVTOMEHANIK IN VZDRŽEVALEC 
TOVORNIH VOZIL (m/ž) 
• Izobrazba: končana IV. stopnja tehnične smeri 
• izkušnje na omenjenem delovnem področju 
• prednost Imajo kandidati z opravljenim izpitom C - E 

VEČ VOZNIKOV (m/ž) 
• izobrazba: končana IV. stopnja ali NPK 
• izkušnje v mednarodnem transportu 
• tuji jezik ang. oz. nem. pasivno 
• vozniški izpit C - E 
• možnost zaposlitve takoj 

Delovno razmerje bomo z izbranim kandidatom sklenili za 
določen oz. nedoločen čas s polnim delovnim časom in poskus-
no dobo 2 mesecev. 
Nudimo dobre delovne pogoje In možnost napredovanja. 

Pisne prijave s kratkim življenjepisom sprejemamo najkasneje do 
30. 06. 2007 na naslov: 
AVTOPREVOZNIŠTVO 
ŠTEMPIHAR SLAVKO S.P. 
VRTNA POT 1, VOGUE 
4208 ŠENČUR 
ali po elektronski pošti: MAJA$T@?TeMPIHAR-TRAN?.$l 
zadeva: OGLAS 

Z banke odnesli trezor 
Dobro organizirani vlomilci so v noči na torek vlomili v vrtnarski center Sloga v Kranju. V tamkajšnji po-
slovalnici Deželne banke Slovenije so prebili steno prostora, v katerem je bil trezor z več deset tisoč evri. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Kranjski kriminalisti 
obravnavajo primer drzne 
tatvine, ki so jo neznani sto-
rilci v noči na torek izvedli v 
objektu Kmetijsko vrtnar-
skega centra Sloga na Šucevi 
ulid v Kranju. Po sedaj zna-
nih podatkih so tatovi odnes-
li več deset tisoč evrov in ne-
kaj računalniške opreme. 
Večino denarja so menda 
našli v trezorju, Id so ga od-
peljali iz tamkajšnje poslo-
valnice Deželne banke Slo-
venije. Izpraznjen trezor so v 
sredo našli v bližnjem gozdu 
med Kranjem in Britofom, 
nanj pa je naletel sprehaja-
lec. 

Zlikovci so v objekt, kjer 
ima poleg Kmetijsko gozdar-
ske zadruge Sloga in Dežel-
ne banke Slovenije poslovne 
prostore tudi podjetje Adria-
pool, vlomili skozi streho, v 
kateri so izrezali luknjo, je 
ugotovila policija. Skozi od-
prtino je po domnevah kri-
minalistov vsaj en storilec 
vstopil v notranjost objekta 
in nasilno uničil omarico 
alarmne naprave. Drugi sto-
rilci so potem vlomili v skla-
dišče vrtnarskega centra in 
od tam skozi zaprta notranja 

vrata vlamljali v druge pros-
tore. 

V vrtnarskem centru so iz 
blagajn pobrali ves denar, 
prav tako so izpraznili večjo 
blagajno, ki je bila v prosto-
rih poslovodje trgovine. Drz-
ni vlomilci so nato vlomili v 
prostore Deželne banke Slo-
venije. Z macolami, zidarski-
mi dleti in krampi, ki so jih 
vzeli v vrtnarskem centru, so 
po naših podatkih naredili tri 
odprtine v zidove bančne po-
slovalnice. Med drugim so 
vstopili tudi v prostor, v kate-
rem je bil shranjen trezor. 
Tega so skozi odprtino v zidu 
spravili na hodnik, od tam pa 
so ga z vozičkom odpeljali iz 
objekta, ga naložili v svoje vo-
zilo in odpeljali. Vlomilci so 
nasilno vstopili še v poslovne 
prostore podjetja Adriapool 
ter si prilastili blagajniško go-
tovino in dva prenosna raču-
nalnika. Natančne količine 
ukradenega denarja nismo 
izvedeli, tiskovni predstavnik 
Policijske uprave Kranj 
2^enko Guzzi je sporočil le, 
da "so neznani storilci prido-
bili več deset tisoč evrov pro-
tipravne premoženjske kori-
sti". 

Konec maja sta neznana 
storilca vlomila tudi v loško 

Odprtino, skozi katero so zlikovci odnesli trezor iz kranjske 
poslovalnice Deželne banke Slovenije, so že zazidali. 

enoto Deželne banke Slove-
nije in prav tako skušala od-
nesti blagajno, ki je bila pod 
pultom, a ju je pri delu pra-
vočasno zasačil varnostnik, 
zato sta zbežala brez plena. 
Enako - ponoči in skozi stre-

ho - pa so v začetku aprila 
vlomili v trgovino Big Bang 
na Primskovem v Kranju. 
Tudi takrat je vlomilca pri 
delu opazil vamostnik, t^o 
da so ju policisti vklenili kar 
na strehi. 

Podjetnika so dvakrat izsiljevali 
Včeraj so v Kranju začeli soditi 26-letnemu Ediju Plavi, ker naj bi sodeloval pri izsiljevanju podjetnika 
Draga Šubica. Slednji je zato novembra 2006 plačal 50 milijonov tolarjev. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - V javnosti je marca 
letos glasno odmeval primer 
hudega izsiljevanja gorenj-
skega podjetnika Draga Šu-
bica, potem ko so do zob 
oboroženi policisti pred ho-
telom Creina v Kranju 14. 
marca prijeli 41-letnega dr-
žavljana Bosne in Hercego-
vine Samirja Gluhiča in 29-
letnega Ljubljančana Ljutiija 
Malidja. Izsiljevala naj bi ga 
za šeststo tisoč evrov. Tedaj 
je podjetnik policiji zaupal, 
da je novembra 2006 že bil 
žrtev izsiljevalcev, domnev-
no iz Ljubljane, ki jim je tudi 
plačal 50 milijonov tolarjev 
oziroma dobrih dvesto tisoč 
evrov. Včeraj se je tako na 
kranjskem okrožnem sodiš-
ču začela obravnava zoper 
26-letnega Kranjčana Edija 
Plavo, ki naj bi bil vpleten v 
prvi primer izsiljevanja. 

V obtožnici okrožna dr-
žavna tožilka Irena Kuzma 
Ediju Plavi očita, da naj bi 
skupaj z znanim kranjskim 
prestopnikom Mentorjem 

Seferajem (pred roko pravice 
se skriva na Kosovu) med 23. 
oktobrom in 10. novem-
brom 2006 od podjetnika 
Draga Šubica zahteval 245 
milijonov tolarjev (1,02 mili-
jona evrov). V nasprotnem 
primeru naj bi mu grozila z 
likvidadjo, ker da za njima 
stoji dobro organizirana sku-
pina iž Ljubljane. Šubic je 
nazadnje v treh obrokih v 
resnici plačal 50 milijonov 
evrov, vsakič pa je denar iz-
ročil Ediju Plavi. 

Obtoženi zanika kakršno-
koli povezanost z izsiljevald. 
Zagovarja se, da se je nanj 
obmil Seferaj, da mu je po-
magal stopiti v stik s podjet-
nikovim sinom Juretom Šu-
bicem, ker mu mora izrodti 
neki dokument. Ko so se vsi 
trije sestali, je Seferaj (nje-
gov vzdevek je Bedi) Juretu 
izročil dokument, na kate-
rem je pisalo, da je njegov 
oče dolžan 245 milijonov to-
larjev Petru Betonu iz Kra-
nja (med drugim lastnik 
Mladinskega servisa Kranj) 
in njegovi družini. Šubicu 

naj bi tako ljubljanska skupi-
na grozila z likvidadjo, če ne 
plača, zato se je podjetnik na 
koncu odločil, da tej skupini 
plača 50 milijonov tolarjev v 
zameno za "varovanje". "To 
je plačal v treh obrokih, ki 
so jih izročili meni, jaz pa 
sem denar predal naprej. 
Bil sem izkoriščen, niti ni-
sem dobil nobene nagrade," 
pravi Plava. Ko so podjetni-
ka čez tri mesece začeli zno-
va izsiljevati, sem sam pred-
lagal Dragu, naj se obrne na 
policijo, je Plava dejal v za-
govor. "Ne vem, zakaj nihče 
ne ukrepa proti Betonu, saj 
ga je on izsiljeval," se je še 
vprašal. 

"Zahtevali so 245 milijo-
nov tolarjev, sicer me bodo 
ubili. Jemal sem jih resno, 
ker so bile grožnje sporoče-
ne na resen način in pod-
krepljene tudi z nasiljem. 
Edi in Bedi sta mi dejala, da 
gre za nevarno skupino kri-
minalcev iz Ljubljane, da se 
je tudi sama bojita. Odgovo-
ril sem, da nisem nikomur 
dolžan, sem pa pripravljen 

dati 30 milijonov tolarjev. 
Kasneje sta mi Edi in Bedi 
dejala, da v Ljubljani zahte-
vajo 50 milijonov tolarjev, v 
kar sem nazadnje privolil. 
Od Edija sem dobil ustno 
zagotovilo, da bo odtlej mir 
in da sem varovan," je po-
jasnil Drago Šubic, ki je 
moral za izplačilo odkupni-
ne najeti bančni kredit. Naj-
prej je prejemal samo ano-
nimne telefonske klice, kas-
neje pa sta ga neznana fanta 
pretepla v pisarni in tedaj je 
grožnje začel jemati resno, 
je odgovoril zagovornik ob-
toženega Gorazdu Fišerju. 

"Bedi je dejal, da zahtevajo 
50 milijonov tolarjev, saj jim 
je 30 milijonov dal že Beton, 
da ga (očeta, op. p) ubijejo," 
se spominja Dragov sin 
Jure. 

Sojenje se bo predvidoma 
nadaljevalo še pred letnimi 
dopusti, ko naj bi zashšali 
tudi večkrat omenjenega 
Petra Betona, ki bi moral pri-
čati že na včerajšnji obravna-
vi, vendar se ni odzval sod-
nemu vabilu. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
http://www.stempihar-trans.si
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Take knjige, kot so jo naredili na Sovodnju, nima niti marsikatero mesto, kaj šele kaka vas. Na 500 straneh velikega 
formata so pod naslovom Moj kraj skozi čas prikazali življenje pod Ermanovcem, Bevkovim vrhom in Sivko. 

Sovoden ska encikloDed 
M I H A N A G U Č 

Niso važni 
le pobudniki. 

Veliko 
pripomorejo 

tudi tisti, 
ki pristopijo in 

pomagajo po 
svojih močeh. 

Veliko je takih, 
ki ostanejo 

neimenovani in 
niso v življenju 

dobili nobene 
pohvale. A brez 
njih ne bi šlo in 

tudi njim gre 
zahvala. 

Ne zamerite, če začnem to 
pisanje bolj osebno. Pred 
leti, ko sem bil v stanovanjski 
stiski, so me dobri ljudje po-
vabili, naj kritični čas preži-
vim v njihovi hiši, ta pa stoji 
ravno v kraju, o katerem pi-
šem. In tako je naneslo, da 
sem tu preživel dve celi leti. 
Kraj in njegove ljudi sem v 
tem času nekoliko že spo-
znal, zadosti pa gotovo ne. 
Knjiga o Sovodnju je zato 
tudi zame odlična prilož-
nost, da svoje znanje o njem 
razširim in poglobim. Počaš-
čen sem bU, ko mi je gospod 
Janez Treven, njen glavni 
urednik, knjigo osebno pri-
nesel in predlagal, naj o njej 
tudi kaj napišem. Tako sem 
ga dober teden dni nazaj ob-
iskal na njegovem domu pri 
Lesjaku v Lanišah in prisluh-
nil njegovi pripovedi. 

Po telefonu mi je razložil, 
kako se pride do njega z av-
tom. Ko sem se tja tudi res 
pripeljal, sem videl, da sem 
šel, ko sem hodil na Bevkov 
vrh, že večkrat prav mimo te 
domačije. Sovodenj se od tu 
ne vidi, skrit je v senčnem 
kotlu ob "sovodnju" Podje-
lovščice, Podosojnice in Ja-
vorščice, ki od tod naprej te-
čejo skupaj kot Sovodenjšči-
ca in se na Fužinah izlijejo v 
Poljanščico. Zato pa je s 
sončnih pobočij pod Bevko-
vim vrhom tem lepši razgled 
na nasproti ležeča pobočja 
Ermanovca in Sivke. Angela, 
Janezova žena, je bila doma 
pri Sivkarju pod vrhom Er-
manovca in skozi okna svoje 
kuhinje, že odkar je tu, gleda 
čez dolino naravnost na svoj 
prvi dom... 

Ko sva stala pred hišo, mi 
je razložil, da je med svetov-
nima vojnama tik pod njo 
potekala rapalska meja. Ko 
so jo zasedli Nemd, so do tal 
porušili vse stavbe, ki so sta-
le v dvestometrskem pasu ob 
meji. Njihova družina se je 
zatekla k Vovšarju v sosed-
njem Koprivniku. Po vojni 
so se seveda brž vmili in si v 
izjemno težkih razmerah po-

stavili nov dom na istem kra-
ju. Sem pomislil: človek, ki 
prestane take skušnje, ve, kaj 
je dom in ga zna ceniti. Ja-
nez Treven je tudi zato pravi 
Človek za urednika te odlične 
domoznanske knjige. V na-
daljevanju sva ugotovila, da 
je bil sovodenjskd okoliš med 
tistimi, ki so zaradi rapalske 
meje izgubili del svojega 
ozemlja. Stara srednjeveška 
meja med loškim gospos-
tvom freisinških škofov na 
tej in tolminskim gospo-
stvom na oni strani, je pote-
kala po razvodnici med po-
rečjema Sore in Idrijce. Da-
jani pa so se na tem (in še 
bolj na žirovskem) odseku -
da bi bolj zavarovali strateško 
pomembni rudnik živega 
srebra v Idriji • stegnili čez in 
rapalska meja zato ni poteka-
la po razvodnih grebenih, 
ampak po pobočjih pod nji-
mi, pomaknjena tudi več ki-
lometrov proti vzhodu. Po 
vojni je bila rapalska meja na 
meddržavni rani ukinjena, 
na lokalni pa je ostala. Tako 
so številne domačije in cela 
naselja na gorenjskem jugu 
še danes v "Italiji" (beri: pod 
Idrijo in Cerknim). In ko so 
leta 1994 na novo ustanavlja-
li občine, je Sovodenj doživel 
še en teritorialni odvzem. 
Naselje Koprivnik, ki je bilo 
dotlej dvojno, so združili v 
enega in ga v celoti vključili 
v novo občino Žiri. Tovarna 
Termopol, ki je gospodar-
sko srce Sovodnja, je pa na 
oni strani vode in ima hišno 
številko Koprivnik 50, se je 
tako čez noč znašla v žirov-
ski občini, še en dokaz za 
sicer dobro znano zgodovin-
sko dejstvo, da vojska in po-
litika ne sodita med pravič-
ne sodnike. 

Od kod njegovo zanimanje 
za zgodovino in domoznan-
stvo, mi je razložil urednik 
sam. Ko je bil mlad, so se po 
hišah še zbirali stari ljudje in 
pripovedovali vsakršne zgod-
be. Če bi tald še živeli, ne bi 
bilo treba pisati kronik, saj so 
bili oni sami živi kronisti. A 
časi so se spremenili, držimo 
se vsak zase in gledamo vsak 

MOJ KRAJ 
SKOZI ČAS 

..Kt-' 

življenje po^'Ermanovcem, 
Bevkovim vrtom in Sivko 

Naslovnica knjige Moj kraj skozi čas, Sovodenj 2cx>7 

v svoj televizijski in računal-
niški zaslon, namesto da bi 
se srečevali in pogovarjali. 
Kroniko Sovodnja je najprej 
pisal čas sam, dramatični in 
prevratni dogodki 20. stolet-
ja. Prva svetovna vojna je v 
pobočja nad njim zarezala 
mejo, po drugi je prišlo še do 
družbenega prevrata. Po letu 
1948 se je začelo množično 
odhajanje mladih ljudi v do-
lino in tovarne in že je kaza-
lo, da se bo kraj izprazruL K 
sreči so se našli ljudje, Id so 
se zavzeli za to, da bi bila 

podjetja in delovna mesta 
tudi v kraju samem. Janez 
Treven imenuje le tri: Anton 
Petemelj, Franc Bevk, Janko 
Zabukovec. (K njim bi moral 
seveda prišteti tudi sebe, a 
tega pred menoj ne stori.) 
Poud^, da niso važni le po-
budniki. Veliko pripomorejo 
tudi tisti, ki pristopijo in po-
magajo po svojih močeh. Ve-
liko je takih, ki ostanejo ne-
imenovani in niso v življenju 
dobili nobene pohvale. A 
brez njih ne bi šlo in tudi 
njim gre zahvala. 

Zametki sovodenjskili 
podjetij so nastali v okviru 
kmetijske zadruge, iz za-
dnažne žage se je razvil obrat 
Jelovice, leta 1959 so ustano-
vili Termopol. Samo v teh 
dveh podjetjih je bilo v naj-
boljših letih zaposlenih 160 
domačinov, drugje pa še ne-
kaj deset. Mladi so ostajali 
doma, si ustvarili družine in 
začeli graditi svoje hiše. To je 
bila prava rešitev. Zdaj je de-
lovnih mest precej manj, 

^ 10. stran 
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Velika je razlika 
med mestnim 

in podeželskim 
načinom 
življenja. 

Podeželan 
mora vložiti 

neprimerno več 
dela in 

sredstev, če 
hoče živeti vsaj 
približno tako 

s{p)odobno kot 
meščan. 

i 9. strjn 

mnogi se vozijo na šiht v Eto 
Cerkno in Jelovico v Gorenjo 
vas. A živijo tu. Otrok imajo 
v teh krajih več kot v mestih 
in zmogljivosti vrtca so mo-
rah zato še povečati. Prihod-
nost teh otrok pa je negotova, 
napovedi so nemogoče. Tre-
ven je prepričan, da morajo 
biti delovna mesta doma; 
ljudje, Id se vozijo na delo 
drugam, se slej ko prej tudi 
odselijo. 

Včasih je večina ljudi tod 
okoli živela od kmetijstva. 
Zdaj je "čistih" kmetov samo 
še pol ducata, drugi zemljo 
obdelujejo po šihtu, a v pre-
cej manjšem obsegu kot ne-
koč. Bregovi se zaraščajo, 
najbolj nevarno pa je to, da 
mladi niso več navezani na 
zemljo. Več kot polovica dru-
žin je delavskih. Pred 2. sv. 
vojno je bil na celem območ-
ju Sovodnja samo en (!) upo-
kojenec, nekdanji cestar. 
Zdaj je upokojencev veliko in 
to je dobro. A prihodnost je v 
mladih, njihova prihodnost 
pa je, kot rečeno, negotova. 

Na Sovodnju in v drugih 
naseljih v župniji Nova Ose-
Uca je Že od nekdaj tako, da si 
morajo ljudje sami spoma-
gati, če hočejo kaj imeti in 
užiti. Ne le v gospodarskih 
dejavnostih, tudi na drugih 
področjih življenja in dela. 
Na teh si pomagajo z delom 
v društvih. Ta imajo bogato 
tradicijo in tudi zdaj, ko so 
ponekod že zamrla, je na So-
vodnju kar osem društev in 
vsa so dejavna. Gasild, lovd, 
čebelarji, planind, upokojen-
d, celo letala, pa turistično 
društvo, ki ima tudi folklor-

no in igralsko skupino, mo-
ški kvartet in pevke grabljice 
in na šoli turistični podmla-
dek ... Tako razgibana druš-
tvena scena, da je zlepa ne 
najdeš v kraju te velikosti. Po 
prazniku koscev ali pokošnji-
d , Id se začne s tekmova-
njem koscev in grabljic, in 
po tradicionalnem srečanju 
Janezov pod lipo v Novi Ose-
lid pa so tukajšnji turistični 
delavd poznani tudi drugod 
po Sloveniji. 

Ko mi je vse to pripovedo-
val, Janez Treven ni govoril o 
sebi, ampak o svojem vide-
nju življenja v svojem kraju v 
minulem stoletju. O tistem, 
o čemer je beseda tudi v knji-
gi. Pogled v kazalo pokaže, 
da so zbrano snov razvrstili v 
12 poglavij. Naslovi: Poselje-
vanje. Območje krajevne 
skupnosti Sovodenj skozi 
upravni razvoj, Župnija 
Nova Oselica, Šolska laoni-
ka. Vojne in meje. Infra-
struktura, Storitvena dejav-
nost, Obrt in industrija. 
Kmetijstvo, Društvena dejav-
nost, Od rojstva do smrti. 
Bili so in ostajajo veliki ljud-
je. In na koncu pod številko 
13 še tisti dodatek, ki pač 
mora biti: Reklame in spon-
zorji. Vsega skupaj je za 496 
strani formata A4 v trdih 
platnicah. Enciklopedični 
zvezek, tako rekoč sovodenj-
ska enciklopedija! 

Sprva so hoteli vse napisa-
ti sami. Ko so videli, da ne bo 
šlo, so povabili k sodelovanju 
tri strokovnjake. Janez Kopač 
je popisal upravi razvoj, Jurij 
Kimier kmetijstvo, zgodovi-
nar Vincendj Demšar pa po-
selitev tega konca. Vse drugo 
so dejansko napisali člani 
uredniškega odbora, največ 

Janez Treven, pobudnik sovodenjske kronike, se zahvaljuje vsem, ki so kakorkoli 
pripomogli k njenemu izidu in promociji, tudi Gorenjskemu glasu. / fo«r. poiom mi>iu> siMasin 

pa Milka Bumik in Janez 
Treven. Če velja, da podpira 
žena tri vogale v hiši, velja to 
po svoje tudi za to knjigo: so-
vodenjska učiteljica Milka 
Bumik je opravila največ pis-
nega dela, mnoga besedila je 
prepisala in priredila in vsa 
tudi lektorirala. Fotografije je 
pripravil Izidor Jesenko, obli-
koval Peter Pokom ml., na-
tisnila Tiskarna Pleško v 700 
izvodih. 

Od zasnove do izida knjige 
so minila štiri leta. Že 15. 
maja 2003 so se na pobudo 
Janeza Trevna sestali pred-
stavniki vseh društev, podje-
tij in Krajevne skupnosti So-

vodenj in imenovali devet-
članski uredniški odbor. Vlo-
go izdajatelja in založnika je 
prevzela kar krajevna skup-
nost. Po dolgotrajnem delu 
so 22. aprila končni izdelek 
predstavili v nabito polni 
dvorani v zadružnem domu. 
V nedeljo popoldne ob 15. 
uri, kar je njihova tradicio-
nalna ura in dan za kultume 
premiere. Za mestnega Člo-
veka nepojmljivo, tu pa si 
ljudje čas za te reči vzamejo 
ravno v - nedeljo popoldne. 

To je knjiga, ki bi jo "žihr" 
prebral tudi kak meščan, mi 
je zatrdil urednik Treven. Da 
bi videl, kako velika je razlika 

med mestnim in podežel-
skim načinom življenja. Po-
deželan mora namreč v 
mnoga od svojih prizadevanj 
vložiti neprimerno več dela 
in sredstev, če hoče živeti 
vsaj približno tako s(p)odo-
bno kot meščan. Nekatera 
poglavja bi morali prebrati ti-
sti, ki krojijo našo kmetijsko 
politiko, pa tisti, ki odločajo o 
gradnji cest in oni drugi, ki 
dirigirajo upravni razvoj ... 
In seveda vsi, ki jih zanima 
slovensko domoznanstvo. 
Sovodenjska kronika je na-
mreč tudi lep in krepak pri-
spevek k boljšemu poznava-
nju naše domovine v celoti. 

Klicanje vraga 88 I Z S T A R I H Č A S O V 

M I H A NAGUČ 

Ko so f kresnih nočeh iskali 
zaklad, so bili nekateri za to 
reč tako zagreti, da so na po-
moč klicali samega vraga. 
"Blažonov očka od sv. Katari-
ne /nad Ijubljarto/ • od tedaj 
gospodari že četrti rod /prvič 
objavljeno leta 1928/ -je živel v 
vednih denarnih stiskah. Pa se 

je domislil, daje Sel na kresno 
noč prosit vraga za denar. 
Zbral je nekaj pc^mnih prija-
teljev in šel z njimi okrog pol-
noči na križpo^e. Napravil je z 
blagoslovljeno palico okrogel ris 
(6 čevljev v premeru), stopil 
vanj in začel klicati vraga, da 
bi mu prinesel mernik cekinov. 
Prijatelji pa so stali izven risa 
in strahotna čakali, kaj bo. Ko 

je Blažon tretjič zaklical: 
'Zemlja, odpri se, vrag, prikaži 
se in mi brez zahtevka moje 
duše daj mernik cekinov,' tedaj 
seje razpočila zemlja in hudi 

duh v podobi smrdečega kozla 
je bi^knil na dan ter se vstopil 
tik Slažona. Iz gobca mu je 
molel dolg goreč jezik, ki je se-
gal tako blizu Blažonovih rok, 
da mu je osmodil nohte. Bla-
žon bi bil rad pobegnil, toda ni 
mogel napraviti niti koraka. 
Vsi drugi, ki so stali izven risa, 
pa so zbežali umih krač na vse 
vetrove. Eden je tekel v šentvi-
ško župnišče in priklical žup-
nika. Prosil gaje toliko časa, 
da seje župnik po dolgem obo-
tavljanju odpravil 'vraga 
panat'. Dospevši do usodnega 
mesta, je našel še vse tako. ka-
kor mu je pripovedoval moža-
kar. Hudoba je stala kakor pri-
bita in s svojim gorečim jezi-
kom pridno polila nohte ne-
srečnemu Blažonu, ki je bil 
vsled strahu in groze bolj mrtev 
nego živ. Denarja ni bilo nikjer 
videti." 

In kaj je storil šentviški žup-
nik? "Župnik je brž vzel v 
roke črne bukve in začel 
spravljati vraga nazaj v pekel. 
A pokazalo se je, da je bil žup-
nik še premalo svet mož in hu-
doba se je njegovim molitvam 
samo ostudno režala. Nato so 
poslali v Škogo Loko po neke-
ga silno pobožnega kapucina, 
kije pO dolgih ceremonijah do-
segel, da se je zemlja odprla in 
hudobec se je s strašnim tulje-
njem vdrl nazaj v pekel. Koli-
ko je imel pobožni kapucin 
truda s hudobcem, se je jasno 
videlo iz tega, da so znojne 
kaplje, ki so oblivale kapuci-
novo telo, prodrle skozi gosto 
ruševino in zlasti kapuca je 
bila vso polna potnih kapelj, 
ki so bile tako debele, kakor ja-
gode velikega rožnega venca. 
Tako je bil Blažon zaenkrat 
rešen hudobnega duha. Da ni 

Šentjanževka (Hypericum 
perforatum), zdravilna 
kresna roža 

šel potem nikoli več vraga kli-
cat, to se umeje." 

Blažonu se je vrag prikazal v 
podobi kozla, drulovškim fan-
tom pa kot kača. "Tudi v uasi 
Drulovki pri Kranju so šli on-
dotni fantje na kresno noč v ris. 
Kar naenkrat pa se je pojavila 
grda, kot žrd debela in kakih se-
dem metrov dolga kača. Mesto 
oči je imela dva žareča oglja. 
Fantje so vsi preplašeni zbežali, 
toda kača je hitela za njimi. K 
sreči pa sofan^e zavili na bliž-
nje pokopališče. To jih je rešilo. 
Kača, ki je bila seveda sam sa-
tan, je prihitela do ograje, a no-
tri ni mogja, ker je bilo pokopa-
lišče blagoslovljeno. Čakala je 
trdovratno na fante pred ogra-
jo. V tem je udarila ura v zvo-
niku polnoč in kača se je na 
mestu vdrla v zemljo." No, vidi-
te, vraga res ne kaže klicati na 
pomoč, tudi v kresni noči ne. 



EKOLOGIJA Razgledi 

Gorenjska še vedno išče lokacijo centra za ravnanje z odpadki. Javnost je presenetila ponudba Mestne občine 
Kranj, da bi bil center v Tenetišah. Direktor javnega podjetja Komunala Kranj Ivan Hočevar v pogovoru razkriva, 
kako je urejena tamkajšnja deponija komimalnih odpadkov in kaj bi prinesle spremembe. 

Ločeno zbiran e ociDadkov enu 
I V A N H O Č E V A R , D I R E K T O R J A V N E G A P O D J E T J A K O M U N A L A K R A N J 

STOIAN S A J E 

V Tenetišah so 
vse komunalne 

napeljave, 
komunikacije, 

telefonska in 
računalniška 

povezava, 
zajem plina in 

odvajanje 
izcednih vod 
na centralno 

čistilno 
napravo. 

Drugod tega ni, 
zato bi bila 

naložba dražja 
in dolgotrajna. 

Vaše podjetje odvaža komu-
nalne odpadke v TenetiSe iz 
več občin. Koliko odpadkov 
odložijo tam na leto, in koli-
ko je ločeno zbranih odpad-
kov? 

"Komunala Kranj, javno 
podjetje d. o. o., izvaja obvez-
no gospodarsko javno službo 
ravnanja z odpadki v šestih 
občinah. Za to skrbi v Mestni 
občini Kranj in občinah Na-
klo, Cerklje, Šenčur, Pred-
dvor in Jezersko. Ugotavlja-
mo, da se količine zbranih 
odpadkov povečujejo. Leta 
2004 smo zbrali 44.205 ton 
odpadkov, lani pa že 47.728 
ton. Več je tudi ločeno zbra-
nih odpadkov. Od leta 2004 
se je povečal delež s 7,7 od-
stotka na 15,9 odstotka lani 
in na dobrih 22 odstotkov do 
marca letos. Z ukrepi posku-
šamo doseči, da bi ločevali 
odpadke že na izvoru. Zato 
povečujemo število ekolo-
ških otokov. Samo v kranjski 
občini jih je približno 150. 
Uredili smo zbirne centre za 
ločene odpadke Zarica, Te-
netiše in Šenčur. Na to se 
pripravljajo v občinah Cer-
klje in Preddvor, Naklo pa bo 
dobilo večji center na drugi 
lokaciji. Vsi bi se morali za-
vedati, da bodo le ob več loče-
no zbranih surovinah količi-
ne odloženih odpadkov 
manjše. Nižja bo tudi cena, 
zato je naš dlj okrog 40 od-
stotkov ločeno zbranih od-
padkov." 

Deponija Tenetiše ima ve-
ljavno obratovalno dovolje-
nje do konca oktobra 2007. 
Kakšne so možnosti za na-
daljnje odlaganje odpadkov v 
tem kraju? 

"Deponija ima res veljavno 
okolje-varstveno dovoljenje 
do 31. oktobra 2007. Prejšnji 
mesec smo Ministrstvo za 
okolje in prostor zaprosili za 
podaljšanje tega dovoljenja 
do 16. julija 2009. Pričakuje-
mo nadzor, ki bo potrdil ali 
ovrgel naše trditve, da na de-
poniji izvajamo vse ukrepe v 
skladu z zakonodajo. Nadzo-
rujemo vstope, natančno 
tehtamo odpadke, urejene so 
izcedne vode, opravljamo pa 
tudi kontrole. Odlagalno polje 
Bi je urejeno v skladu s pred-
pisi. Zavedamo se, da je se-

danje ravnanje omejeno na 
debo ločeno zbiranje in od-
laganje odpadkov. Manjka 
postopek ravnanja z mešani-
mi komunalnimi odpadki. 
Ko bodo za to dani pogoji, bo 
prvi ukrep ločevanje biolo-
ških odpadkov od drugih na 

Kako je urejena deponija Te-
netiše? Je okolico motil le 
smrad? 

"Deponija Tenetiše je raz-
deljena na tri dele. Polje A v 
smeri proti Tenetišam je sa-
nirano. Uredili smo izcedne 
vode in zajem biološkega pli-
na za pridobivanje električne 
energije. Na tem polju, ki še 
ni v celoti stabEizirano, je 
predvidena zasaditev dreves. 
Za trenutno odlagališče na 
polju Bi so bila pridobljena 
vsa dovoljenja, izdelano je v 
skladu z zakonodajo, ves čas 
ga nadzorujejo neodvisne in-
stitucije. Ob predlogu za širi-
tev deponije na polje B2 je 
prišlo do nasprotovanja pre-
bivalcev na Mlaki. Bil sem di-
rektor občinske uprave v 
Kranju, ko je mestni svet 
sklenil, da širitve ne bo. Po 
tem sklepu nihče ne posega 
v polje B2, zato nista nareje-
na intervencijska cesta in po-
žarni pas. Sedaj je to razlog 
za očidce o neizpolnjenih ob-
veznostih. Mislim, da je ob-
čina storila napako že prej. 
Čeprav je naselje Grič odda-
ljeno okrog 700 metrov in ga 
od deponije loči gozd, bi mo-
rali pred gradnjo razjasniti 
vse posledice. Gre za neza-
upanje, ker so v mnogih letih 
obstoja deponije ljudem 
marsikaj obljubili, tega pa 
niso izpolnili." 

Podpirate odločitev večin-
s k a lastnika o |x)nudbi lo-
kacije Tenetiše za gorenjski 
center odpadkov. Zakaj me-
nite, da je ta lokacija dobra? 

"Ali je lokacija dobra, oce-
njujemo zlasti z vidika do-
stopnosti in opremljenosti 
zemljišč. Na območju Ko-
munale Kranj sta ponujeni 
lokaciji na Tromeji in v Te-
netišah. Če primerjamo obe, 
je druga boljša. V Tenetišah 
so vse komunalne napeljave, 
komunikacije, telefonska in 
računalniška povezava, za-
jem plina in odvajanje izced-
nih vod na centralno čistilno 

Ivan Hočevar je prepričan, da bodo velik del ekoloških problemov rešili s povečanjem deleža 
ločeno zbranih odpadkov na izvoru, /FOIO: T,N.DON 

napravo. Drugod tega ni, 
zato bi bila naložba dražja in 
dolgotrajna. Gre za to, v ko-
UkSnem času lahko začnemo 
graditi center in črpati evroj)-
ski denar! Vsak evro, ki bo 
prišel iz Evrope, bo zmanjšal 
obremenitve uporabnikov 
naših storitev. 

Za ta del Tenetiš je bil že 
narejen ureditveni načrt, ki 
je predvidel objekte za ravna-
nje z odpadki. Meje načrta so 
izven krajinskega parka 
Udin boršt, zato ni ovir za 
ureditev sodobnega centra. 
Za odlaganje ostanka odpad-
kov so zaenkrat še proste 
zmogljivosti na drugih depo-
nijah." 

Kakšno spremembo bi glede 
na sedanji način odlaganja 
odpadkov omogoGl sodoben 
center za ravnanje z odpadki? 

"Naziv centra govori, da 
Evropa zahteva ravnanje z 
odpadki. Lotili smo se že pi-
lotnega projekta sortiranja 
odpadkov, ki zmanjšuje 
obremenitve odlagalnega 
polja. Nov poskus bo mešane 
odpadke ločeval še naprej. S 
pomočjo strojev smo skušali 
čimbolj izkoristiti odlagališ-
če. To pa ni dovolj. Potrebu-
jemo center z več objekti za 
obdelavo odpadkov. Postavi-
tev bo definirana z ureditve-

nim načrtom, ki ga bo treba 
sprejeti pred pridobivanjem 
ustreznih dovoljenj. Gre za 
to, da bi iz ločeno zbranih 
odpadkov v centru prebirali 
še uporabne surovine in za-
gotovili mehansko biološko 
obdelavo mešanih odpadkov, 
s tem bi odpadla največja 
nevšečnost, smrad v okolici. 
Pri ravnanju z odpadki se 
bomo morali držati tako slo-
venskih kot evropskih pred-
pisov, strožji pa bo tudi nad-

Kam bi umestili center, koli-
ko zemljišč bi morali kupiti 
zanj, kako bi potekal promet 
in kakšni bi bili drugi vplivi 
na okolje? 

"Center bi bil bolj oddaljen 
od Tenetiš in Mlake, kot je 
sedanja deponija. Stal bi za-
hodno od nje, kjer je sedaj 
gozd. odkupiti bi morali še 
približno 4.7 hektara zem-
ljišč, za kar se že posvetuje-
mo z lastniki. Zaenkrat je 
predviden prostor za postavi-
tev objektov centra, dodatnih 
odlagalnih polj pa ne bomo 
odpirali. Kako bo potekal 
promet, bo pokazala poseb-
na študija. Razmišljati bo tre-
ba o časovni razporeditvi 
prometa, ki bo zmanjšala 
obremenitev naselij. Poiskati 
bo treba tudi možnost za še 

eno dovozno cesto. Po zago-
tovilih načrtovalcev in ljudi, ki 
smo si ogledali podobne cen-
tre, je vpliv na okolje 
bistveno manjši, kot je sedaj." 

Predlogu za ureditev centra 
za ravnanje z odpadki vseeno 
nasprotuje del prebivalcev iz 
KS Kokrica. Menite, da bo 
možno doseči soglasje z nji-
mi? 

"Še enkrat poudarjam, da 
je glavni problem ravnoduš-
nost do okoliških ljudi v pre-
teklosti. Ocenjujem, da je 
možno to spremeniti z več 
ukrepi. Eden od njih je vklju-
čevanje civilne iniciative v 
postopke za načrtovanje cen-
tra, izbor tehnologij in uredi-
tev prostora ter v nadzor rav-
nanja z odpadki po odprtju 
centra. S tem bi povrnili 
omajano zaupanje in doka-
zali, da vse poteka v skladu z 
zakonodajo. Prebivalci bi 
spoznali prizadevanja za naj-
boljše rešitve, ki bi preprečile 
vplive na okolje. V sodelova-
nju z lastniki bo možno 
organizirati tudi oglede takih 
centrov drugod, če bo to po-
trebno. Zanimivo pa je, da 
nekateri niso pripravljeni na 
dialog. Ponavljajo, da je treba 
deponijo zapreti, obenem pa 
dokazujejo nekaj, kar se da 
takoj ovreči." 
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Mjoister zo zdrovje opozorjo: »Prekomerno pitje afcohoia ikodoje zdrovjul« 



HOMB POSLOmniCB: 
Ajdovščina^ Slovenske Konjice in Maribor - Tržaška cesta 42 
Odpiralni čas*, p on, - sob,: 8,00 - 20,00 

Udi d.o.o. k.d. 
www.lidl.si VISA 

http://www.lidl.si


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 vrvico, čez pa seveda predpasnik, največkrat višnjeve barve. 

Zlati časi brez SDodn ili hlač! 

Obleka je bila 
všteta že v doto, 
ki jo je vsak od 

zakoncev prine-
sel v hišo. 

Moški so imeli 
po dvoje do 

troje srajc in 
potem jih vse 
življenje niso 
več kupovali. 

In kje so 
ponavadi spali.̂  

M I L E N A M I K L A V Č I Č 

Ko so M e moje sogovorni-
ce mlade, so dekleta na glavi 
nosile kape. Rute so si lastile 
le starejše ženske. 

K maši , posebno pozimi, 
so šle le, če so imele štumfe 
in Stmmpankeljne. Ker de-
narja ni bilo v izobilju, so 
morale vse noči klekljati, da 
so prišle do tega kosa garde-
robe. 

Obleko, s katero so šle na 
njivo, so imenovale cvimcajh. 

Za k maš i so imeli eno 
črno in eno temno modro 
obleko in ruto. K svečani gar-
derobi poročene ženske je 
sodila ura - ponavadi pritrje-
na na verižico. 

Skoraj vsaka ženska si je 
priklekljala tudi ringeljne. 

Izredno skrbno so pazile 
na dežnik. Pri hiši je bil JK)-
navadi samo eden in bog va-
ruj, da bi ga uporabil kdo 
drug kot le lastnik! 

Toda pri čevljih so nastopi-
le težave. Če so jih že imele, 
so biU tako trdi, da so zmeraj 
ožulili. Zdržati so morali naj-
manj sedem let, so trdile 
ženske vse po vrsti. 

Nemalo presenečena pa 
sem bila ob dejstvu, da so ne-
kakšne modrce nosili tudi 
moški. 

To je bil poseben kos blaga, 
na katerega so potem z elasti-
ko pripenjali nogavice. Moški 
modrd so največkrat prišli v 
poštev pri kratkih hlačah. Ve-
deti je treba, da včasih elasti-
ke v nogavicah še niso pozna-
li, in to je bil eden najbolj iz-
virnih načinov, da so si moža-
karji pomagali k lepšemu vi-
dezu. 

z gumbom, kd je bil prišit 
na nogavid, so le-te pripeli na 
modre. Vendar vsa stvar ni 
bila tako preprosta. Z roko je 
bilo treba seči od spodaj nav-
zgor pod hlačami do prsi in 
redko katera roka je bila tako 
dolga, da je vse to opravila 
brez matranja! Največkrat so 
možakarji morali stopiti na 
klop in si pomagati med po-
skakovanjem. 

Ženske so nogavice najprej 
zavijale v "klobase", potem pa 
so si, zaradi lepšega videza, 
pomagale z elastiko pod kole-
nom. Ta pa je velikokrat tišča-
la in preprečevala normalen 
pretok krvi po nogah. 

Kratke nogavice so si pritr-
dili s posebno elastiko tudi 
možje. Pri demonstiadji le-te 
(na srečo sem se pogovaijala 
tudi z nekom, ki vse te zanimi-
ve ostanke preteklosti še hrani ... 
za PsaJt primer menda!) sem 
občudovala ne s a m o pame-
ten patent, temveč tudi prak-
tičnost te, že zdavnaj pozab-
ljene iznajdbe! {Kaj vse se je 
včasih skrivalo pod obleko, se 
mi je §e dolgo potem motalo po 
glavi!) 

Glavniki so bili leseni, to se 
ve. 

Morda vam je znano, da so 
nekdaj z vsako moško srajco 
prodali še več ovratnikov. Za-
kaj? Zato, ker so se ti zelo 
radi mečkali, moške brade so 
jih dobesedno uničevale, z 
novim ovratnikom pa so bile 
srajce spet videti kot nove. 
Prali so jih namreč bolj po-
redko, če sploh kdaj. 

Povedali so mi , da se je 
marsikateremu moškemu 
okoli vratu svetiJ nov ovrat-
nik, toda ko se je pruštof raz-
prl. se je videla še koža in kos-
matine. To pa je bilo ponava-
di zaradi neumivanja zelo 
umazano, smrdeče.. . 

Obleka je bila všteta že v 
doto, ki jo je vsak od zakoncev 
prinesel v hišo. Moški so ime-
li po dvoje do troje srajc in po-
tem jih vse življenje niso več 
kupovali 

In kje so ponavadi spali.^ 
Oče in mama sta imela v la-

sti kamro ali gorenjo hišo. 
Otrod so največkrat ležali 
spodaj v hiši za pečjo ali zgo-
raj na veži. Ko so bili starejši, 
pa v senu na skednju ali ko-
zolcu. Pod glavo so zvili pru-
štof Spali so kar oblečeni. 

V postelji so ležali na plevn-
ci. Vanjo so stlačili omajčevno 
ali pleve ovsa. Gospodinja je 
imela (povprečno) štiri plat-
nene rjuhe, revnejše so si lah-
ko privoščile le porhantove. 

Pri nekaterih (boljših) hi-
šah so prali vsak mesec, veči-
noma pa le za veliko noč. Te-
daj so tudi zvlekii posteljnino 
na zrak in jo klofali. 

o d nje se je ponavadi zelo 
kadilo. Ob tej priložnosti so 
prezračili tudi reklce, s kateri-
mi so bili pokriti ob najhuj-
šem mrazu. 

Prali so v potoku ali pri stu-
dencu. Z a žehto so skrbele 
ženske. Veliko se jih je pre-

hladilo, ko so tolkle led in na-
makale perilo v mrzli vodi. 
Sušili so ga na skednju, ko-
zolcu, spodnje perilo pravilo-
ma naskrivaj. Pogled na žen-
ske intimnosti je bil sramo-
ten in prepovedan "pošte-
nim" očem! 

"Nekoč me je oče premla-
til, da sem bila vsa čma, ker je 
en vložek dobil pod povštrom 
na peči," sem izvedela od svo-
je sogovornice. 

In baje ji je še potem, ko je 
bila že omožena, govoril, da 
je packa in nečista. Ko se je 
napil, je celo zetu poočital, 
kako more s tako spati, ki jav-
no razkazuje "tiste pinte". 

Najbolje je bilo, po pripove-
dovanju, poskrbljeno za žene 
učiteljev in trgovcev, saj so 
imele služkinje. 

Če je bilo njihovo intimno 
življenje kako drugačno od 
preprostih žensk, ne vem, ker 
nisem našla nobene, ki bi mi 
pomagala, da pokukam skozi 
njihovo ključavnico! 

Dejstvo je, da so se nekate-
re Žiro^^e pri "finih" marsi-
česa naučile in to potem s pri-
dom uporabile, ko so si ustva-
rile svoje lastoe družine! 

Med sosedi 4 2 S L O V E N C I ZA MEJAMI 

JOŽE K O Š N J E K 

Janez Stergai, predsednik 
Kluba koroških Slovencev v 
Ljubljani, o dogajanjih v za-
mejstvu in v Sloveniji vsak te-
den redno obvešča člane klu-
ba in prijatelje naših zamej-
cev. Sporočil je, da je bila vče-
raj v dvorani kulturnega cen-
tra Haček na Paulitschgasse 
5-7 v središču Celovca pred-
stavitev knjige z naslovom 
Med narodom in politiko. Po-
litična partidpadja koroških 
Slovencev, ki jo je napisal viš-
ji znanstveni sodelavec ljub-
ljanskega Inštituta za narod-
nostna vprašanja dr. Boris Je-
sih. v Ljubljani je bila pred-
stavitev knjige dan prej, v sre-
do, 13. junija, v Vogrčah pri 
Pliberku v Podjuni še naprej 
igrajo na prostem pred žup-
niščem igro Plavž, ki jo je na-
pisal Jeseničan Franc Klinar. 
Predstave bodo danes, 15. ju-
nija, v nedeljo, 17. junija, in v 
petek, 22 . jvmija ob 21 . uri. 
Vogrčani in okoličani, od ka-
terih jih okrog 50 sodeluje v 

predstavi, so še posebej vese-
li občinstva iz Slovenije. 

V središče političnega do-
gajanja na dvojezičnem delu 
Koroške znova vstopa pro-
blem postavitve dvojezičnih 
krajevnih tabel. Nova avstrij-
ska vlada pod vodstvom kanc-
lerja Alfreda Gusenbauerja je 
napovedala do konca jimija 
širši pogovor o tem vpraša-
nju, Id m u bo sledila razprava 
v zveznem parlamentu. Av-
strijski kander je dal taka 
gotovila tudi med nedavnim 
obiskom v Ljubljani. Pred-
stavniki slovenskih organiza-
d j na Koroškem so veseli ta-
kih napovedi. Presenečeni pa 
so bili zaradi kanderjeve izja-
ve, da kasneje dodatnih dvo-
jezičnih tabel ne bi več po-
stavljali in zato tako imenova-
na "razširitvena klavzula", ki 
bi to omogočala, ne bi bila 
več nujna. Po neuradnih po-
datkih naj bi se zvezni kanc-
ler zavzemal za postavitev 173 
dvojezičnih tabel, kar naj bi 

bilo končno število. Ujezila 
pa jih je izjava predsednice 
koroških socialdemokratov 
Gabriele Schaunig, za katero 
je idealna rešitev le 141 kra-
jevnih napisov brez možnosti 
dodatnih tabel. 

Za predstavnike organiza-
cij Slovencev na Koroškem, 
ki so se še naprej pripravljeni 
pogovarjati z zvezno vlado na 
Dunaju, sta sprejemljivi le 
dve možnosti. Prva je takojš-
nja uresničitev odločb u.stav-
nega sodišča in 7 . dena Av-
strijske državne pogodbe, po 
katerih bi morali na Koro-
škem dvojezično označiti 
okrog 3 0 0 krajev in zaselkov. 
Druga možnost pa je takojš-
nja postavitev določenega šte-
vila dvojezičnih krajevnih ta-
bel. Njihovo število bi lahko 
na osnovi tako imenovane 
"razširitvene klavzule" pove-
čevali do popolne uresnidtve 
odločb sodišča in zagotovitve 
pravic iz državne pogodbe. 
"Nihče ne more zahtevati od 

Ivan Lukan (levo) In Franc Wakounig, znana slovenska 
novinarja na Koroškem, ki poročata za koroške in slovenske 
medije in sta zasebno dejavna tudi na področju športa, 
l o v s t v a in p e t j a . / FOIO: LOLE KoJnj«k 

nas, da se odpovemo odloč-
b a m ustavnega sodišča," je 
povedal predsednik Narodne-
ga sveta koroških Slovencev 
Matevž Grilc. Predsednik 
Skupnosti koroških Sloven-
cev Bernard Sadovnik je pre-
pričan, da predlog sodalde-
mokratov ne more biti slabši 

od zadnjega, ki je predvideval 
L41 tabel in so ga zavmilL Ve-
selilo bi ga, če bi table posta-
vili takoj. Marjan Sturm, 
predsednik Zveze slovenskih 
organizadj na Koroškem, pa 
je prepričan, da bo zvezni 
kander predlagal za manjši-
no sprejemljivo rešitev. 



O B L E T N I C A Razgledi 

v petek, 8. junija, je minilo sedemdeset let od tragične smrti akademika Rudolfa Dolinarja iz Ludn, ki se je 
udeležil študentskih demonstracij proti Živkovidi. 

raoična smrt Rudolfa Dolinara 
PETER D O U N A R 

Privrženci 
Živkoviča so 

napadli avtobus 
s študenti 

demonstranti, 
v spopadu je 

bilo nekaj 
študentov lažje 

ranjenih, 
smrtno ranjen 

je bil Rudolf 
Valentin, ki je 

izkrvavel na 
žitnem polju. 

Rudolf Dolinar je bil rojen 
11. aprila 1914, kot drugi iz-
med desetih otrok, v Lučinah 
nad Poljansko dolino. Leta 
1934 je z odliko maturiral na 
Državni klasični gimnaziji v 
Ljubljani, v jeseni istega leta 
pa je postal študent filozofije 
na Filozofski fakulteti v Ljub-
ljani in dan Jugoslovanskega 
katoliškega akademskega 
društva Danica. V času svoje-
ga študija je stanoval v Oraž-
novem domu, kjer je med 
študenti veljal za mirnega in 
razgledanega fanta. 

Politično ozadje 

Po padcu Jevtičeve vlade je 
vstopil junija 1935 v novo vla-
do dr. M. Stojadinoviča vodi-
telj Slovenske ljudske stran-
ke dr. Anton Korošec. Poleti 
1935 je bila ustanovljena vse-
državna vladna stranka Ju-
goslovanska radikalna zajed-
nica (JRZ), v katero je vstopi-
la tudi SLS. Prejšnja kom-
promitirana vlada Jugoslo-
vanske nacionalne stranke 
(JNS) s protikatoliško in pro-
tislovensko politiko, ki jo je 
udejanjal režim Petra Živko-
viča v času šestojanuarske 
diktature <1929 - 1935), je 

prešla v opozicijo. Da bi oži-
vili dejavnost JNS in se širše 
politično uveljavila v Sloveni-
ji, kot tudi druge unitame -
nacionalne organizacije, je 
prišel s svojim spremstvom 
general Petar Živkovič v za-
četku junija 1937 v Slovenijo. 
Ker je ta politik med sloven-
sko zavednimi študenti veljal 
za najbolj osovraženega, so 
se ob novici, da pride Živko-
vič v Ljubljano, združile kato-
liške in liberalne sile z name-
nom, da pripravijo velike de-
monstracije ter s tem poka-
žejo, kaj si Slovend mislijo o 
njem. Tako so glavnega ak-
terja nacionalne unifikadje 
in centralizma v Ljubljani 5. 
junija sprejeli z bučnimi de-
monstradjami. 

Člani katoliških društev na 
ljubljanski univerzi so se po-
sebej pripravljali na demon-
stradje, Id naj bi imele zna-
čaj obračuna med pripadniki 
Koroščeve JRZ in Živkoviče-
ve JNS. 

Ne le v Ljubljani, demon-
stradj proti Živkoviču so se 
8. jimija udeležili tudi v Ma-
riboru, zatem pa z dvema av-
tobusoma hiteli proti Celju, 
kjer se je Živkovič sestal na 
konferenci s tamkajšnjim 
okrajnim vodstvom JNS. 
Toda pri Prihovi je skupina 

okrog 15 slovenskih privržen-
cev Živkoviča, nekateri med 
njimi so bili člani JNS, napa-
dla avtobusa in študente de-
monstrante. V spopadu je 
bilo nekaj študentov lažje ra-
njenih, smrtno ranjen z vbo-
dom z nožem v hrbet pa je v 
žitnem polju izkrvavel Ru-
dolf Dolinar. Zločinsko deja-
nje je na sodni obravnavi na 
Okrožnem sodišču v Celju 
priznal član in odbornik 
Mladine Jugoslovanske nad-
ohalne stranke Maribor. 

Slovo od Rudolf 
Dolinarja 

Po množičnem slovesu v 
Slovenskih Konjicah so se od 
pokojnika poslovili tudi v Ce-
lju, nato pa še jx) vseh večjih 
laajih na poti do Ljubljane. 
Krsta s posmrtnimi ostanki 
je ležala v Akademskem 
domu, kjer so se od pokojni-
ka poslavljale množice. Po 
poročanju takratnih časni-
kov se je od pokojnika poslo-
vilo 20.000 ljudi. Žalni spre-
vod se je na dan pogreba vil 
izpred Akademskega doma 
na Kongresni trg pred Uni-
verzo, nato v stolno cerkev, 
zatem pa k sv. Križu (Žale). 
Pogrebno slovesnost je vodil 
Lambert Erlich. 

Množični pogrebni žalni 
sprevod v Ljubljani 12. junija 
s krsto, ovito s slovensko za-
stavo in venci s trakovi slo-
venskih barv, prisotnost pri 
pogrebnem obredu v stolnid 
dr. Antona Korošca, dr. Mihe 
Kreka, dr. Marka Nadačna, 
rektorja Univerze, župana 
Ljubljane Jura Adlešiča itd. 
in pokop pokojnega Dolinar-
ja so izzveneli v veliko mani-
festacijo katolištva in sloven-
stva. Večina takratne sloven-
ske javnosti, ne glede na po-
litični tabor, razen privržen-
cev JNZ, so pokojnega Ru-
dolfa Dolinarja razglasili za 
narodnega mučenika. Taki 
so bili med drugim tudi na-
slovi v časnikih in na spo-
minskih razglednicah. 

Madež krvi, ki je z Dolinar-
jevo smrtjo padel na Živkovi-

čev pohod po Sloveniji, je 
močno odjeknil tudi v Beo-
gradu in drugih predelih Ju-
goslavije, obenem pa postal 
močan argument takratne 
politike v boju proti nadona-
lističnim težnjam Živkoviča 
in njegovih pristašev. 

Rudolf Dolinar je pokopan 
na Žalah, grob je obeležen s 
spomenikom iz domačega 
rezanega kamna, ki ga krasi 
bronasti relief angela smrti, 
ki se spušča k mladeniču. 
Bronasti relief je delo aka-
demskega kiparja Franceta 
Goršeta. Spomenik so posta-
vili ob tretji obletnici smrti, 
leta 1940. 
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ROBERT G U Š H N 

Doma imamo vsi kopico 
aparatov in naprav. Štedilnik, 
mikrovalovna pečica, hladil-
nik. televizijski sprejemnik, vi-
deorekorder, glasbeni stolp ... 
Za vsako od naprav potrebuje-
mo priročnik, da sploh znamo 
z njo upravljati in rokovati. Ko 
ljufkm, ki niso zrasli gor sku-
paj z računalniki, omenimo 
internet, se takoj postavijo v od-
klonilno držo. Saj to pomeni še 
eno napravo več v njihovem 
življenju, pa že tako so komaj 
kos vsej tehnologiji, kijih obda-

ja. Med takšne ljudi lahko pri-
štejemo skoraj vso starejšo po-
pulacijo, pa tudi ljudi, ki v 
službi nimajo potrebe po upo-
rabi računalnika. Seveda pa 
tudi za takšne ljudi obstaja re-

/ šiiev, ko lahko ^ intemeta do-
stopajo preko TV ekrana, z da-
ljinskim upravljalnikom v roki. 

Na Gorenjskem smo začdi s 
projektom eGorenjska. Ta po-
nuja prav to. Do portala eGo-

renjska preko TV sprqemnika z 
daljinskim upravljalnikom. Ni 
več potrebno imeti doma raču-
nalnika, ni potrebno brezplodno 
brskanje in iskanje po sveto-
vnem spletu, ni več potrebno pre-
birati navodil in se učiti, kako in 
kaj. Dovolj je le, da se usedete 
pred TV ekran, v roke primete 
daljinski upravljalnik in z izbiro 
številk ali drsenjem levo/desno 
in gor/dol izbirate vsebine, ki 
vas zammajo. Na ta način in-
ternet pride k vam. Na preprog, 
hiter in razumljiv način. Nobe-
nega dodatnega znanja ne po-
trebujete, vse kar je potrebno po-
četi, že znate in razumete. 

Pred vami se odpirajo vsebi-
ne, ki jih potrebujete, pred 
vami so informacije, ki so vaša 
pol do cilja, pred vami so poda-
tki, ki vas popeljejo v korak s 
časom. Se želite naročiti pri iz-
branem zdravniku. Ni proble-
ma. Preko daljinskega uprav-
Ijalnika preklopite na kanal 

eGorenjske, na TV ekranu iz-
berete 1 in že so pred vami vse 
zdravstvene informacije. Vi 
morate le še odtipkati številko, 
zapisano pred vašim izbranim 
zdravnikom. Takoj se vam od-
pre njegov ordinacijski čas, vi 
pa morate le še izbrati prosti 
termin, ko bi prišli k njemu. 
Preprosto in hitro. Seveda lah-
ko preko eGorenjske vašega 
zdravnika tudi pokličete in se z 
njim pogovorite, ne da bi vam 
bilo potrebno v roke prijeti tele-

fon. eGorenjska vsebuje vse, 
kar potrebujete za komunika-
cijo s svetom. 

Vsebine na portalu so zelo 
obsežne. Zdravstvo, uprava, 
izobraževanje, turizem, prosti 
čas. novice in storitve. Pri vseh 
pa je podobno kot pri prg opi-
sanih zdravstvenih storitvah. 
Le daljinski upravljalnik in TV 
ekran. Vsi podatki in informa-
cije so na eGorenjski zbrani iz 
različnih virov na intemetu. 

pred vami pa so prikazani v 
agregirani, zbrani obliki. Ni 
več mučnega iskanja ali leta-
nja od vrat do vrat, vse imate 
na dlani, dobesedno. 

Namen projekta je združitev 
sodobnih tehnoU^j z vsebina-
mi, kijih je potrebno približati 
ljudem in jih narediti uporab-
ne. Zato vidno vlogo pri vsebi-
nah igra regijska in lokalna 
identiteta. Sistem je zasnovan 
tako, da omogoča prilagoditev 
osebnim potrebam in željam 
uporabnikov. Samo nastavite 
si tisto, kar želite, da imate 
pred sabo. Ciljni uporabniki 
projekta so prav vsi, občani in 
občanke Gorenjske, turisti, 
ljudje s posebnimi potrebami, 
pravzaprav vsi. Projekt prispe-
va k ve^i samostojnosti vseh 
uporabnikov pri bivanju v do-
mačem okolju, uporabnikom 
zagotavlja občutek varnosti in 
vk^učenosti, pospešuje pa tudi 
razvoj gospoihrstva. 

Rezultati projekta bodo širo-
kopasovne povezave do inteme-
ta, multimedijski in vsebinsko 
bogat regfjski portal, velik spek-
ter digitalnih regijskih vsebin in 
storitev in enoten ter univerzal-
ni vmesnik - TV sprejemnik. 
Učinki projekta se kažgo v teh-
nološkem razvoju, v preseganju 
digitalne ločnice, razvoju in na-
predku regije, bolj prepoznavni 
regionalni identiteti ter v med-
generacijskem in medkultur-
nem povezovanju. 

Kaj potrebujete? Le TV spre-
jemnik, čisto navaden, daljin-
ski upravljalnik, širokopasovno 
povezavo v internet, ki bo do 
leta 2010 ali še prej po vsej Slo-
veniji, in pa vmesnik - "SetUp 
Box", ki omogoča, da lahko z 
daljinskim upravljalnikom po-
čnete skoraj vse. Stroški? Nič 
ve^i kot že sedaj, h plačujete 
TV naročnino, in pa strošek 
vmesnika, ki pa stane nekaj de-
set evrov. 
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S O C I A L A Razgledi 

Nedavno smo v uredništvo dobili anonimno pismo "obiskovalca Centra slepih in starejših v Škofji Loki", 
ki kot katastrofalne ocenjuje razmere v tem domu. Prejeli pa smo tudi anonimni klic ene od zaposlenih, 
ki potrjuje navedbe. 

Ali modri in zeleni anaeli res izaoreva o 

Na oddelku 
s povečanim 

nadzorom živi 
22 stanovalcev 

z demenco, 
v dveh 

negovalnih 
oddelkih imajo 

po 35 
nepomičnih 
stanovalcev; 

delež stanoval-
cev, ki potrebu-

jejo še več nege, 
se vse bolj 
povečuje. 

DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

V pismu piše, da so se raz-
mere v zadnjih štirih letih ob-
čutno spremenile na slabše, 
medicinsko osebje je preutm-
jeno, saj takšnega delovnega 
tempa ne zmore niti robot, se-
stre in bolničarke so dobesed-
no izmučene in i^^orele. Vse 
več je bolniških odsotnosti, 
odlično negovalno osebje pa 
zapušča Center slepih, slabo-
vidnih in starejših v Škofji 
Loki in odhaja v boljše službe 
z lažjimi delovnimi razmera-
mi in tudi prijaznejšim odno-
som vodstva. Po zapisu ano-
nirrmega obiskovalca je zad-
nje leto dalo odpoved trinajst 

ljudi. Domnevno katastrofal-
ne razmere zaposlenih, ki iz-
gorevajo na delu, vplivajo tudi 
na počutje in zadovoljstvo sta-
novalcev, zlasti povsem negib-
ljivih, ki so popolnoma odvis-
ni od "modrih in zelenih an-
gelov", se pravi medicinskih 
sester in bohičark. 

"V našem domu prebiva 
212 starejših ljudi, zanje pa 
skrbijo 104 zaposleni. Le v 
zdravstveni negi je zaposlenih 
61 ljudi, čeprav nam normativ 
dopušča le 46,2 2aposlenega, 
toliko nam jih tudi prizna in 
plača zdravstvena zavarovalni-
ca, medtem ko moramo pre-
sežek zaposlenih nad norma-
tivi pokrivati iz lastnih prihod-

kov," nam je povedala direkto-
rica Centra slepih, slabovidnih 
in starejših Škofja Loka Stan-
ka Vauh, ko smo obiskali dom 
in poiCTedovali, v kolikšni 
meri držijo navedbe iz ano-
nimnega pisma. "Delo zdrav-
stvenih tehnikov in botoičark 
je težko, naporno tako fizično 
kot psihično, kar kot direktori-
ca te ustanove spoštujem. Za 
olajšanje dela našega osebja 
smo nakupili tudi razne apa-
rature, denimo posebne dviž-
ne banje, dvigalo za kopalno 
kad, s 6mer si bolničarke po-
magajo pri kopanju stanoval-
cev, delo jim lajšajo razni inva-
lidski pripomočki, vozički in 
podobno, da je lažje tako zapo-

slenim kot stanovalcem. Z 
rednimi izobraževanji delavce 
tudi usposabljamo za pravibio 
negovanje in če se navodil dr-
žijo, lahko sami sebe ustrezno 
obvarujejo." Stanka Vauh na 
očitek, da sestre in bolničarke 
izgorevajo zaradi pomanjka-
nja osebja, odgovarja, da jim 
kadra po normativih ne pri-
manjkuje. Pove pa, da so nor-
mativi, ki jim jih predpisuje 
zdravstveno zavarovanje, v 
resnid neživljenjski. 

Premalo plačano delo 

Na oddelku s povečanim 
nadzorom živi 22 stanovalcev 
z demenco, v dveh negovalnih 
oddelkih imajo po 35 nepo-
mičnih stanovalcev; delež sta-
novalcev, ki potrebujejo še več 
nege, se vse bolj povečuje. 
Stanka Vauh pravi, da bi si 
tudi zaradi tega dejstva želela, 
da bi jim bili kadrovski norma-
tivi bolj naklonjeni, saj njihovi 
stanovalci poleg strokovne 
nege potrebujejo tudi pozor-
nost in pogovor. Ali njihovo 
osebje res množično zapušča 
dom in odhaja v "boljše" služ-
be? Po besedah Stanke Vauh 
so center letos sporazumno 
zapustili dva zdravstvena teh-
nika in ena bolničarka, ena de-
lavka zaposlena za določen 
čas, dve delavki pa sta se upo-
kojili Strinja se, da je delo teh 
ljudi težko, ob tem pa tudi pre-

malo cenjeno in plačano, toda 
plačujejo jih po kolektivni po-
godbi, ki velja za zaposlene v 
dejavnosti zdravstva in social-
nega varstva, z vsemi dodatki 
in nadomestili za nedeljsko in 
praznično delo. 

Diplomirana medicinska 
sestra Marinka Kozjek, ki v 
domu dela deset let, je prepri-
čana, da medicinsko osebje za 
stanovalce dobro skrbi, diži pa, 
da domovi postajajo podaljša-
na roka bolnišnic in zato vse 
več stanovalcev potrebuje veli-
ko nege in pomoči. "Normati-
vi so vedno slabši, delo je fizič-
no in psihično naporno, zahte-
va tudi veliko timskega dela. 
Zaposleni se trudimo, da vse-
ga t ^ stanovalci ne bi občuti-
IL Če imaš svoje delo rad, vsi ti 
napori niso pretežki," je pre-
pričana Kozjekova. Zadovolj-
stvo stanovalcev ugotavljajo na 
rednih ponedeljkovih sestan-
kih, kjer izvedo pohvale in pri-
tožbe, nedavno tega pa so med 
njimi izvedli tudi anketo, v ka-
teri jih je večina pohvalila delo 
zdravstvene nege. Imajo tudi 
sestanke s svojd, njim pa je na-
menjena tudi skrinjica pritožb 
in pripomb, v kateri pa je bilo 
zadnje čase le eno pismo, ki so 
ga upoštevali in odpravili napa-
ke. Po besedah Stanke Vauh 
pa imajo stanovala v primeru 
nezadovoljstva na voljo več pri-
tožbenih poti, o čemer jih ob-
veščajo na različne načine. 
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MARJETA SMOIJ J IKAR 

Kulisa preimenovanja brni-
škega letališča v Letališče Jože-
ta Pučnika me spominja na 
nekdanje komunistične mani-
re. Uradno so se stvari odvijale 
po naslednjem zaporedju: ob 
odpr^u novega potniškega ter-
minala je letališki upravi kap-
nilo v glavo, da je dogodek 
pravšnja priložnost za preime-
novanje nacionalnega letališ-
ča; uprava letališča pobrska po 
imeniku velikih slovenskih 
osebnosti (moškega spola) in se 
poenoti ob imenu Jožeta Puč-
nika; uprava letališča posredu-

je pobudo na prvostopenjsko 
politično instanco, to je na mi-
nistrstvo za promet, kjer se jim 
zdi zamisel odlična in jo posre-
dujejo na najvišjo politično in-
stanco, to je na vlado; vlada 

presodi, da je civilna pobuda 
primerna, in požegna poime-
novanje največjega slovenskega 
letališča po osebnosti, kije so-
oblikovala politične dogodke 
konec prejšnjega tisočletja. 
Uradno je torej pobuda prišla 
od spodaj navzgor, kot nekoč v 
komunizmu, neuradno pa je 
(o tem sem prepričana) poto-
vala v nasprotni smeri, se pra-
vi, od zgoraj navzdol. To je do-
kaz, da politični vrh (beri: 
predsednik vlade Janez Janša) 
povsem ne razume notranjega 
bistva parlamentarne demo-
kracije, ki - drugače od enopar-
tijskega sistema - ne temelji na 
karizmi oziroma moči posa-
meznega političnega aktetja. 

Nedvomno je Jože Pučnik 
zgodovinska osebnost sloven-

skega političnega prostora. 
Brez njegove navzočnosti in 
brez njegovega prispevka bi slo-
venska osamosvojitev potekala 
drugače. Tako kot bi potekala 
drugače brez navzočnosti in 
prispevka Milana Kučana, 
Ivana Omana, Janeza Dr-
novška, Lojzeta Peterleta, Ja-
neza Janše in še marsikatere-
ga drugega nekdanjega in se-
danjega slovenskega politika, 
če hočete, tudi Jožefa Školča. 
Kako bi slovenska osamosvoji-
tev in vzpostavitev državnosti 
brez vseh teh političnih imen 
potekala, ni mogoče špekulira-
ti, še manj sklepati, zagotovo 
pa bi se Slovenija osamosvojila 
tudi brez njih oziroma bi se 
osvojila z drugimi imeni in 
priimki. Edini politični sub-

jekt, brez katerega do slovenske 
osamosvojitve in vzpostavitve 
samostojne in suverene države 
ne bi prišlo, je slovenski narod. 
Vse drugo je model preddemo-
kratične miselnosti in stanja 
duha. 

Zaradi mene se lahko naj-
večje francosko letališče ime-
nuje po generalu Charlesu De-
Gaulu, ameriško pa po demo-
kratu Johnu Fitzgeraldu Kenne-
d)ju, petintridesetem predsed-
niku ZDA, kije, mimogrede, 
začel vojno v Vietnamu (av-
gusta 1964 naj bi torpedni čol-
ni Severnega Vietnama v Ton-
kinškem zalivu napadli ameri-
ško ladjo, kar so ZDA izrabile 
za začetek neposrednih akcij 
proti Severnemu Vietnamu). 
Niso pa tuje navade in izkuš-

nje noben tehten argument, da 
se brniško letališče imenuje po 
politiku, pa čeprav je ta soobli-
koval slovenski pokomunistični 
politični prostor. Verjamem, 
da bi zamisli, ki naj bi zrasla v 
glavah letališke uprave, na-
sprotoval celo Jože Pučnik 
sam, saj je - v nasprotju z ne-
katerimi drugimi - poleg zuna-
nje forme dobro poznal tudi 
notranje bistvo demokratične-
ga modela vladanja. Je pa res, 
da zadnja leta svojega življenja 
in političnega delovanja Jože 
Pučnik, s katerim sem se za-
dnjič srečala leta 1999, ko Je 
postal častni predsednik SDS, 
vseh političnih odločitev in na-
menov Janeza Janše (kolikor Je 
meni znano) ni razumel in ni 
podpiral. 
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Odprtje trga elektrike za 
gospodinjstva na pol poti 
Od 1. julija dalje bodo lahko tudi gospodinjstva izbirala dobavitelja električne energije, vendar zaradi 
neekonomskih cen ponudbe še ni. Cene elektrike bodo do nadaljnega ostale nespremenjene. 

ŠTEFAN Ž A R G I 

Kranj - V sredo so na Elektru 
Gorenjska sklicali novinar-
sko konferenco, na kateri so 
predstavili priprave na spre-
menjen položaj, ki ga prina-
ša zakonsko določeno odprt-
je trga elektri6ie energije. Po 
spremenjenem energetskem 
zakonu in evropski direktivi 
bodo namreč tudi gospodinj-
stva, ki so doslej imela status 
tarifnega odjemalca, s tem 
pa bila obvezana odjemati 
električno energijo od lokal-
nega elektrodistribudjskega 
podjetja po cenah, ki jih je 
določala država, poslej prido-
bila položaj, kakršnega so 
imeli upravičeni odjemalci -
poslovni uporabniki. To po-
meni, da bodo lahko izbirala 
dobavitelja in se z njim poga-
jala tudi o ceni. Za elektrodi-
stribucijska podjetja, kot je 
Elektro Gorenjska, to tudi 
pomeni, da ne bodo več jav-
na podjetja - zato je skupšči-
na Elektro Gorenjska prete-
kli teden že sprejela temu 
ustrezne spremembe statuta 
• pač pa naloge distribucije 
prevzema novoustanovljeni 
Sistemski operater distribu-
cijskega omrežja (SODO). 
SODO bo distribucijo vodil 
prek najetih obstoječih 
omrežij, ki ostajajo v lasti di-
stribucijskih podjetij. Pred-
sednik uprave Elektro Go-
renjska Jože Knavs je v izja-
vi za Gorenjski glas priznal, 
da je odpiranje trga še na pol 
poti, saj je vlada pripra^^a 
šele koncept rešitve, konce-
sijski akti: koncesijska po-
godba med vlado oziroma 

Novosti ob odprtju trga so na Elektro Gorenjska predstaviti (z desne): predsednik uprave 
Jože Knavs, član uprave Andrej Šušteršič in izvršni direktor OE nakup-prodaja Aleš Ažman. 

resornim ministrstvom in 
SODO-m ter pogodba o na 
jemu in storitvah med 
SODO-m in distribucijskimi 
podjetji pa še ni pripravljena. 

Izgube nihče ne ponuja 

Ker v Sloveniji poleg petih 
elektrodistribucijskih podje-
tij ustanovljenih še pet dru-
gih družb za prodajo elek-
trične energije na drobno, je 
pravzaprav čudno, da le ne-
kaj dni pred tem, ko bodo 
lahko gospodinjstva izbirala 
dobavitelja, ponudb v tej 
smeri ni. Jože Knavs meni, 
da je vzrok v cenah, saj do-
kler bodo nabavne cene elek-
trike pri proizvajalcih (tudi 
prave konkurence kljub dve-
ma 'stebroma' med njimi še 
ni) višje od prodajnih, po-
nudbe ne bo. Čeprav se cene 
načelno sproščajo, pričakuje, 
da jih bo država kot doslej 
skrbno nadzirala in do pra-

vih sprostitev bo verjetno mi-
nilo še nekaj let. Kot vsi di-
sbributerji je tudi Elektro Go-
renjska obvestil vsa gospo-
dinjstva, da se ima za pogod-
benega dobavitelja, cene pa 
tudi po 1. juliju ostanejo ena-
ke. Kot konkurenčno pred-
nost ponuja zanesljivo in ka-
kovostno dobavo električne 
energije, kakovostne dodat-
ne storitve ter storitve, ki 
bodo v očeh končnih odje-
malcev pomembne zanje. 
Redno jih bodo obveščali o 
novostih, predstavljali nači-
ne, kako zmanjšati in učin-
koviteje gospodariti z elek-
trično energijo, spodbujali k 
plačevanju energije prek traj-
nika brez provizije. 

En evro za reenergijo 

Ob vseh omenjenih nedo-
rečenostih, ki bodo verjetno 
vsaj leto ali dve še ohranila za 
gospodinjstva 'status quo', 

pa so na Elektro Gorenjska 
pripravili še novost, ki jo po 
našem mnenju skoraj ne-
okusno poimenujejo nov 
produkt. Gre za novo blago-
vno znamko električne ener-
gije, imenovano Reenergija, 
ki je pridobljena iz obnovlji-
vih virov, in sicer iz 15 hidro-
elektrarn in dveh fotonape-
tostnih elektrarn, ki so v lasti 
skupine Elektro Gorenjska. 
Kupci, ki se bodo odločili za 
reenergijo, bodo pri meseč-
nemu znesku električne 
energije plačali en evro več, 
Elektro Gorenjska ga bo na-
menilo v posebej ustanovljen 
ekološki sklad, iz katerega se 
bodo financirali okoljski pro-
jekti. Gre torej za prispevek k 
čistejšemu okolju in boljši 
kvaliteti življenja in omogoča 
končnemu odjemalcu, da se 
tudi sam aktivno vključi v od-
govornejši odnos do okolja 
in zmanjša škodljive vplive, 
ki jih spušča v ozračje. 

KRAN) 

Pet tujih ponudb za Iskraemeco 

v ponedeljek se je iztekel rok za oddajo zavezujočih ponudb 
za odkup 95-odstotnega deleža kranjske družbe Iskraeme-
co, h kateremu so največji lastniki Kapitalska družbe, Slo-
venska odškodninska družbe in družba pooblaščenka Iskra-
emeco DUS že aprila povabile 25 podjetij. Na povabilo se je 
odzvalo z nezavezujočimi ponudbami n družb in devet iz-
med njih je opravilo tudi manjše tridnevne preglede poslo-
vanja, med njimi dve domači družbi Iskra in Hidria. Za mož-
nost temeljitejšega skrbnejšega pregleda podjetja so morali 
kandidati za prevzem oddati zavezujoče ponudbe in našteti 
lastniki so v torek sporočili, da so jih prejeli pet. Od 25. do 
29. junija bodo lahko opravili skrben pregled in nato naj bi 
do 10. julija oddali dokončne zavezujoče ponudbe z rokom 
veljavnosti 30. september. Večinski lastniki pri tem sporoča-
jo, da bodo v primeru, da se bo kateri od ponudnikov izka-
zal kot primeren dolgoročni partner, nadaljevali postopek za 
morebiten umik iz lastniške strukture Iskraemeca. Pogodba 
bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za 
paket delnic in bo hkrati izpolnjeval tudi vse druge pogoje 
vabila ter bo kot takšen zagotovil dolgoročno poslovanje in 
razvoj družbe. Imena ponudnikov so skrivnost, neuradno 
pa se je izvedelo, da med njimi ni več obeh domačih. Š. Ž. 

ŠKOFJA LOKA, LJUBLJANA 

Kupec deleža Jelovice še ni znan 

Kot so sporočili iz uprave Jelovice, je bila v torek n. redna 
skupščina družbe, na kateri so obravnavali poročilo o poslo-
vanju v lanskem letu, poročilo nadzornega odbora in sklepali 
o razporeditvi čistega dobička. Škofjeloška Jelovica je lani 
ustvarila čisti poslovni izid v višini 75.885 evrov pa je bil v pri-
merjavi s predhodnim letom boljši za 38 odstotkov. Značil-
nost lanskega poslovnega leta je izrazita rast prodaje stavbne-
ga pohištva na slovenskem trgu, ki je bila v primerjavi z letom 
2005 večja za 23 odstotkov. Z večino glasov je bil sprejet 
sklep, da bilančni dobiček ostane v celoti nerazporejen. Upra-
va in nadzorni svet sta za leto 2006 dobila razrešnico. 
Naj k temu dodamo še informacijo, ki jo je povedal medi-
jem predsednik nadzornega sveta Bojan Starman, da bo nje-
govo podjetje Finstar odgovorilo na poziv KAD-a in SOD-a 
k zvišanju ponudb za odkup državnega deleža v Jelovici. Pa-
radržavna sklada sta namreč po razveljavitvi pogodbe o pro-
daji 24,9 odstotka Jelovice Janezu Deželaku oziroma podjet-
ju Lira (ta kupnine ni plačal, saj je zahteval mesto v nadzor-
nem svetu) poziv poslala drugima dvema ponudnikoma. 
Družba GDB je poziv že zavrnila, ker se jim zdi cena 5,8 evra 
za delnico previsoka. Starman meni, da je realna in poštena 
cena med 3 in 3,3 evra za delnico. Š. Ž. 

I O N a<t Kioni 
Inforniocije: 

(M/2W»-777. 
www.t0n .5 i 

URRCEURIUESMIS 
p n n m i i a n o 1 5 i e t 

fiksna obrestna mera 4, IS % 
o M o ^ e u f o o u e 1 5 m s e i e v 

^dio Tri9lQy 
G o r e n j s k a 96 MHz 

R A D O V E D N E 

Ključa¥nieant¥0, razret In obllkovan/e ploCevInt, krlvl/enlt cevi 

KOVINC iM«on. 94/̂ Set «S 00. Ms. M/Mf «5M 

Zaposlimo SAMOSTOJNEGA KUUČAVNIČARJA (m/ž) 
z znanjem varjenja za nedoločen čas. Nudimo stimulativno 
plačilo. Zaželene delovne izkušnje in lasten prevoz. 
KOVINC MjučaMRičarslVD d. o. o., Laho\/če87,.4207 CetMje na 

B 7 , t o M 0 4 / 2 a i S M O . 

leitz 
Leitz, svetovno poznano podjetje za izdelavo, prodajo in servis 
rezilnega orodja za obdelavo lesa, lesnih tvoriv, plastičnih mas, 
vabi k sodelovanju 

BRUSAČA-ORODJARJA (m/ž) 
za področje rezilnega orodja za obdelavo lesa, umetnih mas, 
lahkih kovin,... (ostro brušenje) 

Od kandidata pričakujemo: 
• Ustrezno izobrazbo (V., IV.) kovinarske ali lesarske stro-

ke (orodjar, lesar, kovinar,...) 
• Poznavanje in izkušnje na področju lesnoobdelovalnega 

orodja in strojev, 
• Poznavanje in izkušnje pri ostrem brušenju, izkušnje na 

stružnici, rezkarici, 
• Urejenost, vestnost, smisel za timsko delo, natančnost, 
• Izpit kategorije B 

Delo bo potekalo v delavnici v Kranju in lahko občasno na tere-
nu pri strankah. 

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas (poskusno 
3 mesece), kasneje pa za nedoločen čas. 

Vašo prijavo, življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev 
pričakujemo v desetih dneh od objave na naslov: 

leitz@leitz.si ali po pošti 
LEITZ, ORODJA, d. o. o.. Savska c. 14. 4 0 0 0 Kranj z oznako 
"Za razpis". 
Kontaktni telefon v primeru nejasnosti: 0 4 / 2 3 8 12 12. 

LJUDSKA UNIVERZA KRANJ 
Center za izobraževanje in kulturo 
WWW,lM-l<ranj.$i 8 280 48 00 

EKONOMSKA FAKULTETA UUBUANA 
V sodelovanju z UUDSKO UNIVERZO KRANJ 

organizira INFORMATIVNI DAN 
za program VISOKE POSLOVNE ŠOLE 

Smeri: 
• TURIZEM 
• MEDNARODNO POSLOVANJE 
• MANAGEMENT 
• PbDJETNIŠrVO 
• RAČUNOVODSTVO 

V ČETRTEK, 21. 6. 2007, ob 17. uri 
v prostorih Ljudske univerze Kranj, 

Cesta Staneta Žagarja 1 

Ekonomska fakulteta Ljubljana je edina v Sloveniji 
z mednarodno akreditacijo EQUIS, ki potrjuje 
mednarodne standarde l«alitete študija. 

Izberite študij, ki zagotavlja kvaliteto! 

V A B L J E N I 

mailto:stefan.zaTgi@g-glas.si
mailto:leitz@leitz.si
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Predstavili delovanje 
kombiniranih balirk 

CVETO ZAPLOTNIK 

Žeje pri Komendi - Strojni 
krožek Pšata-Bistrica je v ne-
deljo v Žejah pripravil pred-
stavitev delovanja kombinira-
nih balirk. Kot je povedal 
podpredsednik krožka Jože 
Romiak s PodjelS pri Kamni-
ku, so predstavili šest različ-
nih znamk balirk - Vicon. Ta-
rup. Krone, Mc Hale, John 
Deere in Deutz Fahr, ni pa 
bilo Oasove balirke, za katero 

je na območju osrednje Slo-
venije precejšnje povpraševa-
nje. Predstavitev si je ogleda-
lo več kot dva tisoč ljudi. Ker 
so cene balirk visoke, se 
kmetje veliko poslužujejo 
storitev, pri tem pa je po-
membna vloga strojnih krož-
kov. Krožek Pšata-Bistrica de-
luje na območju občin Ko-
menda, Kamnik, Mengeš, 
Cerklje in Vodice, sodeluje 
pa tudi s kmeti iz občin Dom-
žale, Trzin in Šenčur. 

MOSTE M I KOMENDI 

Na Dnevu krompirja tudi o novih sortah 
Kmetijski inštitut Slovenije bo danes, v petek, pripravil v 
poskusnem centru za krompir v Mostah pri Komendi tradi-
cionalni Dan krompirja. Udeleženci se bodo zbrali ob de-
vetih dopoldne v Jablah. Strokovni sodelavec inštituta Peter 
Dolničar jim bo skupaj s sodelavci najprej predstavil selek-
cijske nasade krompirja domačih sort v Grobljah pri 
Domžalah, program žlahtnjenja krompirja in naknadno kon-
trolo semenskega krompirja, nato pa v Komendi Še poskus-
no polje, nove sorte in križance ter letošnje probleme pri 
pridelovanju krompirja. C. Z. 

STRAH IN) 

Delavnica o gozdu kot kulturni vrednoti 
Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj bo skupaj s stro-
kovnjaki pripravil v torek ob 16. uri v Strahinju in v Udinbor-
štu brezplačno delavnico Gozd kot kulturna vrednota. De-
lavnica je namenjena učiteljem naravoslovja, vodnikom in 
drugim ljubiteljem narave. Prijave sprejemajo na tel. št. 
257-88-28 ali 040/733-344. C. Z. 

Nič dodano, nič odvzeto 
v Sloveniji je v ekološko kmetovanje vključenih le 2,4 odstotka kmetij in 4,4 odstotka kmetijskih zemljišč. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
je junija začelo s kampanjo 
za ekološko pridelano hrano 
Nič dodano, nič odvzetg!, s 
katero želi potrošnike sezna-
niti s kakovostjo kmetijskih 
pridelkov in živU, ki so pride-
lani oz. predelani po narav-
nih postopkih, brez uporabe 
mineralnih gnojil, nevarnih 
kemičnih aditivov in gensko 
spremenjenih rastlin, z ome-
jeno uporabo veterinarskih 
medicinskih izdelkov, z upo-
rabo naravnih postopkov za 
zatiranje bolezni, ške^jivcev 
in plevela, brez nepotrebne-
ga trpljenja in mučenja živa-
li ... Tovrstni pridelki in iz-
delki morajo imeti uradno 
označbo "ekološki", lahko pa 
so označeni še z zasebnimi 
blagovnimi znamkami (Bio-
dar, Demeter) ali z uradnim 
znakom Evropske unije za 
ekološko kmetijstvo. 

Cilj: 15 odstotkov 
ekoloških kmetij 

V Sloveniji se je ekološko 
kmetovanje po predpisanih 
pravilih in z nadzorom zače-
lo leta 1998, danes je v ekolo-

Na Balkanu lahko bolje obrnete 
svoje prihranke. 
Na rastoJem balkanskem trgu je trenutno dobro obraJati denar. Strukturirani depozit, katerega obrestna mera je 
vezana na gibanje vrednosti kolarice visokokakovostnih delnic izbranih podjetij, ki delujejo-na Balkanu, vam poleg 
zajamčenega izplačila glavnice ponuja možnost precej višje obrestne mete, kot jo imajo običajni depoziti. Le-ta je 
namreč navzgor neomejena. Minimalni znesek vezave: 1000 evrov. Čas vezave; do 9. julija 2008. 

Informacije: 080 88 00 
Bdnk Austru Cfedrtamult dd Ljubljana. Smaninilu 140. ttubl}«u 

BanlvVVustria 
Creditanstalt 

v Kamniku so pred nedavnim odprli ekološko tržnico. 

ško kontrolo vključenih 
1.876 kmetij ali približno 2,4 
odstotka vseh, skupno pa 
ekološko obdelujejo 26.831 
hektarjev kmetijskih zem-
ljišč, kar predstavlja 4,4 od-
stotka vseh zemljišč. Med 
kmetijami, vključenimi v 
ekološko kontrolo, jih je 
1.393 končalo dveletao obdo-
bje preusmeritve in so torej 
že pridobile ekološki certifi-
kat. Akcijski načrt razvoja 

ekološkega kmetijstva, ki ga 
je vlada sprejela ob koncu 
predlanskega leta, predvide-
va, da bi leta 2015 imeli v Slo-
veniji 15 odstotkov ekoloških 
kmetij, petino vseh zemljišč 
v ekološki pridelavi, desetino 
ekoloških živil slovenskega 
porekla v prodani količini 
hrane in trikrat večje število 
ekoloških turističnih kmetij. 
Čeprav so plačila za ekološko 
kmetovanje višja od ostalih, 

tudi največji optimisti dvo-
mijo, da bo Slovenija tak na-
črt lahko izpolnila. 

Višja plačila, 
več točk pri vlogah 

In kolikšna so letošnja pla-
čila? Ekološki kmetje so do 
izpolnitve pedetne pogodbe-
ne obveznosti lahko ostali v 
Slovenskem kmetijsko okolj-
skem programu (Skop), lah-
ko pa so se v okviru novega 
programa razvoja podeželja 
vključili v Kmetijsko okoljskd 
program (Kop), ki pa prinaša 
za razliko od Skopa precej 
višja plačila. Za njive oz.polj-
ščine znaša plačilo 298 evrov 
na hektar, za travinje 228 ev-
rov, za pridelovanje vrtnin na 
prostem 551 evrov in v zava-
rovanih prostorih 488 evrov, 
za sadovnjake 555 evrov in za 
travniške visokodebelne sa-
dovnjake 238 evrov na hek-
tar. Ekološki kmetje bodo v 
okviru novega programa raz-
voja podeželja v prednosti pri 
podporah za posodabljanje 
kmetij, večje možnosti pa 
bodo imeli tudi za nekatere 
druge podpore, saj bodo na 
podlagi razpisov pri ocenje-
vanju vloge dobili večje števi-
lo točk. 

Odprli ekološko tržnico 
v Kamniku so odprli ekološko tržnico, na kateri bodo za začetek ponujali 
ekološko pridelano hrano vsak petek popoldne. 

JASNA PAIADIN 

Kamnik - Občina Kantmik se 
je kot ena od 250 članic ev-
ropskega združenja Dy-
nalp2, v katerem od sloven-
skih občin sodelujejo še 
Kranjska Gora, Bovec in Bo-
hinj, letos lotila projekta 
Ekokmetije z zdravo prehra-
no v vsak dom in vsako šolo. 
Cilji projekta, v katerega je 
občina povezala okoliške 
kmete, kmetijske svetovalce, 
združenje ekoloških kmetov 
Zdravo življenje Lukovica, 
predstavnika Cipre Dušana 
Prašnikarja in učence osnov-
nih šol Marije Vere in Šmart-

no v Tuhinju, so predvsem 
ozaveščanje prebivalcev o po-
menu ekološke hrane in 
vzgoja mladine. V ta namen 
so minuli konec tedna odprli 
tudi ekološko tržnico, kar je 
med Kamničani naletelo na 
zelo pozitiven odziv. "To je 
projekt jutrišnjega dne, saj 
smo si ga zamislili kot giba-
nje, ki se je z odprtjem eko-
tržnice šele dobro začelo," je 
povedala vodja projekta Ire-
na Studen in dodala, da si 
bodo skupaj z ekološkimi 
kmeti prizadevali v kamni-
ške šole uvesti čim več zdra-
ve prehrane. Od 36 registri-
ranih ekoloških kmetov v 

Na občini so v okviru 
projekta pripravili letos 
tudi več delavnic in pre-
davanj za kmete, s tem 
bodo nadaljevali jeseni, 
konec oktobra pa bo izšel 
eko katalog, v katerem 
bodo vse informacije o 
ekoloških kmetijah na 
Kamniškem. 

kamniški občini se jih je na 
odprtju ekotržnice s svojimi 
izdelki predstavila le četrtina, 
vabilu pa se je odzvalo več 
kmetov iz drugih občin. 

TLAKOVCI PODLESNIK 
www.tlakovec.si info@tlakovec.si tel.: 02 / 450 38 60 

http://www.tlakovec.si
mailto:info@tlakovec.si
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H A L O - H A L O GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 4 2 00 

Naioiilo a objivo spitimamo po itltfooii fiksu (M/201-4Z-1J ali osrtno M Zoisovi \ 
v Kranju m. po poili - do pon«dfl|lia m do 1 T.OO ure' Črna oglauv m ponudb v rubriki: l;rrdno ugodna. 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 
RADOVGICA, TEL: 04/53 15 249, FAX: 04/53 04 230 
TRST 19. 6.; MADŽARSKE TOPLICE jo. 6 do 3. 7., 9. 8. -12. 8., 
23. 8 - 26. 8.; PELJESAC - MORJE 21. 7. do 28. 7., 17. 9. do 24. 9.; 
CARDALAND - AQUAPARADISE 25. 6. 

FRIZERSKI SALON DANICA, SORLIJEVA12, KRANJ, TEL: 2011 689, 
ObveSča svoje stranke, da kljub prenavljanju trgovine, salon 
obratuje po ustaljenem delovnem času! 

METEOR, CERKLJE, D.O.O., STARA C 1 , 4 2 0 7 CERKLJE 
CARDALAND 23. 6. 2007, prijave na telefon: 04/25 28 300 

KULTURNO DRUŠTVO LOŠKI ODER, SPODNJI TRG 14, 
4220 SKOPJA LOKA 
15. 6. ob 20.30, Martina Šiler REVKJAVIK, krstna uprizoritev, režija: 
Miha Kalan za IZVEN 

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

PRIREDITVE 

Naravovarstveni dan na Kališču 
Preddvor • Planinsko društvo Kranj in Planinska sekcija 
Preddvor organizirata jutri tradicionalni naravovarstveni 
dan na Kališču. Člani društva in sekcije bodo temeljito očis-
tili zaraščajoče planinske poti, ob i i . uri pa bo pri koči na 
Kališču potekala predstavitev nove Zoisove botanične poti. 
Odhod avtobusa bo ob 7. uri izpred trgovine Dvor v Pred-
dvoru. Prijave zbira Aleš po tel.: 051/410137. 

Predaja vozila in veselica 
PCD Breg ob Savi bo jutri ob 18. uri predalo svojemu namenu 
gasilsko vozilo. Ob tej priložnosti se zahvaljujejo vsem dona-
torjem in krajanom Brega, Drulovke in Orehka ter vabijo na 
prireditev z gasilsko veselico in bogatim srečelovom. 

V Mladinskem centru Jesenice 
Jesenice - Mladinski center Jesenice vabi na malo igrišču v 
Športnem parku Podmežakla, kjer bo jutri od 9. ure dalje 
potekala športno-zabavna prireditev, ki bo vključevala turnir v 
malem nogometu na igrišču z umetno travo, zabavno štafeto, 
vlečenje vrvi, prav tako bo potekala animacija za najmlajše. Pri-
jave ekip bodo zbirali na dan prireditve med 9. in 9.30. 

P R O S T A D E L A ŠTUDENTJE,DIJAKI 
[ MMM« TM »M. CFTVRMM UT a. 

0'glasbena Loka 
Škofja Loka - jutri bo od 9. do 12. ure v starem mestnem je-
dru Škofje Loke potekala prireditev 0'glasbena Loka. 

Pohod in proslava ob dnevu samostojnosti 
Rateče - Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
Radovljica-Jesenice, policijsko veteransko društvo "Sever"-
Corenjska in Občina Kranjska Gora vabijo na pohod in srečanje 
v počastitev 25. junija, dneva državnosti, in i6. obletnice os-
amosvojitvene vojne in razglasitve državnosti. Start pohoda bo 
jutri ob 8. uri z mejnega prehoda Korensko sedlo do mejnega pre-
hoda Rateče. Proslava bo ob n . uri na mejnem platoju Rateče. 

Meddruštveno srečanje upokojencev 
Gorenja vas - Društvo upokojencev za Poljansko dolino 
Gorenja vas vabi svoje člane na meddruštveno srečanje 
upokojencev v Idrijo. Srečanje bo v soboto, 23. junija, ob 15. 
uri v Idriji. Organiziran bo prevoz z avtobusom. Informacije 
in prijave pri poverjenikih ali g. Marjanu, tel.: 51 81 297. 

Klovnijada 2007 
Kranj - V okviru Klovnijade 2007 se bo jutri ob 10. uri začela 
delavnica izdelovanja vetrnih uric, od 10. do 12. ure pa bo na 
Glavnem trgu potekala igralnica (hodulje, obroči, hodalice, 
tekmovalne igre). 

Dan kriških planincev 
Križe - Planinsko društvo Križe vabi v nedeljo, 17. junija, na 
Kriško goro. Dan kriških planincev bodo ob lO. uri obeležili 
s slavnostnim odprtjem elektrifikacije koče. 

Dan češenj 
Kranj - Turistično društvo Kranj prireja jutri semen Dan 
češenj. Prireditev bo potekala s starem delu mesta Kranja, 
na Glavnem trgu pri vodnjaku, od 8. do 13. ure. 

Gasilski veselici 
Podbrezje - Gasilsko društvo Podbrezje jutri ob 20. uri prire-
ja veliko vrtno veselico z ansamblom Bohpomagej. 

Prebačevo - Prostovoljno gasilsko društvo Prebačevo-Hrastje 
vabi na veliko vrtno gasilsko veselico z ansamblom Modrijani, ki 
bo pred gasilnim domom na.Prebačevem potekala v nedeljo, 17. 
junija, od 17. ure naprej. Že ob 13. uri bo slavnostna gasilska 
povorka skozi vasi Prebačevo in Hrastje, po njej pa bo slavnost-
ni prevzem novih motornih črpalk Tomos in Rosenbauer Fox 3. 

Po domače v Krpinu 
Krpin pri Begunjah - Turistično društvo Begunje na Gorenj-
skem vabi na glasbeno prireditev Po domače v Krpinu, ki bo 
jutri ob i8. url v Krpinu v Begunjah. 

IZLETI 

Na potep po Bosanski Krajini 
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj od 22. do 25. junija 
vabi na potep po Bosanski Krajini. Informacije in prijave: 
Niko, tel. 041/734 049, pisarna društva ob sredah od 17. do 
18. ure, Poslovni center Planina 3, Kranj. 

Pokljuka-Viševnik 
Kranj - Planinci in pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v 
četrtek, 21. junija, z odhodom ob 7. uri Izpred Grelne na po-
hod Pokljuka-Viševnik (Pokljuški gams). Za planince bo 
hoje 4 do 3 ur, za pohodnike pa 3 do 4 ure. Prijave z vplačili 
sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, i8. junija. 

Na Obir 
Žirovnica - Društvo upokojencev Žirovnica organizira planins-
ki pohod na Obir v Avstriji. Pohod bo v torek, 19. junija, odhod 
avtobusa bo ob 7. uri iz Rodin do Žirovnice. Zmerne hoje bo 
za 5 ur. Prijave pri Mici Legat po tel.: 040/737-562. 

Na Roblek bom odšel 
Šenčur - Pohodniška sekcija Društva upokojencev Šenčur vabi v 
sredo, 20. junija, pohodnike na potep do Roblekovega doma pod 
Begunjščico. Odhod z osebnimi avtomobili ob 7. uri iz Šenčurja. 
Skupne hoje bo do 3 ur. Informacije po telefonu št. 25 31 591. 

Kolesarski izlet 
Kranj - Kolesarji kranjskih upokojencev vabijo v torek, 19. juni-
ja, na kolesarski izlet na relaciji Kranj-Škofja Loka-Slavkov dom-
Medvode-Kranj. Odhodom bo ob 8. url izpred društva. 

OBVESTILA 
Koče v poletni sezoni 
Planinsko društvo javornik Koroška Bela obvešča, da je 
Prešernova koča na Stolu odprta. Za informacije pokličite na 
postojanko na GSM 031/611 366. 

Vstopnice za letni bazen 
Kranj - Iz Društva upokojencev Kranj obveščajo upokojence s 
plačano članarino za leto 2007, da lahko vstopnice za letni 
bazen dobijo vsak ponedeljek od 8. do 9. ure na letnem bazenu 
pri vodji za plavanje Zinki Šarabon in to samo v mesecu juniju. 

Krvodajalske akcije 
Škofla Loka - Rdeči križ Ško^a Loka obvešča, da bodo krvoda-
jalske akcije potekale: 20., 21. in 22. junija v prostorih srednjih šol 
na Podnu v Škofji Loki; 29. junija v osnovni šoli v Gorenji vasi; 
2., 3. in 4. julija v osnovni šoli v Železnikih ter 9. in 10. julija v os-
novni šoli v Žireh. Odvzemi krvi bodo potekali od 7. do 13. ure. 

Otvoritev prostorov KD Naklo 
Naklo - Kinološko društvo Naklo vabi na otvoritev novih pros-
torov in vadišča društva (ob poti Naklo-Strahinj, za avtocestnim 
nadvozom) v petek, 22. junija, ob 18. uri. Otvoritev, ki jo bodo z 
nastopom popestrili kinologi s svojimi psi, otroci z recitalom in 
harmonikar, bo potekala na novem vadišču društva. Vabljeni ki-
nologi in ljubitelji psov, še posebno pa člani KD Naklo. 

KONCERTI 

Nesmrtni Bach 
Mengeš - Pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Svobo-
da Mengeš vabijo na letni koncert Nesmrtni Bach, ki bo jutri 
ob 19.30 v dvorani Kulturnega doma Mengeš. 

Pesmi naših sanj 
Podnart - Moški pevski zbor iz Podnarta vabi na letni kon-
cert z v radovljiško Graščino jutri ob 20. uri. 

Letni koncert zbora Maj 
Kranj - Moški pevski zbor Maj prireja danes ob 19.30 letni 
koncert v avli Mestne občine Kranj. Kot gosti bodo nastopili 
člani instrumentalne skupine Metulj. 

Koncert zbora Ave 
Bled - Jutri bo na Bledu v župnijski cerkvi sv. Martina ob 
20.30 koncert zbora Ave, ki bo z orglami in a capella Izvajal 
duhovni program. 

Koncert fi lmske in popularne glasbe 
Tržič - Kulturno društvo Ignacij Hladnik Tržič vabi na kon-
cert filmske in popularne glasbe, ki bo jutri ob 20. uri v Os-
novni šoli Bistrica. 

Koncert zbora Aternum 
Škofja Loka - V Uršulinski cerkvi se bo v nedeljo ob 20.30 za-
čel letni koncert z orkestrom in solisti komornega pevskega 
zbora Aternum. 

PREDSTAVE 

Kresniček 
Senlca pri Medvodah • Na prostem pred Domom Krajevne 
skupnosti na Senici pri Medvodah si otroško spevoigro 
Kresniček lahko ogledate 15., 19., 21., in 22. junija ob 20. uri. 

Vikend smeha 
Križe - Pred Kulturnim domom Križe si v okviru Vikenda 
smeha danes lahko ogledate komedijo Vse zastonj, vse zas-
tonj, jutri komedijo Podnajemniki, v nedeljo pa komedijo 
Marjeta in ljubimci. Predstave bodo ob 20.30. 

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

KRIŽE 

Slavje na Kriški gori 

Planinsko društvo Križe prireja v nedeljo, 17. junija, ob 10. 
uri pri koči na Kriški gori slovesnost ob odprtju električne 
napeljave v koči. Ta dan bo na gori tudi tradicionalno 
srečanje kriških planincev. S. S. 

NAGRAjENI REŠEVALCI KRIŽANKE 
AVTOHIŠA VRTAČ, KRANJ 
Geslo nagradne križanke AH VRTAČ se glasi: L|UBEZEN )E 
SPOROČILO IN SPOROČILO JE LJUBEZEN. In kdo so prejemniki 
nagrad.' 1. nagrado - enodnevno uporabo nove Škode Fabia prejme 
Vojko Stare, Kamna Gorica 61, 4246 Kamna Gorica; 2. nagrado -
enodnevno uporabo novega VW Tourana prejme Blaž Turk, Lom 
60, 4290 Tržič; 3. nagrado - paket obvezne opreme prejme Ivan 
Mestek, Prešernova 37, 4270 Jesenice. Nagrade Gorenjskega glasa 
prejmejo: Gregor Sušnik, Zg. Bitnje 243, 4209 Žabnica; Bernarda 
Košir, Prelesje 8,4224 Gorenja vas in Franc Žerovnik, Valburga 14, 
1216 Smlednik. Nagrajencem iskreno čestitamo! 

LOTO 
Rezultati 47. kroga • 13. junij 2007 

6 . 1 4 , 1 8 , 32, 34, 36. 38,15 
Lotko: 2. 7, 1, 2, 9, o 

Predvideni sklad 48. kioga za Sedmico: 100.000 EUR 
Predvideni sklad 48. kroga za Lotka: 35.000 EUR 

OSnEONJA KNJIŽNICA KRANJ 
Slovenski trg 4. 4000 Kranj, tel.: 201 55 77 www.kr.sik.si 

Cenjene obiskovalce obveščamo, da zaradi 
obdelave gradiva Študijski oddelek Osrednje 
knjižnice Kranj od 1 4 . maja 2 0 0 7 dalje posluje 
po novem urniku: 

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! 

f 

imi( icj 

: y okviru poletne muzejske noči vljudno 
vabimo na muzejski koncert revijskega 

: orkestra Divertimento, ki bo c soboto, 
\ 16. junga 2007, ob 20. uri na dvorišču 
i Škofjeloškega gradu. 

i Ob tej priložnosti bodo muzejske zbirke 
odprte do 22. ure. Vstop prosi 

\ Vabljeni tudi na javno vodstvo v Galerijo 
i Franceta Miheliča v Kašči oh 18. uri. 

'•• V primeru slabega vremena koncert odpade. 

: Informacije: mvtv.loski-muzej.si 

http://www.corenjskiclas.si/kazipot
http://www.kr.sik.si
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KsKERNi 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 4000 Kranj 
Tel. 04/202 «3 53,202 25 66 

GSM 051/320 700. Erruil: infbig>k3-kem.si 

POSLOVNI PROSTORk 
Oddama 
KRANJ: več pisarn v pritličju objekta 
skupaj 185 m2 in v 1. nadstropju 167 
mz, souporaba sanitarij in čajne kuhi-
nje, obnova leta 1997. vsi priključki, 
možnost parkiranja pred stavbo po 6 
EUR/m2 {1438,00 Srr/m2). 
KRAN); 3 pisarne v i . nadstropju ot̂ ek-
ta v (zmeri 70 m2 in v podstrehi 30 rrn 
za arhiv, čajna kuhinja, sanitarije, 
čakalnka in hodnik, obnova 12000, vsi 
priklju6d, vse skupaj za 375 EUR/mes 
(90.000,00 SfT). 
Prodamo: 

KRANJ: gostinski k>kal za 50 ljudi, ve-
likosti so rrn in terasa 72 m2, obrx)vljen 
leta 2004. prodajajo za 210.000 EUR 
(50.3 mio SfT). 
KRAN): gostinski lokal, velikosti 74 m2. 
letnik 1 9 ^ za 111 .000 EUR (26.6 mio 
SIT). 
KRANJ • Zlato poT̂ e: poskMii prostor v 
izmeri $ 2 4 0 m2 v pritlii^u poslovno-
stanovanjskega objekta, obnovljeno 1. 
2004, primemo za razne sen/isne de-
javnosti (kozmetika, fnzer. pedikura, 
ipd.) za 152.000 EUR (364 mio SIT). 
HtSE: 
Prodamo; 
RADOVLJICA - atrijska hiša povriine 
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 SH). 
TRŽK! (bližina): stan hiša zgrajena do 3. 
gr. fiaze, stan. površine t86 m2. letnik 
20o6, 551 m2 zemljišča, možnost 
izdelave na ključ, CK na plin. mirna k>kad-
ja, cena - 202.000 EUR (48,5 mio SIT). 
ŽABNICA: 30 let staro hišo, ki ni pod-
kietena. ima ločeno stanovanje v pritii^u 
In l o č ^ v nadstropju, skupne stan. 
površine je 262 m2 na parceli 1.719 m2. 

ob hiši stoji samostc^ objekt drvamia. 
cena je 250.000 EUR (59,9 mio SfT). 
BRrrOF: medetažna stan. hiša, 
površine 214 m2, letnik 1976. zemljišče 
779 m2, hiša stoji na mimi k)kadji in je 
potrebna obnove, klel, pritliž^, nad-
strof^, podstrešje, vsi prikljuda, cena -
190.000 EUR (45.5 mio Srr). 
DRULOVKA - stan hiša dvojček, zgrajena 
do 3. gr. faze, stan. površine 170 m2. let-
nik 2006, 244 m2 zemljišča, možnost 
izdelave na ključ, mirna lokacija, mestni 
plin, kupd ne plačajo pro^ije, cena > 
181.105 EUR (434 mio srr). 
MEDVODE (Svetli hiša-dvojček na raz-
gledni k>kadji, letnik 77. adaptacija 2003 
(streha, okna, vhodna in garažna vrata), 
stan. površina 230 mz. parcela 353 mz, 
cena - Z70.000 EUR (64,7 mio STT). 
RADOVgiCA • leta 2006 obnovljena 
hiša-dvojček. modernega videza, s 
stanovanjsko površino 195 mz (K, P in 
M), na 583 m2 vdikem zemljišču z ure-
jeno okdico prodajajo za cena 350.000 
EUR (83,8 mio SIT). 
Z E M g t ^ 

Coriče: stavb, parcela v izmeri 998 rm 
po 89 EUR/m2 (21.328,00 Srr/m2). 
Bašdj; stavb, parcela 1151 mz po 98 
EUR/rm ( 2 3 4 ^ 0 0 SIT /mi). 
Besnica: stavb, parcela 689 mz po 75 
EUR/rm (17.973.00 SfT/mz). 
Bitnfc stavb, parcela 723 m2, sončr« 
lokacija, po 1 20 EUR/m2 (28.756,00 
SIT/mz). 
Drulovka: stavb, parcela 1186 m2, po 80 
EUR/mz (19.171,00 Srr/m2). 
Križe pd Trii&f: stavb.parcela 350 nrut. 
po 150 EUR/rm (35.946,00 SIT/mz). 
Pod^ube :̂ stavb, parcela 703 mz po 89 
EUR/rm (21.328.00 SIT/m2). 
Podnart stavb, parcela 700 m2, za 
ceno 41 .000 EUR (9.8 mio SO). 
STANOVANJA: 
Prodamo: 

Kranj (Ptanlna I}: dvosobno. 6242 rm pre-
delano v dvoinpolsobno v 4. nad./7 nad., let-
nik 75. za 94.000 EUR {22.5 mio Sn). 
Kranj (Zfato po^: trisobno. 6540 m2 v 3. 
nad od 4.. letnik 61. delna obnova v letu 
1991 in delno 2006 (kopalnka in okna), 
cena • 92.000 EUR (22,0 mk> SiT 
Kfwi| (Pbnma I): enosoboo, 41,55 m2 v 
12. nad., letnik 74. za 73.026 EUR (17.5 mio srr) 
Kranj ^bažiič^: enosobr>o, 46.1 rm v 
polkleti. z atrijem, letnik 79, za 79-285 
EUR (19.0 mio SIT). 
Jesenice: dvosobno, 53,87 mz •»• klet + 
drvarnica, v 1. nadsti'opju, obr>ova leta 
98, za 66.500 EUR {15,9 mk) SfT). 
Kmnj (Čirče): dvosobno, 61 mz v 
pritli^u. nizek blok, obnova leta 99 
(streha, fasada), za 99.000 EUR (23,7 
mio Sfi). 
Piran: 1 C, 30 mz v pritfi^^ objekta, ob-
novljeno leta 2006, za 120.000 EUR 
(283 mio SfT). 
Piran: enosobno, 40 m2 v 1. nad objek-
ta, obnovljeno leta 2006,140.000 EUR 
(33,5mk)SrT). 

vwww .k3-kern.s 

G C PROJEKT d.0.0. 
Finančni in nepremičninski inženiring. 
Slovenska c. 27, Ljubljana 

PE Nepremičnine, Kranj 
Savska c. 22 Kranj, icl: 04/201 Al 50 
GSM: 031/676 464 
gc.pro}ekt@gmaiI.com 

Po ugodnih pogojih v.im uredimo 
nakup ali prodajo Vs£c nepremičnine 

PRODAMO: v Čirčah prod. novo-
gradnjo 4 enote dvojčkov, 3. PCF, 
dokončane v I. 2007, cena 165 .000 
EUR/39.540,600,00 SIT . 1 77 .000 
EUR/4Z4i6,28o,oo SfT, 150 m2 bi-
valne pov. V 3 etažah na pare od 250-
330 m2. 

V Čirčah prod. novogradnjo • hiSo, 3. 
PCF. dokončana v I. 2007, 2 0 0 m2 
bivalne pov., na 330 mi parcele, cena 
200.000 EUR/47.928,000,00 SIT. 
KUPIMO: zazidljivo parcelo od 1 0 0 0 
mz do 2 0 0 0 m2 v Kranju ali okolid. 
eno-, dvosobno, lahko potrebno ob-
nove, v Kranju ali okolici, starejSo 
hiio potrebno obnove. 

NEPREMIČNINE 
RCAL C5TATE 

S V E T R E D . o . o . 
Enota KnANj 
Nazomicva ilUcA 12 
4 0 0 0 KramJ 
T(L:04/2t1l-000 
fu.: 04/202*^5t 

Email: kranj^svet-nepremičnine.si 
http://www.5vet-nepremičnine.si 

STANOVANJA prodamo 
BLED - Dobe, Kajuhova c.: 56,38 
mz, dvosobno v 1 . nad., pretežno 
opremljeno. Balkon, razgled na 
Triglav In grad, sončna lega, mimo 
okolje. L. 1962, obnovljeno I. 2002 . 
Telefon, ADSL, KATV, ogrevanje z 
marmornimi radiatorji. Plinski 
priključek na fasadi objekta. V 
bloku je 1 2 stanovanj, etažna last-
nina urejena. Stanovanje bo vselji-
vo oktobra, kupec ne plača proviz-
ije. Cena: 1 2 4 . 0 0 0 EUR (29,7 mio 
SIT). 

KRANJ • Planina 1 : dvosobno, 62,05 
m2.1. nad.. 1.1976, prazno in takoj 
vseljivo. Hodnik, kopalnica, soba, 
dnevna, kuhinja, balkon, klet Cena: 
105 .000 EUR (25,1 mio SfT). 
KRANJ - Planina 1 : trisobno. 80.84 
m2, 3. nad., kompletno adaptirano 
2006 . ZK urejena, prostorno, lepo, 
urejen blok. Cena 1 2 3 . 0 0 0 EUR 
(29,5 mio SIT). 
KRANJ • Huje: 79 .60 m2, Mirisob-
no, zelo lepo In urejeno. I. 2005 v 
mansardt večstanovanjske hiSe, 
ima vse instalacije in lastno CK na 
plin. Slike na naiem spletu. Cena 
133-534 EUR {32 mio SIT). 
KRANJ • Koroika c : dvosobno, cca. 
41 mz v hiSi, adaptirano I. 2005 , 
lastni vhod, t-2, drvarnica, klet. CK 
na olje. Ogled stik na naii spletni 
strani. VREDNO OGLEDA. Cena 
78.868 EUR (18,9 mio SIT). 
HIŠE prodan«) 

LJUBNO: hiSa, 1.1927, cca. 2 0 0 m2 
bivalne povrSine, 1 0 1 2 mz parcele, 
ravna, adaptirana I. 2000 . CK-plin, 
kruSna peč, sončna lega. Cena 
198 .000 EUR (47,5 mio SIT). 
KRANJ. Zlato polj« 72 mz. 1/2 hi$e 
oz. dvosobno stanovanje v mansar 
di. Vhod je skupen, stanovanje 
adaptirano in opremljeno, parcela 
325 mz. zraven sodi 3 0 mz velika 
brunarica, oprema po dogovoru 
Cena 1 0 0 . 0 0 0 EUR (23.9 mio SfT). 
ZEMLJIŠČE prodamo 
BLED • Milno: ravna parcela, 549 
m2. cca 4 0 0 m oddaljeno od je 
zera, območje stanovanjske grad 
nje, kupec pridobi Se lastništvo na 
cesti 171 m2 in dodatno parkirno 
mesto. Cena 1 0 9 . 8 0 0 EUR (26,3 
mio SIT). 
BLED • Ribno: 644 mz, območje za 
stanovanjsko gradnjo in mirne de-
javnosti, v naselju, sončna tega. 
Dostop urejen, vsi priključki ob 
parceli. Cena 1 2 5 . 0 0 EUR/mz 
(29.955.00 SIT). 

Cerklje na Gorenjskem: ravno, 
sončno stavbno zemljiSče, 1378 
mz. s prekrasnim pogledom na Kr-
vavec. Cena 2 0 6 . 7 0 0 EUR (49.5 
mio SIT). 
ZALOGE: 701 m2, stavbno 
zemljiSče, sončna, malo v nagibu, 
na obrobju vasi. Cena 39 .600 EUR 
(9,5 mio SIT. 
POSLOVNI PROSTOR oddamo 
SKOPJA LOKA - center 173.88 m2. 
pritličje, I. 1986. veliko manjSih 
prostorov, sanitarije, možnost pre-
delave, primerno za mirno de-
javnost, za daljSi čas. Cena: 1 3 0 0 
EUR (311 .532,00 SIT) z DDV/mesec 
+ stroSki. 

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

GG 
naročnine 

0 4 / 2 0 1 4 2 4 1 

e-pošta: narocnine@g-glas.si 
www.gorenjskiglas.si 

Umag. Savudrija. 200 m od 
morja, prodamo apartmaje 
58-90 m2. letnik '06. visoKa 

.kakovost, možen ogled. 

0 4 V 6 1 2 . 9 3 5 , 0 4 3 / 3 1 1 - 8 7 8 
www.llvada-savudrlja^j 

tohoohem. <>. C. <1-tesOTtafato 

Mlinsb ul. i, Maribor, PE Tržič. 
Ste Marie Aux Mineš 9 /a 

Telefon: 592 59 4 9 , 0 3 0 / 3 0 20 11 

STANOVANJA PRODAMO 
TR2IC • Preska* enosobno, prede-
lano v enoinpolsobno, 47, 17 mz. 
III/4, l.i. 1984, obnovljeno, oprem-
ljeno, urejen blok. Cena: 75.000 EUR 
(17-973-000 SIT), 
TRŽIČ - Ravne, efiosobno, 45.50 m2, 
VP/4. l.i. 1986. Cena: 60.924.72 EUR 
(14.6 mio SIT). 
KRANJ - S det, dvosobno, predelano 
v dvoinpolsobno. 58,62 mz, I./4.1.1. 
1963, obnovljeno 1. 2 0 0 0 . Cena: 
98.100 EUR (23.508.684 SIT). 
TRŽIČ - mesto, dvoinpolsobno, 67 
m2. II. nad., obn. I. 2 0 0 0 . takoj 
vseljivo. Cena: 64.680,35 EUR (15,5 
mio SIT). 

TRŽIČ • trisobno, dvoetažno, 74,85 
mz, l+M, terasa v skali, obnovljeno v 
celoti I. 2005 Cena: 82.545 EUR 
(19.781.084 SIT). 
TRŽIČ - Cankarjeva, trisobno. 58.97 
mz. l./i, l.i. 1965, obnovljeno v celoti 
I. 2004 . opremljeno, 2 balkona, 3 0 
m2 podstrehe. Cena: 82 .000 EUR 
( 19 .650480 SIT). 
TRŽIČ - Mlaka, trisobno. 67,74 
1/2, l.i. 1996. kopalnica In WC točena, 
kuhinja in dnevna soba v istem pros-
toru. Cena: 1 1 0 . 0 0 0 EUR 
(26 .360400 SIT). 
HISE PRODAMO 
RADOVLJICA • center, dvostanovan-
jska hiSa, cca. 3 0 0 m2 biv. povrSine v 
treh etažah, parcela 896 m2, l.i. 1965, 
obnovljena 1.1995. Cena: 404.773.83 
EUR (97 mio SIT). 
KOKRICA PRI KRANJU - dvostan. 
hiSa, 1 6 0 m2 biv. pov., parcela 524 
mz. l.i. 1957. obnovljena, urejeno 
naselje, registriran poslovni prostor. 
Cena: 1 7 9 4 5 0 EUR (43 003-398 SIT). 
LJUBNO PRI RADOVLJICI - stan. 
hiSa. 1 6 0 m2 biv. povrSine, pravokot-
na. ravna parcela 1 .012 mz, l.i. 1927, 
obnovljena 1.2000, pomožen objekt. 
Cena: 1 9 8 . 0 0 0 EUR (47.448.720 
SIT). 

PARCELE PRODAMO 
CERKLJE NA GORENJSKEM - 4 
zazidljive parcelo v nizu, pravokotnih 
oblik, 2 . 0 0 0 m 2 , odlična lokacija, 
prodajajo se v celoti. Cena: 180 
EUR/mz (43.135 SIT/mz). 
LANCOVO - 3 zazidljive parcele, 676 
mz, 679 m2 In 1.050 m2. Cena: 90 
EUR/mz (21.567,6 SIT/m2). 
ZALOG PRI CERKLJAH - zazidljiva 
parcela, na kateri stoji bivalna 
brunarica, 530 m2, sončna. Cena: 
66.766.82 EUR (16 mio SIT). 
PODNART - zazidljiva parcela, 1.142 
mz, ravna, sončna, pravokotne ob-
like. Cena: 70 EUR/m2 (16.774.8 
SIT/mz). 

TRŽIČ • okolica, zazidljiva parcela, 
t.393 mz. Cena: 47 EUR/m2 (11.263 
SIT/mz). 
TRŽIČ - Brezje, zazidljiva parcela, 
649 mz, sončna, ob asfaltirani cesti, 
ravna. Cena: 7 0 EUR/mz (16.775 
SIT/m2). 

w w w e k o - h i s 3 . s i 

Iščete nov dom ali kupca za svojo 
nepremičnino? Oddajate ali 

najemate stanovanje, hiSo ali 
poslovni prostor? Celovita reSitev 
na enem mestu. Za vas delamo 
Aktivrto - Jasno - Preudarno 

AJP d.0.0. Kranj 

gsm: 031/330 - 040 

STANOVANJE PRODAM 
RADOVLJICA - garsonjera, 14 , 10 m2, 
I. izg. 1964, V/5. CK. tel. Prevzem po 
dogovoru. 31 ,500,00 EUR (7.55 mio 
SIT). 
PREDDVOR - enosobno, 45,65 mz. I. 
^g- ^983. pritličje, blok tik ob gozdu. 
CK, tel., balkona ni. Prevzem: takoj. 
81 .400 EUR (19,5 mio SIT). 
TRŽIČ. CENTER - dvosobno, 56,36 
mz v II. nadstr. starejSe hiSe, ob-
nov. I. 05 s kurilnico, delavnico, dr-
varnico, vrtno uto, vrtom na pri-
padajočem zemljišču 266 m2. Pre-
vzem: okt. 07. Opremljeno, CK. tel. 
ISDN. ADSL 68.850 EUR (16,5 mio 
SIT). 
TRŽIČ, Preska - dvoinpolsobno, 
55,12 m2 v pritličju hiSke s 
samostojnim vhodom, kletjo, 
parkirnim mestom in vrtom. Obn. 
2003 , etažna CK, tel, CATV, www. 
Prevzem: po dogovoru. 8 2 . 0 0 0 
EUR (19.65 mio SIT). 
HIŠO PRODAM 

KRANJ - Drulovka. lepo vzdrževana 
vrstna enostanovanjska hiša 1 79 
mz K+P+M, na zemljiSču 144 m2. 
L izg. 1995, okna zamenjana 2006. 
CK na mestni plin. vsi priključki. 
Urejeno naselje. Prevzem: po do-
govoru. 2 2 6 . 0 0 0 EUR (54,2 mio 
SIT). 

KRANJ - Drulovka -1 . 1995 temeljito 
obnovljena starejSa hiSa, 188 mz 
neto uporab, površine, K+P + I. 
nad. -t- podstreha, nadstrešek 26 
mz, ločena garaža 29 mz. kamin, 
pergola na zemljiSču 537 mz. Pre-
vzem: po dogovoru. EUR 3 30 .000 
(79 mio SIT). 
ZC. BESNICA - v I. 2005 moderno 
prenovljena in delno opr. starejSa 
hiša tlorisa 13 x 6 m (P-t-M, delno 
klet) s 183 m2 povrSine. zemljiSče 
4 0 0 mz. Izredno lepa lokacija. CK 
olje, tel., ADSL Vseljivo po dogov-
oru. 238.300 EUR (57.1 mio SIT). 
RADOVgiCA - dvostanovanjska htSa 
izg. 1984. obn. 1998, 350 m2 
povrSine (K+P+M). zemljiSče 1 460 
mz, zadnja v vrsti. Možna prodaja 
vsake enote posebej. Prevzem: takoj 
oz. podogovonj. 512.000 EUR (122,7 
mio SIT). 
DRAŽGOSE - starejša hiša tlorisa 1 17 
mz, I. Izd. 1949 (P+l+M) na 
zemljišču 1519 mz. 87 .000 EUR 
(20,85 mio SIT). 
VIKEND PRODAM 
LUČINE nad Corenjo vasjo • Poljans-
ka dolina, 873 m2 zemljišča, hiška 
(P+podstreha) tlorisa 76 mz. Pre-
vzem: takoj. 72.500 EUR (174 mio 
SIT). 
POSLOVNI PROSTOR PRODAM 
KRANJ - Savska loka, 5.650 m2 v 
pritličju In kleti, primerno za 
skladišče, v kleti tudi proizvodna de-
javnost. Cena 550 ali 450 EUR 
(131.802 SIT)/m2. 
POSLOVNI PROSTOR ODDAM 
KRANJ - 6 0 m2 obrobje mesta, ob 
glavni cesti, pisarniški prostori (4) 
z zagotovljenim parkiriščem 
Primemo za opravljanje storitvene 
dejavnosti (svetovanje, pravna pis 
arna, rač. servis, trgovska-posr^n 
podjetja, biroji, zdrav, ordinac., 
kozmetični salon). Najem: 6 0 0 
EUR (143.784 SIT)/mesec 
KRANJ - 260 m2 ob eni glavnih vpad-
nic v mesto, primerno za trgovino, 
zastopstva, storitveno dejavnost, 
Najem: 2 .650,00 EUR (635,046 
Sn)/mesec 

KRANJ - 238 m2 Savska cesta, 6 pi 
sarn, primemo za opravljanje mirne 
dejavnosti. Možen najem po delih 
Najem'8 ,00 EUR (1.917,12 SIT)/m2. 
stroSki vključeni. 
KRANJ • z6o m2 - sUro mestno je-
dro, 1. II. mansarda, klet • primemo 
za trgovino, svetovalni center, pi-
sarne, atelje. Možen najem po delih 
Najem: 15 ,00 EUR (3.594.60 
SIT)/m2. 

KRANJ - 150-340 mz • poslovna cona 
Primskovo, I. nad., primemo za tr 
govino.storitveno dejavnost, pi 
sarne. Najem: 6 ,00 EUR (1.437,84 
SfT)/m2 mesečno. 
KRIŽE - 122 mz, ob glavni cesti 
prostorov primernih za pisarne, 
skladišče. Možen najem po delih 
Najem: 1 0 0 0 . 0 0 EUR (239.640 
SIT)/mesec, stroSki vključeni. 
PARCELE PRODAM 
HRASTNICA pri Škof|i Loki, 471 
mz, zazidljiva parcela, kjer je predv 
idena hiša maks. dimenzij 9x13 in 
prizidek 6 ,40x6 m. Komunalni 
priključki na in ob parceli. Cena izo 
EUR (28.756,80 SIT)/m2. 

VIRMAŠE 950 mz. ravna, v celoti 
komunalno opremljena, prispevki 
večinoma plačani, namenjena za Iz-
gradnjo stanovanjsko poslovne 
hiše z lepim razgledom na Lubnik. 
Cena: 1 4 0 EUR (33.549,60 S!T)/m2. 
POTOČE n id PREDDVOROM 
nezazidljivo kmetijsko zemljiSče, 
Soo m2, možnost prodaje po delih. 
Cena 26 EUR (6.230.64 SIT)/m2. 
Za znane stranke 
• kupimo parcele cca. 500-1200 m2; 
od 2 .000-10.000 m2 
- Zg, savska dolina vikend ali manjšo 
starejšo hišo do 7 5 0 0 0 EUR 
(17.973000. 
- starejšo hišo ali hišo v fli. gr. fazi 
z večjim vrtom: 1 / 2 hiše s svojim 
vhodom Kranj z okolico, Tržič, 
Radovljica 
• eno- do trisobna stanovanja • 
Kranj in okolica, Škofja Loka, Tržič, 
Radovljica. 
• kmetijo ali starejšo hišo z 
zemljiščem 1 • 5 ha na Gorenjskem 
oz. v smeri proti Ljubljani 

FESSr,d.o.o., 
nepremičninska 
družba, 
Stritarjeva ulica 5, 
Kranj, 
Telefon: 236 73 73 
Fax: 236 73 70 
E-poSta: 
info@fi»st.si 
Internet; 
WSMW.fi»StSi 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ: trisobno, 76,28 mz, I. izgradnje 
1972, nadstrc^ 3./3, obnovljeno 200^, 
izredno lepo, vseljivo takoj, cena 
1z5.000.00 EUR (29.955.000,00 SIT). 
KRANJ - OKOLICA: dvosobno, novo-
gradnja z atrijem, pritličje, 48,30 m2. vsi 
priključki, vseljivo po dogovoru. 
109.000,00 EUR (29.955.000.00 s n ) . 
TRŽIČ: dvoinpolsobno, pritličje/i. 
obnovljeno 2003, 55,12 m2, vsi 
priključki, cena 8 2 . 0 0 0 , 0 0 EUR 
( 19480 .000 ,00 SIT). 
PRODAMO HISE: 

KRANJ - PRIMSKOVO: dvostanovanjs-
ka hiSa (2 X trisobno 89,99 I- iz-
gradnje 1982, podkJetena + podstreha, 
obnovljena 2007, cena 265.000.00 
EUR {63.500.000,00 s n ) . 
PRODAMO GARAŽO: kletna etaža, 
elektrika, v izmeri 12 ,50 mz, cena 
n . 500 .00 EUR (2.755.860,00 SIT). 

m p P R O J E K T 

Tet.: 04 20 43 200 

GSM:031 511 111 

KRANJ • BLIŽINA AVTOBUSNE 
POSTAJE: trisobno, 66,7 m2, obnov-
ljeno 1. 03, 3. nad., vsi priključki, do-
bra lokacija, nizek btok, oprema po 
dog.. vpisano v ZK. vredno ogleda. 
Cena: 1 2 1 . 0 0 0 EUR {28.996.440 
SIT). 

KRANJ - V O D O V O D N I STOLP: 
dvosobno, 52,17 m2, 1 . nad./4, ob-
novljeno I. 99, vpisano v ZK, vsi 
priključki, opremljena kuhinja in 
kopalnica, odlična lokacija. Cena: 
93.930 EUR (22.509.385 sn r ) . 
KRANJ • MLAKA: dvosobno. 72 mi, 1. 
01 , opremljeno, svetlo, prostorno, 
hitro vseljivo. vpisano v ZK. Cena: 
1 15 .000 EUR (27.558-600 SIT). 
KRANJ - OKOLICA; hi$a dvojček, 2 10 
m2, parcela 270 mz, III. pod. gr. ftiza, 
v sodobnem naselju 5 minut iz Kra-
nja, čudovita lokacija, razgled. Cena: 
178.000 EUR (42.655.920 SIT). 
SPODNJA BESNICA: samostojna 
hiSa, 380 mz, pare 539 m 2 , 1 . 81, CK 
-olje, mima lokacija, velik sončen vrt. 
Cena: 3 0 0 . 0 0 0 EUR { 7 1 .892 .000 

sro. 
CERKgE - DVORJE: parcela 1 0 0 0 
m2, sončna, ob gozdu, čudovit raz-
gled, 1/3 parcele v hribu» dostop po 
makadamski cesti - cca. 1 0 0 m 
potrebno utrditi. UGODNA CENA: 
1 0 0 EUR/m2 (23.964 SlT/m2). 
BLED • KORITNO: parcela 803 mz, 
komunalno opremljena, v novem 
naselju, razgled. CENA: 180 EUR/mz 
(43.135,20 SlT/m2). 
ZA ZNANE KUPCE NUJNO KUPIMO: 

V ŠENČURJU AU BLIŽNJI OKOUCI 
- zazidljivo parcelo 500-1000 m2. 

V KRANJU IN BLIŽNJI OKOUCI gar-
sonjero, eno-, dvo-, dvoinpol- in 
trisobno. 
CELOTNO PONUDBO NEPREMI-
ČNIN NAJDEH NA NAŠI SPLETNI 
STRANI 

w w w . m p - p r o j c i ( t & 

GA-NI 
CA-NI, d.0.0., P.E. Mlakarj^a ulica 107 

{OPC Šenčur), 4208 ^nčur 
tel: 04/25-17-199, fax: 04/26-17-198 

e-pošta: infb(g)nepremicnin&gani.si 

STANOVANJE 
KRANJ - PLANINA II, prodamo lepo 
enosobno stanovanje v 4. nad./7. 
50,60 m2, zgrajeno 1.1983, obrnjeno 
na J, balkon, vsi priključki, opremlje-
na kuhinja, nova streha bloka in ob-
novljeno dvigalo, vpisano v Z.K., pre-
vzem možen takoj. CENA: 83.041,00 
EUR { 19.900.000,00 SIT). 
KRANJ - PLANINA I, prodamo manj-
Se enosobno stanovanje v izmeri 
26.50 m2,1. nad/4, zgrajeno 1.1976, 
brez balkona, vsi priključki, nova PVC 
okna, opremljena kuhinja, vseljivo 
po dogovoru. CENA: 64.000,00 EUR 
(>5-336.960,00 SIT). 
KRANJ - VODOVODNI STOLP, ZOI-
SOVA UUCA, nujno kupimo trisobno 
stanovanje z balkonom, do 2. nad-
stropja, možnost vselitve po dogovo-
ru do 125.187,78 EUR (30.000.000,00 
SIT). 
KRANJ. NAZORJEVA, prodamo tri-
sobno stanovanje predelano v trisob-
no s kabinetom, zelo dober razpo-
red. obnovljeno v celoti I. zoo6, 81 
mz, 3. nad,/4, klimatizirano, vsi pri-
ključki, 2 X francoski balkon, loža. 
delno opremljeno, ločen WC, vseljivo 
september 2007. CENA: 137.710.00 
EUR (33.000.000,00 SIT). 
KRANJ • CENTHR, na Jenkovi ul. pro-
damo dvosobno sUnovanje. 39,95 
m2,1. nad., v kompletu obnovljeno I. 
2002, ločen W C brez balkona, ogre-
vanje na elektriko, možnost priključ-
ka na plin, tel. prik., opremljena kuhi-
nja z belo. teh., klet, vseljivo po do-
govoru. CENA: 70.939,74 EUR 
(17.000.000.00 SIT). 
SKOFJA LOKA - MESTNO JEDRO, v 
staromeSčanski hiši prodamo šest-
sobno stanovanje v izmeri 180 mz. 
delno opremljeno Se v starinskem slo-
gu, stropovi so leseni in visoki cca. 
3,20 m, balkon, staro 200 let, CK - olje 
(lastna), vsi priključki, potrebno adap-
tadje, prevzem možen takoj. CENA: 
162.000,00 EUR (38.8zi.680,00 SFT). 
SKOFJA LOKA - NOVI SVET, proda-
mo enosobno stanovanje, 33.11 mz, i. 
n»d./3, zgrajeno 1 .1967, delno obnov-
ljeno. CK - elektrika, vsi priključki, vpi-
sano v Z.K., vseljivo po dogovoru. 
CENA: 71.774,33 EUR (17.200.000,00 
SIT). 
VIKEND 

AMBROŽ POD KRVAVCEM, na lepi 
lokaciji s čudovitim razgledom v doli-
no in na sosednja hribovja, prodamo 
bivalen zidan vikend z garažo, zgrajen 
leta 1978, bivalne povrSine 87,90 mz. 
zemljišča 967 mz. bivalno pritlii^e s 
pokrito teraso + mansarda. ogrevanje 
na trda goriva + odprti kamin v dnev-
ni sotM. urejena okolica, zemljišče je v 
kompletu ograjeno, prevzem možen 
takoj. CENA: 170 .000,00 EUR 
(40.738.800,00 SIT). 
ZEMgi$ČA 
TRSTENIK, prodamo zazidljivo par-
celo v izmeri 714 mz, obrnjena na jZ, 
vsi priključki na robu zemljišča, bliži-
na šole in druge infrastrukture, ure-
jen asfaltiran dostop, prevzem mo-
žen takoj. CENA: 150 EUR/mz 
(35.966,00 SIT/mz). 
Na ftzitčnih bkadjah, nujno kupimo 
več različnih nepremičnin za nam že 
znane kupce. Aktualna ponudba ne-
premičnin na: 

Vi M/t nepremicnine-gani .s i 

LOKA 
nepremičnine, d.o.o. 
Kapucinski trg 13. Škofja Loka 

Telefon: 0 4 / 5 0 6 0 3 0 0 
GSM: 0 4 1 / 6 7 5 - 1 2 3 

STANOVANJE prodamo: 
Sk. Loka • Podlubnik, garsonjera, 17.5 
mz, na terasi, obnovlj. 2003, popol-
noma opremljena, lep razgled. Cena: 
47.000,- EUR (11.263.080 SIT). 
Kranj, novo enosobno. 48,5 m2, vi-
soko priti., dvigalo. CK, 1. 2007 , 
balkon, dokup park. mesta. Cena: 
99.900,- EUR (23.940.036 SIT). 
ZEMgiSČE prodamo: 
Sk. Loka • VirmaŠe, zazidljiva, ravna, 
sončna parcela, 940 mz. vsi priključ-
ki so na parceli. Možnost takojšnje 
gradnje. Cena: 135.- EUR/mz 
(32.351.40 srr/mz). 
Sk. Loka • Brode, zazidlj., ravna, 
sončna parcela. 502 mz, delno ko-
mun. opremljena. Cena: 90,-
EUR/m2 (21.567,60 SIT/m2). 

http://www.k3-kern.s
mailto:ekt@gmaiI.com
http://www.svet-nepremicninc-S
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
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STANOVANjE PRODAMO 
Krati), Planina I, trisobno, III. nadstr. 
v izmeri 80.84 'zg'- ^974. 

prenovljeno 2006 (kopalnica, WC, 
okna, radiatorji, vhodna vrata). CK, 
dvigalo, cena 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 EUR 
(2971 5'36O.OO SIT). 
Kranj, Zlato polj«, trisobno, visoko 
pritličje v izmeri 66.82 mi, delno 
obnovljeno v letih 2 0 0 0 in 2 0 0 3 
(kopalnica in okna), I. izgr. 196 1 , 
CK. telefon, kabel, tt lev. , balkona 
ni, cena n 6 . 0 0 7 . 0 0 EUR (27,8 mio 
SIT). 

Kranj, bližina avtobusne postaje, 
dvosobno, M. nadstr.. v izmeri 65 
m2 In 60 m2 terase. CK. telefon, 
zgrajeno 1 . 1976 . sončna lega, cena 
113.503,58.00 EUR (27.2 mio SIT). 
Tržič, mestno jedro. $ dvosobnih 
stanovanj v trinadstropni hiSi ve-
likosti od S4.50">2 • 83,oom2. leto 
izgr. 1957. v celoti prenovljena l e u 
2 0 0 0 (tlaki, instalacije, kopalnica. 
CK. telefon, dvigalo) balkona ni, 
cena 1 290 EUR/m2 (309.135,60 
SIT/m2). vpisana v ZK, vseljiva 
takoj. 
H I S E - P R O D A M O 
Bližina Cerkelj na Gorenjskem, 
pritlična, tlorisa u x 11 m2 na parceli 
velikosti 572 mz. I. izgradnje 1992. 
cena 162.744.11 EUR (39 mio SIT). 
Kranj, Sp. B«snica, visokopritlična, 
tlorisa 1 2 0 m z na parceli velikosti 
549 mz. CK na olje. tel. garaža, dva 
parkirni mesti, lepa sončna lega. 
hiSa je lepo vzdrževana. ). izgrad. 
1981 , cena 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 EUR 
(76.684.800.00 SIT). 
Križe, Gorenjska, enonadstropna • 
dvostanovanjska, tlorisa 75 m2 v 
vsaki etaži na parceli velikosti 222 
m2, I. izgr. 1936. popolnoma pre-
novljena od I. 2004-2006 . CK na 
plin, tel., vse instalacije v vsaki etaži 
ločene, tri parkiriSča, cena 
2 0 4 . 0 0 0 . 0 0 EUR (48.999.998,00 
StT) 

Kranj, Kokrica. enonadstropna ve-
likosti 1 6 0 mz na parceli velikosti 
524 mz. delno obnovljena okna. 
fasada in instalacije, I. izgrad. 1956, 
cena 179-435.00 EUR (42.999-
803.40 SIT). 

Gorenjska • Begunje, dvonadstrop-
na. velikosti 730 mz. na parceli ve-
likosti 2370 m2. zgrajena leta 1894, 
leto prenove 2003. oprema: ADSL. 
CK, kabelski internet, klima, več 
telefonov, balkon, garaža, terasa, 
več parkirnih mest, urejena zemljiš-
ka knjiga • bivSi letni dvorec z vsem 
sodobnim udobjem na atraktivni 
lokaciji, v bližini dostop na avtoces-
to, primerno tako za stanovanjsko 
namembnost kot za poslovno, 
zdravilstvo, zdravstvo, sanatorij . 
Cena 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 EUR (359.460. 
0 0 0 . 0 0 SIT). 

HIŠA - ODDAMO V NA)EM 
Kranj, Pbnina II, dvojček, tlorisa 56 
mz na parceli velikosti 1 7 0 mz, v 
celoti opremljen, garaža, klet. CK. 
tel., 1. izgr. 1992. cena 700 ,00 EUR 
(203.694,00 SIT) mesečno + stroški 

2x varščina. 
POSLOVNI PROSTORI • ODDAMO 
V NAJEM: 

Bližina ceste Kranj-Sko^a Loka v 
izmeri skupno 125 m2, od tega 4 0 
mz v pritličju in 85 mz v nadstropju, 
samostojen vhod, tlaki keramika, 
uporabno dovoljenje za trgovino 
(možnost tudi za pisarne), I. izgrad. 
1960. obnovljeno I. 2000. cena 8,5 
EUR/mz (2.036.94 Srr/m2) + stroš-
ki. 

SKLADIŠČNI PROSTOri - proizvodne 
hafe - PRODAMO • NAJEM 
Stegne pri Ljubljani, velikosti 6 0 0 
mz. leto izgradnje 1975, cena 
427.724.92 EUR (102.5 SfT). 
možnost tudi najema - cena 
4.172.92 EUR mesečno + stroški (1 
mio sit-t-stroški). 
PARCELA - PRODAMO 
Javorniški Rovt nad Jesenicami v 
izmeri 759 mz, na parceli elektrika 
in telefon, sončna, dostop z glavne 
ceste, geodetsko odmerjena, celot-
na zazidljiva. 6 km od avtoceste, 
cena 37.556,33 EUR (9 mio SIT). 
Javorniški Rovt nad Jesenicami v 
izmeri 876 mz, na parceli voda in 
elektrika, sončna, lega ravna, 
dos top z glavne ceste, cena 
6 5 . 7 0 0 . 0 0 EUR ( 15 .744.348,00 
SIT). 

$kof)a Loka • Poljanska dolina 
(Gorenja vas) v izmeri 764 mz. lepa. 
sončna, cena 43 .8 16 .00 EUR (10.5 
mio SIT). 

www ncpremicnine.net 

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

Mali oglasi se sprejemajo: za objavo v petek -
v sredo do 1330. In za objavo v lorek, do pet-
ka do 14.00! Delovni (las: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno oil 7. -15. ure. 

Rubrika 
"Čisto zadnji hip". 
S to rubriko želirm pomagati na^m bralcem, 
Id se jim res tnudi nekaj prodati, kupili, rujeti, 
oddati. Oglas za to rubriko lahko oddate za 
torek v p(xwieljek do osme ure m za petek v 
iemek prav tako do osfW ure. Cena oglasa 
)e9 .41 EUR(Z255 SIT),Je enotna in ima naj-
več 80 znakov - kupon T>e velja. Objavljen je 
nazaieiltu malih oglasov. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

ENOSOBNO stanovanje. 46 m2 v 
pritličju, lepa lokacija, v bloku. Pred-
dvor. « 051 / 3 8 1 -540 7004634 

DVOINPOLSOBNO stanovanje, 60 
m2. Planina I. delno opremljeno, ob-
novljeno. 9 040/415-688 

7004654 

DVOSOBNO stanovanje. Stražisče. v 
pritličju. 051/388-822 

7004990 

STANOVANJE v Tržiču 41 nn2. 9 
0 4 0 / 3 9 9 ^ 7 3 7004670 

STANOVANJE v Gorenji vasi. 4 3 m2. 
novo. « 0 4 1 / 7 8 4 ^ 5 0 

70047VI 

STANOVANJE v Tržiču, pritličje. 25 
m2. adapt. 04 . opremljena kuhinja, 
takoj vseljivo. cena 37.600 EUR 
(9.010.000 Sm. 031 /536-578 

7004/89 

ODDAM KUPIM 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Brilof 79A. 4000 Kranj 
infD-nep^gekKoprDjektsi 

www.geickopfo)e«.si 

04 2341 999 
031 67 40 33 

STRAŽiSČE pri KR. 3 8 3 v hiši. 
opremljeno, urejeno ZK. možna me-
njava za hišo z doplačilom. 9 
040/633-411 7004«M 

ODDAM 

SOBO s souporabo sanRarji. zaposleni 
samski ženski osebi, primemo za 
gostinko. 9 04/574-12-40 70047m 

GARSONJERO na Jesenicah - Koro^ 
kaBeta. 9 041/500-943 

7004«75 

GARSONJERO 17 m2. opremljeno, v 
Radovljici. 9 041/681-058 

DVOSOBNO stanovanje 50 m2. delno 
opremljeno v Trbojah, 9 041 / 2 4 9 -
621 /004707 

HIŠE 
PRODAM 

HIŠO. Kranj. 240 m2 stanovanjsko 
poslovne površine, vrstna, končna, 
sončna lega. 9 040 /845-883 

r004627 

HiSo stanovanjsko hišo v Podreči. 
zgrajena III. gr. faza, 051 /388 -322 

r00469e 

FR^Sl 
Jczcreka c. 54/B, PE Succva 27. Kraiy 

V 30. dneh prodamo 
vašo nepremičnino 

041/ 519 073,041/734 198, 
041/526 581,04/23 44 080 

24ur/dan 
nepremicntne^rastsi 

HIŠO v III. gr. fazi. na parceli 1000 m2. 
na sončni parceli, v okolici Železnikov, 
9 04/514-60-52 

7'0047?8 

STANOVANJSKI DVOJČEK Hafnarje-
vo naselje. Škofia Loka. 051 /388 -822 

STANOVANJSKI DVOJČEK. 3. grad-
bena faza. ob glavni cesti Davča -
Železniki. 9 041 /271 -583 7'0047?4 

STAREJŠO hišo v okolici Kranja, na 
parceli 1500 m2. 9 051/351-867 

ro04&sr 

NOVEJŠO hišo. za daljše obdobje, za 
spanje delavcev, do 20 ljudi. 9 
041/670-379 /004773 

POSESTI 
KUPIM 

ZAZ IDUlVO PARCELO v mirnem 
okolju za gradnjo enodružinske hiše na 
območju Gorenjske (Kranj. Šk. Loka. 
Šenčur, Cerklje), velikost od 800 do 
1500 m2. 9 040/831-095 

7004400 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

V STRAŽIŠČU prodam dva ločena 
poslovna prostora, po 20 m2 vsak, 
051 /388-822 7004«97 

ODDAM 

POSLOVNI PROSTOR v pritličju. 
Kranj center, primeren za neživilsko tr-
govino, 37 m2. cena 407 EUR /mes 
(97.500 S m + DDV, 9 040 /989-937 

700445? 

V KRIŽAH pri Tržiču oddamo v najem 
trgovino v izmeri 9 3 m2. 9 04/59-51-
502 ,051 /338 -323 7004771 

LOKAL za pripravo hitre hrane - p k ^ 
rijo, lokal je v ot>ratovanju, na lokaciji 
Sejmišče 1 - Zlata riba. 9 041 /634-
913 /0046«2 

GARAŽE 
PRODAM 

GARAŽO za nebotičnikom, Kranj, klet-
na etaža, vpis v ZK. elektrika, cena: 
11.500 EUR (2 .756 .000 SIT). 9 
031/607-875 /004S96 

NAJAMEM 

GARAŽO na Pfanini pri kotlarni ali od-
kupim. 9 040/298-677 7004626 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

ODKUP, PROD/UA, PREPIS rabljenih 
vozil, gotovinsko plačilo. Avto Kranj. 
d .0 .0 . . Kranj, Savska 34. Kranj. 
04/20-11-413, 041 /707-145 . 
031/231-358 700434« 

FIAT BRAVO 1.4 SX, I. 97 1. lastnica, 
ser. knjižica, lepo ohranjen, cena po 
dogovoru. 9 031 /444-409 

FIAT PUNTO, 1. 0 0 1. lastnik. 9 
041/517-478 700477? 

FIAT PUNTO, 1. 96. bele barve, lepo 
ohranjen. 900 EUR (215.676.00 SIT). 
S 041 /706^28 

7003670 

0 8fBtovPfapfot«lc10.4202NaWo 
PE KrvMka C8SU 22.4202 NaUo 

P R O D A J A I N M O N T A Ž A : 
pnevmaltke in platišča. 

• amort»zer]i hitn servis vozil 
• avtooplika. vse za podvozje vozil. 
• »zpušn« sistemi, katalizatorji / 
Tel. 04J2S 76 0S2 ^ ^ 
Hllp.//www.3gg.inr.-?r.sl 

FORD ESGORT 1.6 CLX 16V. I. 95. 
160.000 km reg. do 6 /08 . cena 600 
EUR (143.760 SfT). 9 031/212-981 

7004711 

PEUGEOT 106 1.1 i \. 93. mod. 94. 
samo 9 2 . 0 0 0 km. nekaramboliran. 
pot. servisna Knjiga, « 041/761-760 

7004M? 

PEUGEOT 206, 1.1. L 01, 48.000 km 
rdeče barve, lepo ohranjen. 9 
031/491-190 700465« 

R 19, L 95 reg. do 9 /07 , kov. zelene 
barve, nekaramboliran. klima, zelo 
ohranjen. 9 041/612-032 

7004871 

R CLIO 1.2 RN. I. 98 klima, 5vrat. se-
brne barve, dobro ohranjen. 9 
041/721-708 700474? 

RENAULT 5 five, I. 94 dobro ohran-
jen. samo resni, 9 040 /890-256 

7004683 

SEAT LEON 1.9 TDi šport, I. 00 
rumene ban.«, cena po dogovoru, S 
041/540-552 

700475« 

ŠKODO FORMAN. I. 9 3 ugodno. 8 
031/699-145 /004760 

KUPIM 

CITROEN XSARA PICASSO diesel, I. 
01-04 ohranjen. 9 041/471-792 

?004735 

DRUGA VOZILA 
PRODAM 

AVTOPRIKOLICO Amigo. nosilnost 
450 kg. 9 04/256-10-37 

KIPER PRIKOLICO enoosno. 3-41, « 
031/863-316 70047» 

AVTODELI IN OPREMA 
PRODAM 

ALU PLATIŠČA z novimi gumami. 4 
kom. 2 0 5 / 5 5 / 1 5 . razmik 4x100. 9 
051/306-069 7004712 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO tudi totalka 
• ponujam največ, takojšen odkup, pre-
voz. 031/770-833 7004^5 

TEHNIKA 
PRODAM 

RAČUNALNIK Pentium, CD. 256 MB. 
RAM. Windows98. monitor 17' . ugod-
no. 9 031 /823-433 

7004672 

STACIONARNE, akumulatorske bate-
rije 12 OPzS 1200, napetost 2V. 6 
kom in sinusni razsmernik. 9 
041/556-227 /004727 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

NAMIZNO mesoreznico Titan 70 in 
prostostoječo mesoreznico. 9 
041/755-786 7004723 

RABLJEN starejši kompresor, ugod-
no. 9 031/528-774 

/004024 

STO LET star šivalni stroj Singer in 6 
let Star šivalni stroj owerlok, 9 
04/580-27-08. 04/586-43-54 

7004632 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

DESKE debeline 25 mm. 9 031 /861-
766 700473A 

HRASTOVE krajce, zložene na euro 
paletah. 9 040/776-484 7004067 

KUPIM 

NARAVNO gašeno apno za beljenje. 
« 0 5 1 / 6 7 3 - 7 6 7 7004700 

ODKUPUJEMO hlodovino smreke, 
jelke, lahko tudi sušrce. 9 04/510-95-
50 7004443 

PODARIM 

STREŠNO kritino - špičak. 9 04 /25 -
21-130 7004578 

STAVBNO POHIŠTVO 
PRODAM 

KLASIČNE podboje za notranja vrata 
viš. 2.60 m. šir. 15 cm. « 040 /223-
642 70047<U 

NOVA okna Jelovica in rabljene RF 
žlebove. 9 04/515-55-90 7oo4«w 

VRATA, vhodna, leva. hrastova in plin-
sko jeklenko za gospodinjstvo. 8 
041/858-320 70047fts 

KURIVO 
PRODAM 

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

7004338 

SUHA brezova drva za kamine. 9 
04/531-40-74 7004726 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

KUHINJO, spalnico, predsobno 
omaro In zamrzovalno omaro, 9 
0 3 1 / 4 2 0 4 2 3 7004701 

PODARIM 

ČRNO dnevno sobo in rjavo predsobo, 
dobro ohranjeno. Prebačevo 26a. « 
04/23-23-237. 041 /21 (W59 7004033 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

8 0 I bojier. elek., centralna in pomival-
ni stroj Rade Končar, 9 031/201-393 

7004643 

m 
l.jtidsivi« I nhcr/a 
Skorja l.nkd 

4220 Skofja l.oka 

Ipt.: (U/5n6 00 
ra\: 04/512 O« «« 
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U N I V E R Z A NA P R I M O R S K E M 
FAKULTETA Z A M A N A G E M E N T KOPER 

razpisuje v Škofji Loki 

dodiplomskc in podiplomske Studijske programe 

Dodiplomski .^lud^: vpisujemo v I. letnik 
visokošolskega strokovnega študijskega programa 
MANAGEMENT; kandidatom /.a univerzitetni 
.^udij, ki zanj izpolnjujejo vpisni pogoj, 
priporočamo, da se vpišejo v visokoSoL<iki 
strokovni program, ker se bodo po zaključenem 
2. letniku lahko prepisali na univerzitetni program. 
Vpis je možen tudi v 2. in 3. letnik • pokličite in 
poSljemo vam informativno brošuro. 

Podiplomski $tudy: vpisujemo v specialistični 
študijski program Management, ki je enakovreden 
1. letniku znanstvenega magistrskega programa; 
diplomanti specialističnega programa bodo imeli 
možnost vpisa v 2. letnik znanstvenega 
magistrskega programa. 

Vse programe izvajamo kot izredni študij in so 
zato prilagojeni zaposlenim študentom. 

I N F O R M A T I V N I DAN: 
četrtek« 21. JunH, ob 17. uri v bivši vojašnici, 
Partizanska 1, Škofja Loka 
(v prostorih Ljudske univerze ŠkoQa Loka). 

Informacije: 04/506 13 70 ali 04/506 13 03 
www.fm-kp.si, www.!u-skoQaloka.si 

KIPERBUŠ štedilnik in plinsko jek-
lenko 10 kg. 9 04/202-14-68 

7004735 

MALO rabljena plastična okna z roleta-
mi kot nova, termopan zasteklitev. 9 
041/287-721 7004688 

NERJAVEČI štedilnik na trda goriva -
levi in sončno ploščo. 9 04/533-01-
76 7004891 

OBNOVUEN pralni stroj Gorenje PS 
060 AM. ugodno. 9 04/262-29-10 

7004889 

PRALNI stroj in hladilnik Gorenje, « 
041/878-494 7004880 

ŠTEDILNIK 4 plin. 2 elektrika, lepo 
ohranjen, cena po dogovoru. 9 
040/521-888 7004434 

PODARIM 

ZAMRZOVALNO skrinjo. 9 
040/425-310 7004838 

OGREVANJE, HLAJENJE 
PRODAM 

BOJLER 150 t, prostostoječ. 
priključek na centralno kurjavo ali elek-
triko. 9 04/53-10-229 

7004884 

KOMBINIRANO peč za CK, grelec, 
bojier. dve cisterni po 1400 I. kiper-
busch, 9 04/204-52-53 

STOJEČI kamin. vel. 60x110. ovalne 
oblike, obložen marmor, ugodno. 9 
040/539-744 7004703 

OSTALO 
PRODAM 

MALO rabljeno kopalno kad s tuš 
kabino hamoni. 9 04 /259-605 

/004739 

PIPE za kopalnico, malo rabljene, tri v 
kompletu Schmidel. 9 040/647-564 

7004674 

ŠE ZAPAKIRANO tuš kabino Kolpa 
san 90x80 cm po polovični nabavni 
ceni. 9 031 /753-125 70047«i 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

DEKLIŠKO kolo 24", 8-11 let. 21 
prestav. Valjavec. Zvirče 19 . Tržič, 9 
031/322-439 rocMtoO 

DIRKALNA kolesa, odlično ohranjena, 
ugodno, « 0 5 9 0 / 1 1 - 8 4 6 

7004868 

SOBNO kok). cena 80 EUR (19.171 
s m . « 0 3 1 / 7 1 3 - 2 0 4 700464» 

TURIZEM 
APARTMA v Izoli. 4-^1 ležišče, velika 
terasa, pogled na morje, 4. nad. v 
btoku oddam. « 041/952-449 

7004704 

NA KRKU oddam opremljen apartma. 
« 0 5 9 0 / 1 2 9 0 5 . 041/390-422 

7004561 

ODDAM apartmaje v Metajni na Pagu, 
Kurllič Mladen-Ljubica. « 00385-
98/92-30-982. 040 /926 -544 

70044» 

POREČ • červar. apartma za 4-5 
oseb. pritličje, oddam, prosto do 6. 7. 
in od 11. 8. dalje. « 041/725-225 

700466S 

TERME ČATEŽ, oddamo počitniško 
hišico v apartnnaiskem naselju - ugod-
no. « 041/652-920 

7004831 

Srednja biotehniška šda Kranj, 
Strahinj 99,4202 Naklo 
V mesecu avgustu in septembru 
oddamo apartnna v Lovranu. 
Informacije po tel.: 041/499 930 

TROGIR - Marina oddamo 4 apartma-
je. 3 0 m od morja, klima, žar., 9 
00385 -98 /983 -47 -59 . 00385-
21/889-361 7004888 

HOBI 
PRODAM 

NEŽIGOSANE znamke Rl SFRJ in 
telefonske kartice. « 04/233-15-93 

700484S 

OTROŠKA 
OPREMA 
PRODAM 

ŠPORTNI VOZIČEK, tnkolesni. kom-
biniran. od rojstva dalje, bež barve, « 
041/861-660 70048«) 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

ČISTOKRVNE nemške prepeličarje, 
stare 9 tednov, odličnih staršev In v 
odlični kondiciji. • 041/285-651 

7004884 

PODARIM 

MLADE MUCE. « 041/672-096 7004837 

NA LANCOVEM podarim dva mucka. 
« 041/243-713 700488) 

PRIJAZNIM ljudem podarimo mlade, 
tigraste mucke. « 031/888-445 

7004876 

TRt mesece staro, dolgodlako, tigras-
to mucko. « 041/805-759 

7004r!4 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

CISTERNO Creina 2 2 0 0 1 in pajek 
SIP, 4 vretena. 330 cm, « 051/673-
752 7004835 

GOZDARSKO traktorsko prikolico z 
dvigalom ali samo dvigalo, 8 
041/203-458 

KOSILNI greben Gorenje Muta 130, 
rotacijski plug, okrogli priključek. « 
041/378-768 7004644 

KOSILNICO BOS. dvojni rez 182, let-
nik 00. « 0 3 1 / 4 3 8 - 1 6 3 

70O48SO 

mailto:info@g-glas.si
mailto:maiioglasi@g-glas.si
http://www.fm-kp.si
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K O S I L N I C O B C S 127, bencin, 
petrolej, novejši tip. « 0 4 1 / 5 4 7 - 9 2 4 

OBRAČALNIK pajek SiP Enorossi. 
4 2 0 cm, hidravlični ctvig. široke p n e ^ 
matike, o h r a n j e n . « 0 5 1 / 3 0 6 0 6 9 

7004716 

PUHALNIK In dva komata. 
3 4 - 8 8 

0 4 / 6 7 4 -
700474S 

R O Č N O kosilnico Gorenje Muta, 
0 4 0 / 2 0 1 - 3 6 4 7004666 

S I L O K O M B A J N sip Silo 8 0 in odje-
malec silaže Triolet. • 0 4 / 2 3 > 2 6 - 5 6 2 

roo4e23 

SLAMOREZNiCO za rezanje sena. 9 
0 5 1 / 2 7 3 - 5 3 2 7004660 

T E U Č K O simentalko 100 kg po 16. 6 . 
in bikca LS/ l im. 110 kg po 21 .6 . « 
0 4 1 / 5 3 6 - 8 7 8 

7004722 

T R A K T O R S K O kosiinico Superior. 
dvojni rez. šir. 170 cm. hidravlični dvig. 
odlično ohranjena. « 0 4 1 / 4 2 2 - 7 1 4 

7004746 

K U P I M 

F R E Z O za zemljo T.V. ali Pasguali, 
priključek na 4 vijake, lahko tudi v 
slabsem stanju, m 0 4 1 / 6 7 7 - 6 0 5 

7004720 

IZKOPALNIK kfompida in kiper prikoli-
co, « 041 /526-852 JOOtnr 

M A N J S I traktor, po možnosti 4 x 4 . 
lahko tudi samo zadnji pogon. 9 
0 3 1 / 6 7 4 ^ 5 5 700471« 

OVUALKO za okrogle bale. tudi v ok-
vari. 9 041 / 5 0 : ^ 7 7 6 7004<76 

PRIDELKI 
P R O D A M 

B O R O V N I C E , dnevno sveže, ročno 
nabrane, ugodno, tudi večje količine. 
« 0 3 1 / 7 6 4 - 8 3 0 7004649 

ČEŠNJE slastne, domače hrustavke. 
dnevno sveže nabrane, ugodno, 
kmetija Princ. Hudo 1 (pri Kovorju) 
Tfiič. 9 0 4 1 / 7 4 7 - 6 2 3 

7004S80 

Č E Š N J E hrustavke. Zabukovje 2 . 
Besnk^a.« 0 4 1 / 2 2 3 - 7 9 7 

7004738 

D O M A Č E žganje, 9 0 4 / 5 3 3 - 1 0 0 6 
7004623 

JABOLČNI kis in domače žganje. Sp . 
Duplje 72 . 9 0 4 / 2 5 - 7 1 - 6 0 7 

7004642 

J E D I L N I krompir in seme repe, 9 
0 4 0 / 7 5 0 - 9 9 3 7004679 

M A L I N E lahko dobite na Pecarjevi 
kmetiji, Sp. Dobrava 1a, Kropa, 9 
0 3 1 / 5 0 4 - 6 5 8 700466t 

VZREJNE ŽIVALI 
P R O D A M 

BIKCA simentalca. starega 7 tednov. 
« 0 4 1 / 3 7 8 - 7 5 9 7004640 

BIKCA in teličko simentalko. težka po 
150 kg. « 0 4 / 2 3 1 - 2 3 - 5 5 700464/ 

BIKCA belgijsko plavi, star 13 tednov. 
« 0 4 0 / 7 5 8 - 5 2 4 700466e 

BIKCA, starega osem tednov, Zupan. 
Kupljenik 16, « 04 /572 -0 («470047 t7 

BIKCA simentalca, starega 10 dni, « 
0 4 1 / 5 8 6 - 6 6 2 7004740 

BIKCA simentak:a. starega 10 dni, « 
0 4 1 / 2 7 5 - 4 4 7 7004745 

BIKCA čb, starega 10 dni. 9 
0 3 1 / 5 1 3 - 7 0 9 7004752 

BURSKA kozliča in mešanca. 9 
0 4 1 / 5 4 8 0 3 8 ^004666 

Č B T E U Č K O . staro tri mesece In kra-
vo v devetem mesecu brejosti. « 
0 4 1 / 8 4 7 - 9 4 4 7004667 

DVE telički simentalko. stari 10 in 14 
dni, « 0 3 1 / 8 0 3 - 5 2 1 7004744 

KRAVO simentalko po prvem teletu, 
Besntea. « 0 4 1 / 2 6 2 - 3 4 2 . popokJan 

7004471 

KRAVO s teletom ali brez in visoko bre-
jo tellco. obe simentaiki. pašni, « 
0 4 1 / 8 6 2 - 0 7 8 700462i 

KUNCA novozeiandec, prepeiičja jajč-
ka In prepelice, « 0 4 0 / 8 3 4 - 5 6 3 

7004729 

MLADO kravo s teletom, pašno, brejo 
4 mesece, • 0 4 / 5 7 - 6 7 - 6 3 0 , 
0 4 1 / 6 5 5 - 9 6 9 7004682 

PRAŠIČE, težke 5 0 do 7 0 kg, « 
0 3 1 / 7 9 3 - 3 9 0 . 041 / 5 9 5 - 7 7 3 7 

004677 

T E U C O simentalko. brejo 8 mesecev. 
« 0 4 1 / 5 2 4 - 7 4 1 7004636 

T E U C O simentalko. brejo 5 mesecev. 
« 0 4 / 2 5 9 - 1 4 - 4 9 7004646 

T E L I Č K O simentalko, staro štiri 
m e s e c e , « 0 1 / 3 6 1 - 1 5 - 3 1 7oo462e 

T E U Č K O križarK) in natacijsko kosilni-
co SIP 165, « 0 4 / 5 8 0 6 - 2 0 6 70046« 

T E U Č K O simentalko, staro 14 dni, « 
0 4 / 2 5 - 9 1 - 3 3 9 7004702 

T E U Č K O simentalko. staro 8 dni. « 
0 4 / 2 5 0 - 1 3 - 7 5 700470e 

T E U Č K O simentalko. staro 14 dni ali 
menjam za bikca. « 0 5 1 / 2 0 0 - 6 5 1 

7004740 

Z A J C E in zajklje - lisce za nadaljnjo 
rejo. « 0 4 0 / 5 6 2 - 9 5 9 7004709 

K U P I M 

BIKCA simentalca. starega do enega 
m e s s e c a . « 0 4 1 / 8 3 9 - 9 7 3 

7004652 

BIKCA simentalca, starega 10 dni. « 
0 4 / 5 1 2 - 0 4 - 9 3 7004710 

BIKCA starega 14 dni, « 0 4 0 / 8 5 1 -
8 8 5 70ft47M 

V E Č BIKCEV simentateev. starih do tri 
tedne, « 051 / 4 1 - 7 7 - 6 2 7oo4no 

OSTALO 
P R O D A M 

HRASTOVE, lesene stebre starega 
kozolca; 3 kom po 5 m In 3 kom po 
2 , 5 m, « 041 / 7 0 3 ^ 0 7 70046W 

KLETKE za zajce in suhe hrastove plo-
he, « 0 4 / 2 3 3 - 2 5 - 1 2 , 0 3 1 / 7 2 8 - 7 1 7 
7004721 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
N U D I M 

BAR Metulj. Prešerr>ova 4 , Radovljica 
zaposli natakarico. Lahko tudi starejša 
gospa, « 041 / 7 6 2 - 4 9 4 7004731 

GOSTILNA AS. Čopova 5a. gubljana, 
zaposli kuharja - vodjo izmene, pogoji: 
urejenost, dobra organiziranost, p r e ^ 
hodne izkušnje zaželene. « 0 1 / 4 2 5 -
8 8 - 2 2 . Helena. Mateja 

7004732 

GOSTILNA AS, Čopova 5a. LJubljana, 
zaposli kuharje, pomočnike kuharja, 
pogoji: urejenost, predhodne Izkušnje 
zaželene. « 0 1 / 4 2 5 - 8 8 - 2 2 . Helena. 
Mateja 7004733 

GOSTILNA AS. Čopova 5a. Ljubljana 
zaposli natakarje v poletnem vrtu. 
natakarje za večerno delo, pogoji: ure-
jenost, « 0 1 / 4 2 5 - 8 8 - 2 2 . Helena. 
Mateja 

7004734 

AsrSi^lra 
Slavko Prosens.p., 
Smtedniška cesta 17, Kranj 
Tel.: 04/23 26870, 
tel./fax: 04/23 24 802 
Zaposli: 

1.PRODAMLjCA(m/ž) 
Izobrazba: Končana 
šola za prodajalce 

2. SKLADIŠČNIKA (m/ž) 
Izobraziba: končana 
poklicna šola kmetijske, ko-
vinske ali elektro smeri 

Ponudbe pošljite do 20 .6 . 
2007 na gornji naslov. 

P O G O D B E N O zaposlim kuharja - pi-
copeka. Karantanija d.o.o. . DnjIovKa 
40 , Kranj. « 0 4 1 / 3 7 8 - 0 7 7 7oo47e? 

R E D N O zaposlimo dekle za strežbo v 
manjšenrt lokalu. Amadeus. Gasilska 5. 
Šenčur. « 0 3 1 / 3 7 6 - 9 2 3 7004706 

Z A D E L O V S T R E Ž B I v gostinskem 
tokalu iščemo natakarico in natakarja. 
Benz, Glavna cesta 4 3 , Naklo. « 
0 4 0 / 3 1 2 - 4 4 0 700?W7 

Z A P O S L I M samostojno natakarico za 
delo v Panter Baru. Hrastje 52 . Kranj. 
Dek) je dvoizmensko za dok>čen čas z 
možnostjo redne zaposlitve. « 
0 4 0 / 2 4 4 - 3 3 5 7oo46«o 

Z A P O S L I M O dekle, lahko študentka 
za strežbo pijač, pogoj urejenost in 
zar^sljivost. Tedensko dobro plačik>, 
delo v dopoldanskem času. Nekovič 
d .o .o . , Sp. Duplje 2 3 , Duplje, « 
0 3 1 / 2 8 3 - 0 6 6 700434« 

Z A P O S L I M O šoferia z B, C . E kate-
gorijo in znanjem upravljanja z hiabom. 
Izolacija Kepic d .o .o . , Vopovlje 5a , 
Cerklje. « 0 4 / 2 6 - 2 5 - 1 6 0 . 0 4 1 / 6 1 4 -
138 7004939 

Z A P O S L I M O voznika C-kat. , v do-
mačem transportu, Bemik Anton s.p., 
Sp. Luša 19. Selca. « 0 3 1 / 6 2 8 - 4 5 5 

70047SS 

ATRAKCUA IZ ŠVICE. Oskar - robot, 
možnost redne In honorarne za-
poslitve. BIO NOVA SKK d.o .o . . 
Prosvetna 3a. Jesenk:e. « 0 4 / 5 8 4 -
0 2 - 8 0 , med 9. In 15. uro 700474« 

S T E KOMUNIKATIVNI , stari vsaj 3 5 
let. imate čas in prevoz? V svoje vrste 
sprejmemo dva nova sodelavca. 
Nataša Sprager s.p. . Ljubljanska c. 
21. Kranj, « 0 4 1 / 7 4 3 - 5 2 1 7004437 

TAKOJ zaposlimo 4 zastopnike, p o l ^ 
osnovne plače se dodatna stimulacija. 
Pismene prošnje na Posredništvo 
Zdene Brovč s.p.. Virmaše 170. Škof-
ja Loka 7004401 

Z A P O S U M O dva delavca za pomožna 
pripravljalna izolacijska dela. Izolacija 
Kepte d.o.o.. Vopovfje 5a. Cerklje. « 
0 4 / 2 5 - 2 5 - 1 6 0 , 0 4 1 / 6 1 4 - 1 3 8 7oo44oe 

Z A P O S L I M O več zdravih in fizično 
močnih moških za prelaganje gum. 
plačilo po učinku, delo je v Kranju. 
Hribar- Blesk. Kranj, d.o.o.. Savska c. 
3 4 , Kranj, « 0 4 / 2 3 - 6 4 - 2 3 8 , 
0 4 0 / 6 3 8 - 7 3 6 70047M 

Z A P O S U M O več čistilcev za čiščenje 
proizvodnje v Škofli Loki. Delo je samo 
dopoldan od ponedeljka do petka. 
Hribar • Blesk, Kranj d.o.o.. S a ^ k a c. 
3 4 , Kranj, « 0 4 / 2 3 - 6 4 - 2 3 8 , 
0 4 0 / 8 3 6 - 7 3 6 7004754 

A V T O M E H A N I K A zaposlimo za 
nedoločen čas. Tomaž Luštrek s.p. . 
Avtoservis. Ladja 30 . Medvode, okvir-
na plača za izkušenega avtomehanika 
cca. 1 .000 EUR neto ( 2 3 9 . 6 4 0 SH) s 
povračili stroškov. « 0 1 / 3 6 - 1 7 - 5 0 0 

70043M 

M I Z A R J A zaposlimo v mizarski 
delavnici, stimulativen O D . Leska 
d .o .o . , Ul. Konrada Babnika 2 5 , Lj.-
Šentvid. « 0 1 / 5 1 - 9 1 - 6 4 2 

7004694 

OPERATERJA na C N C stroju takoj za-
poslimo, zahtevana srednja ali poklic-
na tehnična šola. Pisne prijave spreje-
mamo do 3 0 . 6 . na naslov: Kosec 
d .o .o . , šuceva 27 , 4 0 0 0 Kranj, « 
orodjarstvo. kosec@sk3l. net 

7004767 

SLAŠČIČARJA aH kuharja zaposlimo, 
delo samo dopoldan - potice, "šlrudr. 
francoski program. Pekama Planika, 
Triglavska 43 . Bled. « 0 3 1 / 3 9 5 - 5 4 5 

700470S 

Z A P O S L I M kovinaria za delo na C N C 
stružnih avtomatih. Ropret d.o.o. . 
Hotemaže 47a . Preddvor, « 
0 4 1 / 6 7 2 - 0 4 3 70044®. 

Z A P O S L I M elektroinštalaterje, Bohinc 
Branko s.p., Tuga Vidmarja 10 Kranj, 
« 0 4 1 / 7 6 7 - 3 0 9 

70046«0 

Z A P O S L I M pohištvenega mizarja, 
Jože Mali s.p., Tupaliče 58 , Preddvor. 
« 0 4 1 / 6 9 2 - 7 4 2 

7004764 

Z A P O S U M O delavca z znanjem va-
rjenja. Ključavničarstvo Vreček Janez 
s .p . . Zg. Brnik143. Cerklje. « 
0 4 1 / 7 3 4 - 0 1 8 

7004646 

I Š Č E M 

I N Š T R U K C U E iz ang. jezika in maten^ 
atike za O š in S Š in prevajanje iz /v 
ang. jezik. « 0 3 1 / 3 2 3 - 2 3 5 

7004619 

I N Š T R U K T O R M A T E M A T I K E išče 
delo: pomoč pri učenju. « 0 4 0 / 3 8 1 -
2 9 5 7004668 

I Š Č E M DELO kuhanje, čiščenje, 
l i k a n j e , « 0 4 0 / 1 3 1 - 2 2 7 

7004665 

I Š Č E M DELO kot varuška otroka v 
okolici Kranja, na mojem domu, 
dopoldan ali popoldan. « 0 4 / 2 5 - 5 1 -
8 9 5 , 0 4 1 / 2 6 3 - 0 5 0 

7004697 

I Š Č E M DELO kot inštruktor mate-
matike. fizike, angleščine In kemije. « 
0 3 1 / 2 9 1 - 5 2 6 . 0 4 1 / 8 6 7 - 2 0 1 

7004780 

O N E MAN BAND išče delo. igranje s 
petjem za različne zabave z narodno-
zabavno glasbo. « 0 3 1 / 4 4 2 - 4 2 4 

700471« 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
GOTOVINSKI KREDITI za vse zapos-
lene in upokojene. Lons. d.o.o.. Gre-
gorčičeva 8 . Kranj. « 0 4 / 2 3 - 6 6 - 8 0 8 , 
0 5 1 / 3 8 7 - 7 5 3 

700*407 

FESSTd.0.0.. PE Stritarjeva 5. Kranj 

Nudimo vse vrste posojil, 
ugodne obresti 

04/236-73-78 
«0«. P o M i 74. Mn<Ht 

KREDITI EX> 8 LET 
za vse zaposlene ter 
upokojence do 50 % 

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

na osnovi vozila ter (easingi. 
Možnost odplačila na 

položnice. Pridemo tudi na 
dom. NUMERO UNO Robert 
Kukovec s.p., Mlinska uL 22, 

Maribor, teielbn: 
02/252-48.26.041/750560. 

STORITVE 
N U D I M 

ADAPTACIJE, nov^radnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarpe. urejanje In tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim materialom. 
SGP Bytyqi d.n.o.. Struževo 3a. Kranj. 
9 0 4 1 / 2 2 2 - 7 4 1 

7004100 

ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč, 
dovoz. poti. parkirišč, polag. robnikov, 
pralnih plošč. izd. betonskih In kamni-
tih škarp. Adrovic & Co. d .n .o . . 
Jelovškova 10. Kamnik. 0 1 / 8 3 9 - 4 6 -
14. 0 4 1 / 6 8 0 - 7 6 1 

7004337 

A S T E R I K S S E N Č I L A Rozman Peter 
s .p . , Senično 7 . Križe, tel.: 5 9 - 5 5 -
170, 0 4 1 / 7 3 3 - 7 0 9 ; ialuzije, rotoji. ro-
lete. lamelne zavese, plise zavese, ko-
mamiki, markize. www.asteriks.r>et 

7004344 

BARVANJE fasad in napuščev, ugod-
no in kvalitetno. Megamatrix. d .o.o. . 
Staretova 3 9 . Kranj, 0 4 1 / 5 7 0 - 9 5 7 

B E U E N J E FASAD, pleskanje na-
puščev. beljenje notranjih prostorov, 
glajenje sten in dekorativni opleski vam 
nudi slikopleskarstvo Ivan Pavec s.p.. 
Podbrezje 179 . NakJo. 9 0 3 1 / 3 9 - 2 9 -
0 9 7003766 

BYTYQI , O Č E IN S I N , d .n .o . . 
Stnizevo 3 a . Kranj vam nudi vsa grad-
bena dela. notranji ometi , fasade, 
adaptacije, novogradnje, hitro in 
poceni.. 9 0 4 1 / 5 9 3 - 4 9 2 7003««e 

GRADBENIK REXHO d.n.o. Adergas 
13. Cerklje, izvaja od temeljev do stre-
he. notranji ometi, vse vrste fasad, 
kamnite škaipe, adaptacije, urejanje rn 
tlakovanje dvorišč. 0 4 1 / 5 8 9 - 9 9 6 

700353e 

G R A D B E N O PODJETJE KRANJ 
d.o.o. Zupanova 6. Šenčur vam nudi 
vsa gradbena dela. notranji ometi, vse 
vrste fasad, adaptacije, novogradnje, 
tlakovanje dvorišč, kvalitetno, hitro in 
poceni. 9 0 5 1 / 3 5 4 - 0 3 9 

7003867 

I ZDELUJEMO In prenavljamo strehe. 
Megamatrix, d.o.o. Staretova ulica 3 9 , 
Kranj, 0 4 1 / 5 7 0 - 9 5 7 7004i»3 

IZVAJALEC sptošnih gradbenih del -
zidarstvo, tesarstvo. kr\auf sistema, 
spuščenih stropov... se priporočamo. 
Nekovič d.o.o. , Sp. Duplje 2 3 . Duplje. 
« 0 3 1 / 2 8 ^ 6 6 7004252 

IZVAJAMO sanacije dimnikov, nudimo 
dimne obk>ge. dimne kape. Novak & 
Co, d.n.o.. Ljubljanska 8 9 , Domžale, 
0 3 1 / 4 2 2 - 8 0 0 7004382 

LAMELNE Z A V E S E , žaluzije. rolete, 
screen senčila, pliseje izdelamo in 
montiramo. Rono senčila d .o .o . , 
Mavsarjeva cesta 4 6 , Notranje Gorice. 
9 0 1 / 3 6 5 - 1 2 - 4 7 , 0 4 1 / 3 3 4 - 2 4 7 

P O L A G A N J E laminatov in gotovega 
parketa. izdelava podstrešnih 
stanovanj z lesom in knaufom. Pla-
ninšek k .d . , Šinkov Tum 23 . 1217 
Vodice, 9 0 3 1 / 2 0 6 - 7 2 4 

7004612 

P R A Z N J E N J E G R E Z N I C I Bled -
Radovljica - Jesenice, Miro Mežek 
s.p., Krnica 48a . Zg. Gorie. 041 / 5 1 6 -
199 7004766 

P R E N A V U A M O HIŠE in stanovanja v 
Kranju in okolici - rezervirajte svoj ter-
min. Megamatrix. d.o.o., Staretova ul. 
39 . Kranj. 0 4 1 / 5 7 0 9 5 7 7004i9i 

RTV SERVIS Sinko Mari«} s.p., C. na 
Klanec 53 , Kranj. pop. TV, vWeo. mal-
ih gos. aparatov, 9 0 4 / 2 3 3 - 1 1 - 9 9 

7003919 

Odila si tja, kjer ni solza, 
ni trpljenja, ni goija, 
ostala tvoja je dobrina, 
a v naših srcih bolečina. 

ZAHVALA 

V 76. letu starosti nas je zapustila draga mama, stara mama, 
prababica, tašča in botra 

A N T O N I J A VOJSK 
roj. Grilc, p. d. Grilčeva mama s Štefanje Gore 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in 
svete maše. Zahvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti. Zahvaljujemo se dr. Beleharju, osebju bolnišnice Golnik, 
pogrebni službi Jerič, gospodu župniku Gradišku, zvonarjem, 
pevcem in nosačem. Zahvala tudi Društvu upokojencev Cerklje, 
sodelavkam in sodelavcem Iskra vzdrževanje, d. d. in Triglav 
konfekcije. Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat 
iskrena hvala. Ohranimo jo v lepem spominu. 

VSI NJENI 
Štefanja Gora, Trata, Dvorje, 7. junija 2007 

ZAHVALA 

V 94. letu nas je zapustil naš dragi ata, stari ata, praded, brat, 
tast in svak 

ŠTEFAN U R A N KAR 
Kovačev ata iz Praš 

Ob boleči izgubi našega ata se iskreno zahvaljujemo vsem sorod-
nikom. sosedom, krajanom, prijateljem, njegovim sodelavcem 
iz Intexa, sodelavcem žalujočih iz Aquasave in Iskra Tela ter 
znancem za izrečeno sožalje in toplo besedo, za cvetje, sveče in 
svete maSe in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti v 
tihi dom. Zahvaljujemo se dr. Jožefi Jeraj za dolgoletno skrb za 
njegovo zdravje in osebju Kliničnega centra za požrtvovalno skrb 
v zadnjih dneh. Iskreno se zahvaljujemo župniku Janezu Šavsu 
za poslovilni obred, pevcem, nosačem ter pogrebni službi 
Navček. Vsem imenovanim in neimenovanim, ki našega ata 
ohranjate v lepem spominu, še enkrat hvala. 

Žalujoči: sinova Štefan in Stane, hčerka Slavka in snaha 
Mira z družinami 
Praše, Orehek, Kranj, Cerklje, 8. junija 2007 

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi našega moža. očeta, starega očeta in tasta 

FRANCA AVSCA 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem, ki ste čustvovali z nami, darovali cvetje in 
sveče ter ga pospremili v njegov tihi dom. Posebej se zahvalju-
jemo dr. Teranovi, sestri Miri za vso skrb in zdravljenje v času 
njegove hude bolezni ter patronažni sestri Mojci GrČar. Zahvala 
gospodu župniku Stimu z Zlatega polja za molitve, poslovilne 
besede in lepo opravljen obred, pogrebni službi Komunale 
Kranj, pevcem Kranjskega kvinteta za zapete žalostinke in solis-
tu za zaigrano Tišino, sodelavcem Iskraemeco Kranj. 
Vsem imenovanim in neimenovanim Se enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči vsi nj^ovi 
Kranj, Trata, 9. junija 2007 



MALI OGLASI,ZAHVALE info@g-^as.si 2 3 

SUKOPLESKARSTVO Bizanl Gorazd 
s.p., Britof S. 4 0 0 0 Kranj vam nudi 
kvalitetne in ugodne pleskarske 
storitve. 9 041/514-547 ?oo39w 

SLO*DOM zakJj. dela, pred. stene, 
spu^. stropi knauf - Armstrong, novo-
gradnje. adaptacije, podstrehe, mont. 
podi. streŠ. okna, pleskanje.... 
Markotič Slavko s.p., Suška 28. Sk. 
Loka. « 0 5 9 0 / 2 0 - 7 2 2 . 0 4 1 / 8 0 6 -
751 /00350& 

TESNENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnila do 3 0 % prihranka pri ogrevan-
ju. Prepiha in prahu ni več! Znr^njdan 
hrup, 10 lat garancije. BE & MA. 
d.o.o., Ekslerjeva 6, Kamnik 01 /83 -
15-057. 041 /694-229 

700434« 

ZAKUUČNA mizarska dela, montaža, 
okna. vrata, stopnišča, ograje, 
vgradne omare in ostalo po dogovoru. 
Robert Škrlec s.p.. Poljane nad Šk. 
Loko 66, Poljane. « 031/852-765 

ZASEBNI STIKI 
3 0 . 0 0 0 POSREDOVANJ. 11.000 
poznanstev v pretekiem letu je karak-
teristika ženitne posredovalnice Zau-
panje za vse generacije. k{ posreduje 
po vsej Sto. 9 03 /57-26-319 . 
031 /505-495 . 031/836-378 

0̂04036 

DEKLETA, brezplačno lahko spozrmte 
fante za Iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse države. • 031/836-376 looAm 

RAZNO 
PRODAM 

3 pollesterske cisterne po 1000 I za 
kurilno olje. « 041/499-240 7004673 

KVALITETNA ometa za čiščenje 
dimnikov In peči. tudi rostfrei. B 
01/83-23-107 7004M0 

MOTORNO žago Husqvarna 61 FF. 
dobro ohranjena in otro^o kok) za 6-9 
let. 20 col. 9 041/505-113 7oo4707 

KUPIM 

STARO In starinsko pohištvo, razgled-
nice, fotografije, stike, stare igrače do 
leta 1950. 9 040 /205-935 7004663 

PODARIM 

ŠIVALNI stroj v omarici in črne nizke 
omarice, «041/647-375, »©cer 7oo««7a 

G G 
mali oglasi 

04/201 4247. 
e-pošta: malioglasi^g-glas.si 

www.gorenjskiglas.si 

OSMRTNICA 

Na pragu poletja je tiho odšel naš dragi 

M I L A N ROZMAN 
rojen 31. 5.1939 

Od njega se bomo poslovili danes, v petek, 15. junija 2007, 
ob 16. uri na pokopališču v Kranju. Žara bo na dan pogreba od 
10. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. 

Žalujoči: žena Ivana, mama Ivanka, brat Tone z družino 
in ostalo sorodstvo 
Suha pri Predosljah, Kranj, 12. junija 2007 

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi ljubljenega moža, očka, sina in brata 

JANEZA SATLERJA 
se iskreno 2:ahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate 
Ijem in znancem, ki ste ga pospremili na zadnji poti, darovah 
cvetje in sveče ter nas tolažili v težkih trenutkih. Posebej se za 
hvaljujemo dr. Lampiču in sodelavcem iz Nujne medicinske po 
moči v Kranju ter zdravstvenemu osebju IPP in KOIIM Kli 
ničnega centra v Ljubljani. Zahvala gospodu župniku Zidarju 
za lep obred in sveto mašo. Prav tako hvala pevcem Kranjskega 
kvinteta in osebju Komunale Kranj. 

VSI NJEGOVI 

ZAHVALA 

V 83. letu nas je zapustil dragi mož, oče, ded in tast 

M I H A E L - MIJALČE 
KATRANDŽISKI 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena 
sožalja, denarne pomoči, darovano cvetje in sveče ter sosedi Pepci in Anki za nesebično 
pomoč ter vsem. ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala gospodu 

Stanetu Rozmanu za lepe besede in opravljen pogrebni obred, enako tudi župniku 
Vladu Pečniku. Zahvaljujemo se ZB za poslovilni govor g. Janku Dobretu, pevcem 

Zupan, pogrebni službi ter za zaigrano Tišino. Vsem imenovanim in neimenovanim 
Se enkrat iskrena hvala. 

VSI NJEGOVI 
Kovor, 6. junija 2007 

ZAHVALA 

Ob smrti naše drage mame, stare mame, sestre, tete. svakinje in tašče 

A N T O N I J E ŠTANCAR 
1921 - 2007 

se iskreno zahvaljujemo reševalni ekipi ZD Kranj za hitro pomoč, dr. Teranovi za 
dolgoletno zdravljenje in bolnišnici Golriik za uspešno zdravljenje. Hvala tudi pogrebni 
službi Navček. nosačem, pevcem bratom Zupan, g. Pangeršiču za lepo zaigrano Tišino, 
g. župniku Jožetu Klunu za zelo lepo pogrebno svečanost, sosedom za izrečena sožalja, 

cvetje in denarno pomoč ter vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za sožalje. 
cvetje in sveče. Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči: hčerka Darka z družino in sinova Marko in Marjan 
Kokrica, Kranj. 1. junija 2007 

Je čas. ki da. 
]t čas, ki vzame. 
Je čas, ki celi rane. 
In je čas, ki nikdar ne mine, 
ko zasanjaš se v spomine. 

V SPOMIN 

Danes. 15. junija 2007, minevajo štiri leta, odkar te 

MARKO 

ni več med nami Vedno boš z nami, v naših mislih in naših srdh. 

VSI TVOJI 
Preddvor, 15. junija 2007 

V SPOMIN 
So zvezde na nebu, 
ki žarijo svetleje od drugih. 
So ptice, katerih zven Je holj mehak. 
So besede, ki zmorejo bolj nežno pobožati srce. 
So dtjanja, katerih pomena se zaradi 
naše žalosti ne da opisati. 
In so bitja, ki so drugačna, posebna ... 
Ostai boš tak v vseh prihodnjih letih. 

V nedeljo, 17. jimija 2007, bosta minili žalostni dve leti, odkar 
nas je za vedno zapustil naš dragi 

DARKO MARKIŠIČ 
Pogrešamo te 

Mami Ljubica in brat Sandi, 
družini Gartner in Hodnik 

ZAHVALA 
V 91. letu starosti nas je zapustila naša dobra mama, babica, 
prababica, teta, tašča in botra 

FRANČIŠKA ŠTULAR 
roj. Kerč 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijate-
ljem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in sv. maše ter 
spremstvo na njeni zadnji poti. Posebna zahvala osebni zdravnici 
dr. Kuraltovi-Gašperlin. osebju CllMKC in Travmatološki kliniki 
Ljubljana za skrbno nego in lajšanje bolečin. Iskrena hvala gospo-
du župniku Janezu Jenku za lep pogrebni obred, pevcem iz Pre-
doselj, pogrebni službi NavČek. nosačem in zvonarjem. Vsem 
imenovanim in neimenovanim Se enkrat hvala. 

VSI NJENI 
Britof, 8. junija 2007 

ZAHVALA 

Ob izgubi naše drage mame. tašče, babice in prababice 

MARIJE KAMBIČ - MARIČKE 

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani v teh težkih trenutkih. 
Se posebej se zahvaljujemo fizioterapevtoma Katji in Romanu ter gospodu župniku 

Francu Godcu za vso duhovno tolažbo mami. 

VSI NJENI 

Polje, kdo bo tebe ljubil, 
ko bom jaz v grobu spal? 

V SPOMIN 

Minilo je leto, odkar je zapustil svoje domače in svoje bregove 
56-ietni 

A N D R E J BENEDIK 
Grapar iz Pungerta 

Hvala vsem, ki ste se ga spomnili ob njegovem odhodu in ga 
ohranjate v svojih mislih in molitvah. 

Domači 

http://www.gorenjskiglas.si
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A N K E T A 

Če je ekološko, 

ni predrago 
JASNA P A I A D I N 

Vse več strokovnjakov opo-
zarja na pomen zdrave pre-
hrane in naravnega kmeto-
vanja. Kaj o ekološko pride-
lani hrani menijo kupci in 
pridelovalci, smo tokrat 
spraševali v Kamniku. 

Daniel Kovačič, Kamnik: 

"Zelenjavo redno kupujem 
na tržnicah pri kmetih in 
tudi v trgovini kupujem eko-
loško pridelano hrano. Cene 
ne igrajo vloge. Družba je še 
vedno premalo naklonjena 
ekološkemu kmetijstvu." 

Eivira Dvetak, 
Breg pri Žirovnici: 

"Z možem imava manjšo 
kmetijo, ki jo že sedem let 
obdelujeva po biodinamični 
metodi. Najini poglavitni 
pridelki so češnje, pa tudi 
žita in poljščine." 

Peter Kos, Lukovica: 

"Ekološko kmetovanje je 
eno samo garanje, saj je tre-
ba vse obdelati ročno, a kup-
cev nam ne manjka. Včasih 
se najde kdo, ki se pritoži 
nad ceno, a kdor kaj da na 
to, za ceno ne vpraša." 

Jasna Rovšek, Kamnik: 

"Cene ekološko pridelane ze-
lenjave so kar visoke, zato pri 
nas večino pridelamo doma 
na vrtu. Če pa kupujem v tr-
govini, vedno preverim, od 
kod živila prihajajo, saj mi ni 
vseeno, kakšno hrano jemo." 

Matej Slapar, Mekinje: 

"Pri nas imamo kmetijo, kjer 
pridelamo večino zelenjave, 
drugega kot ekohrane ne 
jemo. Certifikata sicer nima-
mo, sem pa vesel, da se z 
ekokmetijstvom ukvarja vse 
več kmetov v naši občini." 

Črna točka pod Gobavico 
Občina in lastnik ne najdeta skupnega jezika, zato Staretov grad s svojo okolico ostaja neurejen. 

JASNA P A I A D I N 

Mengeš - Staretov grad, do-
mačinom znan tudi kot 
Spodnji mengeški grad, zad-
nja leta kaže zelo klavrno 
podobo. Posest, ki zajema 
grajsko stavbo, več gospo-
darskih poslopij in nekda-
njo oranžerijo, ki pa je da-
nes obnovljena v rokah dru-
gega lastnika, je bila zgraje-
na v 17. stoletju, v svoji zgo-
dovini pa je zamenjala vrsto 
lastnikov. Po vojni so grašči-
no, tedaj v lasti Alojza Kan-
ca, podržavili in v njej uredi-
li več stanovanj. 

Pred nekaj leti je s postop-
kom denacionalizacije po-
sest prešla v roke sedanjega 
lastnika Jurija Berlota, ki 
kljub napovedim o sanaciji 
objekta in številnih načrtih 
svojih obljub še ni uresničil. 
Še več • okrog graščine se na-
bira -vse več različnih pred-
metov in gradbenega mate-
riala, objekti propadajo in lo-
kacija pod Gobavico j»staja 
tarča vse pogostejših pri-
pomb Mengšanov in začu-
denih pogledov obiskovalcev 
kraja. "Lastništvo je znano in 
občina je tu brez moči. Z 
lastnikom smo se že večkrat 
skušali dogovoriti, naj uredi 
vsaj okolico zgradb, saj 
mimo vodi sprehajalna pot 
skozi drevored do smučar-
skega centra, v bližini pa sta 

Jurij Berlot na svojem posestvu 

tudi šola in vrtec, a vsi dogo-
vori so doslej padli v vodo. 
Vedno ostane le pri besedah, 
naredi pa se nič. Ponudili 
smo mu že odkup, a se last-
nini noče odpovedati, zato 
smo že razmišljali, da se bo 
treba poslužiti kakšnih 
strožjih ukrepov, saj takšen 
objekt zares ne sodi na to lo-
kacijo," je kritičen župan 
Franc Jerič, ki je povedal tudi 
to, da občina potencialnega 
kupca za objekt že ima, a se-
danji lastnik o prodaji noče 
niti slišati. 

Jurij Berlot, ki se ima na-
men v nekaj letih v grašfino, 
kjer so še vedno štiri najem-
niška stanovanja, tudi prese-
liti, sicer priznava, da gre 
tudi za uveljavljanje princi-
pov, a vztraja, da občina v 
vseh teh letih v stavbo ni vlo-
žila niti centa, čeprav je 
zemljišče opredelila za 
driižbene dejavnosti Sam je 
predlagal, da bi obnovili ne-
kdanjo grajsko pristavo in 
vanjo preselili knjižnico, a 
občina projekta ne podpre. 
Poln zamisli o ureditvi mu-

zeja, živalskega parka, po-
slovnih prostorov in drugih 
za Mengeš gotovo dobro-
došlih dejavnosti Berlot pra-
vi: "Občina bi rada z graj-
skim upravljala, a zato nič 
dala. Ta graščina je imela ve-
lik vpliv na razvoj kraja in je 
Mengšu veliko dala, a Men-
geš ji zdaj ni pripravljen dati 
ničesar," pravi in dodaja, da 
je bila v preteklosti okolica 
res bolj urejena, a da ima 
zdaj vsaj razvojni program 
in da se javnemu mnenju 
zato ne bo pokoraval. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo sprva delno jasno, popoldne se bo pooblačilo. Pi-
hal bo jugozahodnik. V soboto bo hladneje in bolj oblačno 
s krajevnimi plohami in nevihtami. Podobno kot v soboto 
bo tudi v nedeljo in ponedeljek. 
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KRATKE NOVICE 

KRANJ 

Na ogled najdbe iz Mošenj 

Sodelavci Gorenjskega muzeja bodo danes, v petek, 15. ju-
nija, ob 11. uri v Mestni hiši v Kranju pripravili ogled nekate-
rih najdb z arheološkega najdišča v Mošnjah. Letošnja izko-
pavanja na avtocestni trasi Vrba-Peračica so presegla vsa 
pričakovanja. Najverjetneje gre za arhitekturne ostanke po-
stojanke ob glavni rimski cesti med Emono, današnjo Ljub-
ljano, in Virunom, tedanjim središčem v današnji Celovški 
kotlini. Raziskana poslopja in številne najdbe v njih kažejo, 
da je naselbina zrasla pred skoraj dva tisoč leti. Najdena so 
bila številna pisala, orodja, veliko novcev, ne manjkajo 
koščki nakita, iončenina ter steklovina. Drobno gradivo je v 
svojih restavratorskih delavnicah rešil pred nadaljnjim pro-
padanjem Gorenjski muzej v Kranju, kjer bodo Izkopani 
predmeti tudi varno shranjeni in že prihodnje leto delno 
vključeni na stalno razstavo Železna nit. L K. 

STRAHIN) 

Kulinarična predstavitev 

Center za trajnostni razvoj podeželja. Srednja biotehniška 
šola in Gorenjski glas iz Kranja vabijo na kulinarično predsta-
vitev, ki bo v sredo, 20. junija, ob 17. uri na Srednji biotehni-
ški šoli v Strahinju. Tam bo priznan kuharski strokovnjak Ja-
nez Štrukelj predstavil že znane gorenjske jedi ter z njimi se-
stavil zdrav in uravnotežen jedilnik za poletni dan. S. S. 

Čestitamo mladoporočencem 

Na Blejskem gradu sta se 5. maja 2007 poročila Tjaša in 
Damjan Volf, 9. junija v Bistrici pri Tržiču Srečko Bele in Pe-
tra Štirn ter Miha Furlan in Suzana Resnik, v Kranju Albin 
Pirih in Bernardka Košir z Javornika, na Brdu pri Kranju pa 
Luka Razinger in Martina Tarle iz Trzina. Gorenjski glas 
mladoporočencem čestita in jim s čestitko, prejeto na 
matičnem uradu, podarja polletno naročnino na časopis. 

VABLJENI NON-STOP O - 24 

Casino Tivoli Oaza 
IGRALNI SAUON 

LESCE-SLOVENIJA CASINO TIVOLI LESCE 
Hraška c e s t a 2 1 , SI-4248 L e s c e , t: 04/ 5 3 2 55 60 

w: virww.casino-tivoli.si e: infc&casino-tivoli.si 
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Starši se učijo 
učinkovitejšega 
ravnanja 
Na jesenicah deluje skupina za starše 
otrok s težavami v odraščanju. 
Vodi jo Anita Bregar s Centra 
za socialno delo jesenice. 

WWW.GOKENISKIGLAS.SI 

Pogumne generacije 
jeseniških alpinistov 
Erjavčeva koča na Vršiču je bila v soboto, 
26. maja, polna spominov. Obujali so jih člani 
alpinističnega odseka pri Planinskem društvu 
jesenice ob 60-letnem jubileju. 

Stran 9 

župan izročil ključe avta 
župan Tomaž Tom Mencinger je Domu upokojencev dr. Franceta Berglja v trajno uporabo predal 
osebni avto Polo za izvajanje pomoči na domu. 

U R Š A P E T E R N E L 

Direktorica Doma upoko-
jencev dr. Franceta Berglja 
jesenice Veronika Bregant 
je iz rok župana Tomaža 
Toma Mencingerja prejela 
ključe osebnega avtomobila 
Volksvvagen Polo, ki ga 
bodo v domu uporabljali za 
izvajanje pomoči na domu. 
Po besedah Veronike Bre-
gant bo avto močno olajšal 
delo socialnim oskrboval-
kam, ki vsakodnevno obis-
kujejo starejše in invalidne 
osebe in jim pomagajo. 
"Avto pomeni prihranjen 
čas in hitrejšo pot od enega 
do drugega uporabnika," je 
dejala Bregantova. 
Pomoč na domu v Domu 
upokojencev dr. Franceta 
Berglja izvajajo od leta 
2000. Storitev je namenje-
na starejšim in invalidnim 
osebam, ki živijo doma, po-
trebujejo pa vsakodnevno 
pomoč pri negi in oskrbi. Po 
besedah vodje pomoči na 
domu Maje Robič storitve 
prilagajajo vsakemu upravi-
čencu posebej. Med njimi 
so gospodinjska pomoč (pri-
našanje pripravljenega 
obroka hrane, osnovno čiš-
čenje prostorov, odnašanje 
smeti, postiljanje), pomoč 
pri osebni higieni ter pomoč 
pri ohranjanju socialnih sti-
kov. V jeseniški občini tre-

nutno pomagajo na domu 
74 upravičencem, pomoč pa 
izvaja štirinajst socialnih 
oskrbovalk. V Domu sicer 
pogipč org^izirajo še za 
občini Kranjska Gora in Ži-
rovnica, skupaj v vseh treh 
občinah imajo tako 103 upo-
rabnike. Po besedah Veroni-
ke Bregant se zanimanje za 
pomoč na domu iz leta v 
leto povečuje. Storitev je iz-

jemno pomembna, saj na ta 
način lahko več starih in in-
validnih oseb 6m dlje osta-
ne v svojem domačem oko-
lju. Posebej pomembna pa 
je v obdobju, ko nekdo čaka 
na sprejem v dom in nima 
svojcev oziroma svojci tako 
zahtevne nege ne zmorejo 
sami. 
Tudi župan Tomaž Tom 
Mencinger je poudaril, kako 

pomembno je, da starostniki 
lahko čim dlje ostanejo doma 
in so ustrezno oskrbovani. 
Na Občini so vozilo Domu 
upokojencev dr. Franceta 
Berglja podarili v trajno upo-
rabo. Gre za rabljeno, a odlič-
no ohranjeno občinsko vozi-
lo, Občina pa bo iz proračuna 
pokrivala tudi vse stroške 
vzdrževanja, razen stroškov 
nakupa goriva. 

Župan Tomaž Tom Mencinger je ključe vozila Izročil direktorici Doma upokojencev 
dr, Franceta Berglja ]es«nice Veroniki Bregant. 

AKTUALNO 

Za boljšo kakovost 
življenja starejših 

Prostovoljci bodo obiskali ob-
čane, stare nad 69 let. Tako 
bodo v Društvu upokojencev 
Jesenice pridobili podatke, 
kako živijo starejši, kakšni 
problemi jih pestijo in kakšno 
pomoč bi potrebovali. 

Stran 4 

KRAJEVNA SKUPNOST 

Pod gozdom želijo 
"ležeče policaje" 

Krajani ulice Pod Gozdom so 
na Občino poslali pobudo za 
namestitev hitrostnih ovir in 
ureditev javne razsvetljave. 

Stran 5 

ŠPORT 

Preobrati v hramu 
jeseniškega hokeja 

Novi predsednik HK je po-
stal Dimitrij Piciga iz Kopra, 
novi podpredsedniki pa so 
Slavko Kanalec, Matjaž Sku-
be in Tilen Majnardi, člani pa 
Tomaž Tom Mencinger, Bo-
ris Marčetič in Rok Pivk. 

Stran 7 

NASVET 

Tudi za najhitrejšimi 
se nabere kolona 

A žal kolona v pogrebnem 
sprevodu ... Hitrost je na-
mreč poleg alkohola in ne-
uporabe varnostnega pasu 
eden najpogostejših vzrokov 
prometnih nesreč. 

Stran 9 

Zbiranje denarja za 
nakup hiše za komuno 
Odprli so telefonsko številko ogo 93 30 31, akcijo 
pa poimenovali En klic do pomoči mladim iz 
zasvojenosti. 

U R Š A P E T E R N E L 

Društvo Žarek je na posebni 
telefonski številki 090 93 30 
31 pričelo zbirati denar za 
nakup hiše za komuno 
Skupnosti Žarek. Akcijo so 
poimenovali En klic do po-
moči mladim iz zasvojeno-
sti. Vsi, ki bodo poklicali na 
omenjeno telefonsko števil-
ko (klic je mogoč le s stacio-
narnih telefonov), bodo pri-
spevali 1,25 evra. Kot je po-
vedala Ivanka Berčan iz druš-
tva Žarek, gre za hišo v bo-
hinjski občini, ki jo bodo od-
kupili. Odločili so se za na-
kup hiše nekaj kilometrov 
naprej od stavbe v Soteski, 
ki jo imajo v najemu in v ka-
teri je komuna nastanjena 
začasno. Za nakup imajo 

podporo vseh sedmih občin 
zgornje Gorenjske, vendar 
pa bo le Občina Jesenice 
lahko do avgusta zagotovila 
svoj delež denarja. Pri dru-
gih občinah pa bodo morali 
počakati na rebalanse prora-
čunov oziroma na proraču-
ne za prihodnje leto. Zato so 
začeli z akcijo zbiranja de-
narja posameznikov, ki lah-
ko že z enim klicem prispe-
vajo majhen kamenček k na-
kupu hiše in s tem pomaga-
jo mladim na poti k ozdrav-
ljenju od zasvojenosti, je de-
jala Ivanka Berčan. Akcija 
zbiranja denarja prek telefo-
na bo trajala do 31. julija, v 
Društvu Žarek pa se že vna-
prej zahvaljujejo vsem, ki 
bodo s klicem prispevali k 
uspešnosti akcije. 

- ^pm^ 
Super ponudba financiranja za 

omejeno število vozil na zalogi! 

207 
Odpelji zdaj in začni 
plačevati po dopustu!* 

Odpeljite se z novim 307-
brez pologa in ga odplačajte 
v sedmih letih!** 

Bnanciranje s trimesečnim zamikom začetka plačevanja 
obrokov. Prvi obrok Sele septembra! 
Financiranje na sedem let s pologom 400 EUR / 9S.856.00 Sm 

omtKV DOVtUNOtn 

AVTO PARTNER d.o.o. - C « u l e l v u r i « 27. <270 Joienke - tel.:04 S83 « «0 
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OBČINSKE NOVICE 

Poletje na Stari Savi - koledar prireditev 
Vse prireditve bodo na trgu pred Kasarno na Stari Savi. 

Datum Naziv prireditve Ura Organizator 

15. junija Nastop harmonikarskega orkestra 16.00 Glasbena šola Jesenice 

22. junija Prireditev "Zmigaj se" 17.00 Zavod za šport Jesenice 

30. junija "Pozdrav poletju" - koncert za mlade 19.00 Mladinski center Jesenice 
in Klub jeseniških 

študentov 

4. julija Muzejska delavnica - e 
poslikava skrinjic 

17.00 Gornjesavski muzej 
Jesenice 

6. julija Matiček se ženi - igra 21.00 Gledališče 
Toneta Čuferja Jesenice 

7. julija Koncert - zaključek seminarja 
kljunasta flavta 

12.00 Glasbena šola Jesenice 

13. julija Prireditev "Zmigaj se" 17.00 Zavod za šport Jesenice 

20. julija Nastop pihalnega orkestra 
Jesenice-Kranjska Gora 

19.00 Pihalni orkester Jesenice-
Kranjska Gora 

3. avgusta Nastop pihalnega orkestra 
Jesenice-Kranjska Gora 

19.00 Pihalni orkester Jesenice-
Kranjska Gora 

10. avgusta Viteške igre 21.00 Gledališče Toneta Čufarja 

17. avgusta Nastop pihalnega orkestra 
Jesenice-Kranjska Gora 

19.00 Pihalni orkester Jesenice-
Kranjska Gora 

23. avgusta Bolšji sejem 16.00 Zavod za šport Jesenice 

26. avgusta Kino na prostem: 
Mr. Bean na počitnicah 

21.30 Gledališče Toneta Čufarja 
Jesenice 

31. avgusta Prireditev "Zmigaj se" 17.00 Zavod za šport Jesenice -
Mladinski center Jesenice 

1. septembra Večer folklore 1S.OO Javni sklad za kulturne 
dejavnosti Območne 

izpostave Jesenice 

2. septembra Odprtje trga z mezzosopranistko 19.00 Gledališče Toneta Čufarja 
Moniko Bohinec 

in tenoristom Janezom Lotričem 

VABILO 
Ob počastitvi državnega praznika dneva državnosti, 25. junija, 

vas prijazno vabim na osrednjo proslavo, 

ki bo v soboto, 23. junija, ob 19.30 
v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice. 

V kulturnem programu sodelujejo člani Kulturnega društva Svoboda Toneta 
Čufarja s slovenskimi ljudskimi in umetnimi pesmimi: 

Mešani pevski zbor Vox Carniolus, zborovodja Michele JOSIA 
Ženski pevski zbor Milka Škoberneta, zborovodja Marko MULE) 

Župan 
Tomaž Tom Mencinger 

VABILO 
Občina jesenice v sodelovanju s Planinskim društvom Javornik-Koroška Bela, 
Zavodom za šport Jesenice in Planinskim društvom Jesenice vabi na 9. tradicionalni 
pohod na Vajnež, najvišji vrh v občini Jesenice, ki bo v ponedeljek, 25. junija. 
Avtobus bo odpeljal s Hrušice ob 6. uri in bo ustavljal na vseh postajah mestnega 
prometa. 
Štartno mesto bo med 6. in 8. uro pred Domom Trilobit v Javorniškem Rovtu. 
Pot bo vodila po označeni poti prek Medjega dola do planine Seča na Belščico in 
naprej na Vajnež. 
Ob n . uri bo na vrhu Vajneža kulturni program. Po slovesnosti bo vrnitev skozi 
Stamare mimo potoka javornik do Doma kurirjev v Javorniškem Rovtu, kjer bo 
poskrbljeno za toplo malico. 

Odhod avtobusa s Pristave bo ob 16. uri. 

Priporočamo planinsko opremo in pohodne palice. 
Vabimo vse ljubitelje planin, da se nam pridružijo v čim večjem številu. 

Občina Jesenice 

OŠ Toneta Čufarja: 
imajo celo bazen 
Na Osnovni šoli Toneta Čufarja imajo odlične pogoje za izvajanje športne 
vzgoje, poleg bazena imajo tudi gimnastično telovadnico. 

U R Š A P E T E R N E L 

V okviru predstavitev javnih 
zavodov na sejah občinske-
ga sveta je na majski seji po-
tekala predstavitev dveh 
osnovnih šol. Ravnateljica 
Branka Ščap je predstavila 
Osnovno šolo Toneta Čufar-
ja, ki jo letos obiskuje 659 
učencev. Šola je bila zgraje-
na leta 1978 in takrat je ime-
la kar 1276 učencev, torej se 
je njihovo število do danes 
zmanjšalo skoraj za polovi-
co. Na šoli imajo 102 zapo-
slena. "Smo kot malo pod-
jetje," je dejala Sčapova. De- Branka Ščap 

Zanimivo je, da dve učiteljici iz Osnovne šole 
Toneta Čufarja poučujeta tudi otroke na 
pediatričnem oddelku jeseniške bolnišnice. 

lovne razmere so dobre, od 
40 učilnic je 35 že sodobno 
opremljenih, lahko se po-
hvalijo s sodobno računalni-
ško učilnico, zlasti odlične 
pa so razmere za izvajanje 

športne vzgoje. Tako imajo 
bazen, gimnastično telovad-
nico in veliko zunanje igriš-
če. Šola je ustrezno oprem-
ljena tudi za gibalno ovirane 
otroke, letos jo obiskujejo 

štirje takšni učenci, urejene 
so klančine in dvigalo za in-
valide. 
Dejavnosti, ki potekajo na 
šoli, so pestre, učenci sodelu-
jejo v številnih projektih, pri-
pravljajo delavnice za starše, 
različne športne programe, 
posebnost je tudi športno po-
daljšano bivanje. Med pro-
blemi, ki jih je izpostavila 
ravnateljica, pa je zlasti van-
daUzem na zunanjem šport-
nem igrišču. Igrišča namreč 
tudi popoldne ne zapirajo, 
posleica pa so številni gr^-
ti, odvržene pločevinke, ogor-
ki. "Temu nismo več kos in 
dogovorili smo se z javnim 
podjetjem Jeko-in za pomoč, 
da dvakrat tedensko priskoči 
na pomoč pri čiščenju igrišča 
in okolice," je dejala Sčapova. 
Med težavami je omenila 
tudi visoke stroške vzdrževa-
nja bazena (ta je potreben 
tudi obnove) in dvigal ter 
problem prevoza hrane iz 
kuhinje v precej oddaljeno je-
dilnico. Radi pa bi tudi zame-
njali okna v večnamenski 
dvorani in mali telovadnici. 

OŠ Koroška Bela: 
šola, ki živi s krajem 
Osnovna šola Koroška Bela ima dolgo tradicijo. Tesno je povezana 
s krajem, učenci sodelujejo s krajevnimi društvi. 

U R Š A P E T E R N E L 

Dejavnost Osnovne šole Ko-
roška Bela je na seji občin-
skega sveta predstavila rav-
nateljica Zora Kos. Šola na 
Koroški BeU ima dolgo, več 
kot stoletno tradicijo. Letos 
pouk obiskuje 371 učencev, 
po besedah ravnateljice pa 
se število že vrsto let zmanj-
šuje. V najboljših letih so 
imeli prek šeststo učencev. 
A kot kažejo podatki o števi-
lu rojstev, v prihodnjih letih 
lahko pričakujejo spet nekaj 
večji vpis otrok v prvi razred. 
Tudi na šoli na Koroški Beli 
se lahko pohvalijo s številni-
mi dejavnostmi, projekti, 
ravnateljica je izpostavila 
zlasti naravoslovno naravna-
nost šole ter povezanost s 
krajem. "Skušamo ohranjati 
povezanost s krajem, učenci 
med drugim sodelujejo s 
krajevnimi društvi," je po-

Zora Kos 

udarila Kosova. Med proble-
mi je izpostavila predvsem 
starost šolskih stavb (pouk 
poteka kar v treh objektih). 
V starejših dveh stavbah so 
napeljave, okna, podi in ka-
nalizacija stari ter dotrajani, 
fasadi sta poškodovani. V 
novejši zgradbi je zaradi na-

V letošnji akciji zbiranja papirja je manj kot 
štiristo otrok z OŠ Koroška Bela zbralo kar 
22 ton papirja! Izkupiček bo šel v šolski 
solidarnostni sklad. 

penjanja žlindre prišlo do 
poškodb tal, posledično pa 
tudi oken, vrat, napeljave in 
opreme. Ker je strešna kriti-
na dotrajana, prihaja do za-
makanja. "Nekateri šolski 
prostori so za redno delo ko-
maj še ustrezni," je opozori-
la Kosova ter dodala, da je 
treba takoj ukrepati, sicer bi 
inšpekcija lahko zaprla mar-
sikatero učilnico. V tem pri-
meru bi bili prisiljeni orga-
nizirati dvoizmenski pouk. 
Ravnateljica rešitev vidi v 
projektu celostne ureditve 
šole, ki je bil pripravljen že 
leta 2004. V okvini projekta 
naj bi odstranili žlindro in 
obnovili tla, popravili streho 
ter dokončali ureditev man-
sarde z novimi učilnicami, 
kabineti in sanitarijami. Po-
treben pa bi bil tudi razmis-
lek o odstranitvi najstarejše-
ga objekta, stoletne stavbe, 
je dejala Kosova. Med drugi-
mi težavami je izpostavila 
tudi neurejeno prometno 
ureditev pred šolo in po-
manjkanje parkirišč. Ta pro-
blem bi lahko rešili prav z že 
omenjeno porušitvijo stolet-
ne stavbe. 



OBČINSKE NOVICE 

Nov CTG za porodni oddelek 
Telekom je Splošni bolnišnici Jesenice podaril napravo za spremljanje srčnega utripa dojenčkov. 

U R Š A P E T E R N E L 

"Danes sem slišala tvoj sr-
ček" so v Telekomu Slovenije 
poimenovali akcijo, v okviru 
katere so jeseniški bolnišnici 
podarili kardiotokograf 
(CTG). Gre za napravo, ki je 
nepogrešljiva pred in med 
porodom in omogoča sprem-
ljanje otrokovega in materi-
nega srčnega utripa, delova-
nje maternice, materinega 
krvnega tlaka in nasičenost 
krvi s kisikom. Kot je pouda-
ril predstojnik ginekološko-
porodniškega oddelka Drago 
Sredanovič, dr. med., je CTG 
poleg ultrazvoka nepogrešljiv 
pripomoček pri vodenju no-
sečnosti in poroda. Prvi po-
kaže, če se malčku v mami-
nem trebuhu ne godi dobro. 
Na oddelku imajo že dva to-
vrstaa aparata, ker pa se šte-
vilo porodov na Jesenicah po-
večuje - letos bo preseglo šte-
vilko šeststo - jim bo še eden 
prišel zelo prav. Drago Sre-
danovič se je zahvalil za do-
nacijo v imenu osebja, pa 
tudi mamic, ki bodo z na-
smehom na obrazu lahko 

1 Kratke novice 

Plače občinskih funkcionarjev 
Na zadnji seji občinskega sveta so sprejeli nov pravilnik o 
plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev. Razlog 
za sprejem novega pravilnika so predvsem spremembe na 
področju določanja plač in plačil župana in podžupanov, 
kajti po novi zakonodaji se osnovne plače določajo z 
uvrstitvijo v plačni razred. Plačila občinskih funkcionarjev pa 
se po novem določajo na osnovi osnovne plače župana in 
ne več na osnovi količnikov. Po novem pravilniku je jeseniš-
ki župan uvrščen v 53. plačni razred (glede na število prebi-
valcev občine) in ima 3012,72 evra osnovne bruto plače. Ob 
tem mu pripada še dodatek za delovno dobo. jeseniška 
podžupana, ki funkcijo opravljata nepoklicno, za svoje delo 
prejemata 1142 evrov bruto mesečnega plačila. 
Občinski svetniki za udeležbo na redni seji občinskega sve-
ta prejmejo 225,42 evra bruto sejnine. Člani nadzornega 
odbora za sejo prejmejo dobrih 180 evrov nagrade. U. P. 

Suzana Longo iz Telekoma Slovenije je novo aparaturo CTC predala predstojniku 
ginekološko-porodniškega oddelka Dragu Sredanoviču. | F O T O : A N K A B U L O V E C 

spremljale bitje srčkov v svo-
jem trebuhu. Direktor bol-
nišnice Igor Horvat je pouda-
ril, da je vsako novo bitje za-

klad za slovenski narod, če-
sar se premalokrat zaveda-
mo. Telekom Slovenije bo 
aparature CTG letos podaril 

vsem štirinajstim sloven-
skim porodnišnicam, za kaV 
bodo skupaj namenili 125 ti-
soč evrov. 

Ljubitelj motorjev in lovec 
Boris Dolžan je občinski svetnik na listi SDS. "Vse, kar imam, sem si ustvaril sam. Na to sem še 
posebej ponosen. Čeprav se pišem Dolžan, nisem nikomur nič dolžan." 

U R Š A P E T E R N E L 

Kratka osebna predstavitev 
"Rojen sem bil 23. julija 
1960 (v znamenju leva) na 
Jesenicah. Živim v zunajza-
konski skupnosti, imam dva 
otroka. Zaposlen sem kot 
strojevodja pri Slovenskih 
železnicah." 

Želim si, da bi Občina Jese-
nice postala ... 
"... gospodarsko uspešna ob-
čina, kar bo omogočilo obča-
nom stalno zaposlitev in 
mladim priložnost za po-
klicni in osebnostni razvoj v 
domačem okolju. Želim si, 
da bi bila Občina Jesenice 
občanom prijazna, da bi bila 
pravi servis svojim občanom 
na vseh področjih, od komu-
nalnega, kulturnega, šport-
nega, gospodarskega itd. 
Ustvariti si moramo kraj, 
kjer bo življenje čim bolj po-
ceni in kakovostao." 

Katere cilje boste zasledova-
li kol občinski svetnik? 
"Kot občinski svetnik bom 
svojo energijo usmeril v 
ustvarjanje ugodnih razmer 
za razvoj gospodarstva in v 
tem okviru tudi turizma v 
občini. Po mojem mnenju 
ima občina velik še neizko-
riščen potencial za razvoj tu-
rizma. S svojim delovanjem 
želim prispevati tudi k od-
prtju čim večjega števila de-
lovnih mest, s čimer bi usta-
vili izseljevanje iz mesta. 

Kot predsednik Odbora za 
komunalo, energetiko in 
stanovanjske zadeve si bom 
prizadeval, da bo življenje 
občanov čim bolj prijazno in 
cenovno ugodno." 

Katere svoje tri osebnostne 
lastnosti bi izpostavili (pozi-
tivne aii negativne)? 
"Poštenost, ustvarjalnost, 
odgovornost. Rad imam do-
bre in poštene ljudi. To jim 
tudi z veseljem vračam. Ni-
kakor pa he sprejemam se-
bičnih, neodkritih in nevoš-
čljivih ljudi." 

Najljubši hobi oziroma pre-
žiWjanje p r o s t ^ časa 
"Sem ljubitelj motorjev, 
zato prosti čas rad preživim 
na motorju. Ker se rad gib-
ljem v naravi in sem velik 
ljubitelj živali, sem se včla-
nil tudi v Lovsko družino 
Dovje, vendar ne zaradi stra-
sti do lova, temveč zaradi že-
lje po pomoči divjadi." 

Zadnja prebrana knjiga 
"Da Vincijeva Šifra." 

Najljubši kraj za dopust 
"Slovensko Primorje, Piran." 

Na kaj ste v življenju najbolj 
ponosni? 
"Najbolj sem ponosen na 
svojo družino, otroke. V živ-
ljenju mi ni bilo nikoli nič 
podarjeno. Vse, kar imam, 
sem si ustvaril sam. Na to 
sem še posebej ponosen. 

Boris Dolžan 

Čeprav se pišem Dolžan, ni-
sem nikomur nič dolžan." 

Življenjsko vodilo ali moto 
"Doseči uspeh s poštenim de-
lom. Poskušati živeti čim bolj 
zdravo in polno življenje." 

Stanovalci v okolici železni-
ške postaje že dalj časa opo-
zarjajo na problem hrupa, 
občinski svet je nedavno 
sprejel sklep, po katerem je 
to območje razglasil za de-
gradirano. Kako vi gledate na 
problem, kje vidite rešitve? 
"Zavedati se je treba, da je 
prav železnica omogočila 
takšen gospodarski in social-
ni razvoj mesta. Ne morem 
si predstavljati, kaj bi bilo, če 
bi začeli omejevati razvoj že-
leznice, tako kot se je že do-
godilo pred kratkim, ko je 
bilo treba zaradi obnove ob-
vozne ceste in zaščitenega 

drevoreda podreti celo en tir. 
Z omejevanjem razvoja že-
lezniške postaje na Jesenicah 
se omejuje tudi razvoj pre-
ostalega gospodarstva na Je-
senicah. Na železnico so ve-
zana vsa večja podjetja v obči-
ni, med njimi tudi največje, 
Acroni Jesenice. Zavedati se 
je treba, da je danes mesto 
Jesenice pomembno medna-
rodno železniško križišče, ki 
povezuje tri države, Italijo, 
Avstrijo in Slovenijo. Razvoj-
ne smernice EU na področju 
prometa pa tudi za naprej 
vključujejo železniško posta-
jo Jesenice kot pomembno 
mednarodno železniško kri-
žišče. Res je, da ta dejavnost 
povzroča hrup, ki moti okoli-
ške stanovalce. Vendar se je 
treba zavedati, da je bila že-
lezniška postaja zgrajena 
mnogo prej kot stanovanjska 
soseščina v njeni bližini. Pro-
blem je torej v neprimernem 
urbanističnem urejanju me-
sta v preteklosti. Tega se se-
daj seveda ne da na hitro re-
šiti. Vendar menim, da bo 
tehnološki razvoj na podro-
čju železniških vozil sam do 
neke mere prispeval k 
zmanjšanju hrupa in varno-
sti. Železnica je v zadnjem 
času že nabavila najsodo-
bnejše električne lokomotive, 
motorne vlake in druga vozi-
la, ki prav gotovo že pripo-
morejo k manjšemu hrupu. 
Dodatne rešitve pa bo treba 
poiskati v novi urbanistični 
ureditvi mesta." 

ZA VAŠ DOM 
VEČ UDOBJA IN SONCA 
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Z M A J H N I M I K O R A K I DO Č I S T E J Š E G A OKOLJA 

Ločeno zbiranje 
odpadkov 
NATAŠA H A R E J 

Med gospodinjskimi odpad-
ki je vrsta takšnih, ki jih je 
mogoie znova uporabiti ali 
reciklirati. Osnovno načelo 
zmanjševanja količine od-
padkov, ki jih je treba odlo-
žiti na odlagališčih, je se-
stavljeno iz treh točk: 
zmanjšaj količino, znova 
uporabi, recikliraj. 
V občini Jesenice poteka lo-
čeno zbiranje gospodinjskih 
odpadkov. V prejšnji številki 
smo predstavili ločeno zbi-
ranje papirja, tokrat pa po-
zornost pK>svečamo zbiranju 
odpadnega stekla. 
Odpadno in embalažno ste-
klo v občini Jesenice odlaga-
mo v zelene zabojnike v eko-
loških otokih. V zabojnik so-
dijo steklenice od vina in 

piva, sokov in olja. V zaboj-
nik sodijo tudi steklenice raz-
nih napitkov in žganih pijač, 
otroških sokov in hrane, koz-
metičnih izdelkov. Pazite le, 
da s steklenic odstranite za-
maške. V zelen zabojnik lah-
ko odložite tudi kozarce za 
vlaganje, preostalo stekleno 
embalažo in tudi razbito ste-
klo. V zabojnike pa ne smete 
odlagati okenskega in armi-
ranega stekla, ogledal in svin-
čevega stekla, kristala in žar-
nic vseh vrst, steklenic iz 
umetnih snovi, keramike, 
porcelana in zamaškov. Pre-
den steklenice in kozarce od-
vržete v zabojnik, iz njih od-
lijte vso tekočino in jih po po-
trebi operite. Plastenk na-
mreč ne odvažajo vsak dan, 
ostanki hrane in pijač pa lah-
ko začnejo zaudarjati. 

Polstoletni jubilej šole 
Prežihovega Voranca 
J A N K O R A B I Č 

Osnovna šola Prežihovega 
Voranca na Jesenicah je v 
maju praznovala jo-letnico. 
Najprej je bila v prostorih 
šole slavnostna prireditev. 

Jože Berce, Albina Seršen 
in Romana Kranjc. V okviru 
jubileja je bila šola gostite-
ljica 29. srečanja šol, ki no-
sijo ime po slovenskem pi-
satelju Prežihovem Voran-
cu, in sicer v Doberdobu, 

Zbrane nekdanje ravnatelje, 
učitelje in goste je pozdravi-
la ravnateljica Alenka Ro-
bič, praznično čestitko je 
vsem izrekel župan občine 
Jesenice Tomaž Tom Men-
cinger, začetkov delovanja 
šole pa se je spomnil prvi 
ravnatelj Jože Sifrer. V 50-
letaem obdobju so bili rav-
natelji še Jože Tomažič, An-
drej Pikon. Ladislav Brišar, 

Dolini pri Trstu, Črenšov-
cih pri Lendavi, Ravnah na 
Koroškem, Mariboru, Ljub-
ljani in na Jesenicah. Učen-
ci gostujočih šol so pripra-
vili kulturni program, sku-
paj so se odpeljali na izlet 
na Bled in srečanje zaključi-
li na druženju v Ribnem. 
Ob jubileju so izdali brošu-
ro o zgodovini šole in šol-
sko glasilo Samorastniki. 

Predstava Plavž 
v Vogrščah pri Pliberku na avstrijskem Koroškem so odigrali igro jeseniškega avtorja Franceta 
Klinarja z naslovom Plavž. 

B O R I S B R E G A N T 

Ob stoletnici delovanja je 
Katoliško kulturno društvo 
Vogršče in okolica kot 
osrednjo prireditev pripra-
vilo gledališko predstavo na 
prostem z naslovom Plavž. 
Predstava sama na sebi bi v 
poletnem času, ko se v vseh 
krajih, ki nekaj dajo na kul-
turo, pripravljajo prireditve 
na prostem, ne pomenila 
posebej pomembnega do-
godka. V Vogrščah pa je 
premiema predstava v sre-
do, 6. junija, prerasla okvire 
lokalnega kulturnega praz-
nika in tudi okvire sloven-
skih kulturnih društev na 
Koroškem. Mimo lahko re-
čem, da je bila to predstava, 
v kateri so se združili igralci 
in vaščani, tako da so vsem 
prisotnim posredovali nekaj 
globokih sporočil. Že ob 
prihodu v vas, ko se je že 
dodobra stemnilo in pri-
pravljalo na nevihto, je bilo 
mogoče čutiti slovesno raz-
položenje, predvsem pa ve-
liko pričakovanje vseh kra-
janov, ki se je kazalo v go-
stoljubnosti in želji po raz-
govoru v materinem - slo-
venskem jeziku. Prizorišče 

predstave na vaškem trgu 
med cerkvijo in župniščem 
je bilo spremenjeno v fiižin-
sko naselje, kakršno je ne-
koč stalo na Slovenskem Ja-
vorniku. Scenaristi so se iz-
redno potrudili, da so prizo-
rišču vdihnili avtentičnost 
kraja, kjer se zgodba dogaja, 
kakor jo je postavil jeseniški 
pisatelj France Klinar. Ma-
keta plavža, graščina in dru-
gi objekti na trgu so spomi-
njali na znane posnetke in 
makete objektov v jeseni-
škem muzeju, hkrati pa so 
bili postavljeni tako, da so 
omogočali kar največjo pre-
glednost dogajanja na celo-
tnem prostoru ter razume-
vanje vsebine gledališkega 
dela. 
V igri nastopa več kot šest-
deset odraslih in otrok, ki 
vsi prihajajo iz vasi Vogršče 
z le nekaj sto prebivalci. Iz 
sosednje vasi je bila sposoje-
na le konjska vprega. Vsi na-
stopajoči so pod vodstvom 
režiserja Francija Končana 
odigrali znano gledališko 
delo tako, da smo ves čas ob-
čutili napetosti, ki se pojav-
ljajo med fužinarji tistega 
časa, tako v pogledu odnosa 
do lastnine kakor tudi jezi-

ka, kulture in bodočega raz-
voja. 
Na tribuni, ki so jo domad 
rokodelci pripravili tako, da 
bi lahko bila za zgled marsi-
kateremu bogatemu gleda-
lišču, so bila kljub neprijaz-
nemu vremenu zasedena 
vsa mesta. In tako je približ-
no dvesto gledalcev napeto 
spremljalo dogajanje in le tu 
in tam v lepi slovenščini po-
komentiralo takratno in se-
danje dogajanje. Na vrhun-
cu dramaturške napetosti je 
predviden tudi grom, ki naj 
bi nazorno pokazal zaplete-
nost odnosov v pripovedi. 
Na prireditvi v Vogrščah je 
temu gromu sledila tudi 
prava poletna ploha, ki pa ni 
zmotila ne nastopajočih ne 
gledalcev. Kot eden smo po-
čakali konec predstave in do 
kože mokri navdušeno izra-
žali hvaležnost igralcem in 
drugim, ki so pripomogli, 
da je ta predstava doživela 
tako uspešno uprizoritev. 
Ob skopem poročilu o pred-
stavi mislim, da je prav, da 
se Jeseničani nekako zahva-
limo Vogrščanom za to po-
častitev jeseniškega železar-
stva. Ni šlo samo za gledali-
ško predstavo, šlo je tudi za 

to, da so nam na avstrijskem 
Koroškem še enkrat pokaza-
li, kako se je treba boriti za 
svoje pravice, svoj jezik in 
svojo lastnino. V današnjih 
časih in prodaji SIJ-a je 
predstava še posebej aktui-
na. Prisotni smo izrazili že-
ljo, da bi gledališki ansam-
bel predstavo uprizoril tudi 
na Jesenicah, ker menimo, 
da bi bila enako odmevna 
kot na Koroškem. Žal je 
tako željo težko izpolniti, saj 
ansambel predstavlja večino 
aktivnih vaščanov in bi od-
hod na Jesenice pomenil ve-
lik organizacijski in logisti-
čen problem. Vsekakor pa bi 
bilo na tribuni v Vogrščah 
lepo videti več predstavni-
kov slovenskega kulturnega 
in političnega življenja, ki bi 
tako izrazili večjo podporo 
naporom zavednih roj^ov. 
V imenu vseh udeležencev 
iskreno čestitam Katoliške-
mu kulturnemu društvu Vo-
gršče za vztrajnost, izbiro 
gledališke predstave in kva-
litetno izvedbo. Vse čestitke 
tudi nastopajočim in dru-
gim zaslužnim za ta velik 
kulturni dogodek z željo po 
nadaljnjem uspešnem delu 
in sodelovanju. 

Za lepše življenje starejših 
Prostovoljci bodo obiskali občane, stare nad 69 let. Tako bodo v Društvu upokojencev jesenice 
pridobili podatke, kako živijo starejši, kakšni problemi jih pestijo in kakšno pomoč bi potrebovali. 

U R Š A P E T E R N E L 

Društvo upokojencev Jese-
nice je letos začelo izvajati 
projekt Starejši za višjo ka-
kovost življenja doma, ki po-
teka od leta 2004 pod okri-
ljem Zveze društev upoko-
jencev Slovenije in Sloven-
ske filantropije. Kot sta po-
jasnili koordinatorica pro-
jekta Ivanka Zupančič in 
predsednica komisije za so-
cialno in zdravstveno podro-

je omogočiti starejšim, da 
lahko čim dlje skrbijo sami 
zase oziroma bo zanje po-
skrbela družba, če sami tega 
ne zmorejo. Vendar pa se v 
praksi pogosto kaže, da ni-
mamo sistematičnega pre-
gleda nad občani, ki to po-
moč potrebujejo. Velikokrat 
je pomanjkljiva tudi infor-
miranost posameznika, 
kako priti do ustrezne po-
moči," poudarjata sogovor-
nici. Zato bodo v okviru pro-

V Sloveniji se delež starejšega prebivalstva 
povečuje. Delež starejših nad 65 let je v Sloveniji 
v letu 2 0 0 5 predstavljal 15,3 odstotka, demografi 
pa ocenjujejo, da bo ta delež leta 2 0 1 0 dosegel 
že 1 8 odstotkov. Tudi v jeseniški občini se 
prebivalstvo stara, lani je delež starejših 
nad 65 let znašal 15,4 odstotka oziroma 3.183 
prebivalcev občine. 

čje pri društvu Francka Tha-
ler, bi radi z uvajanjem stal-
ne in dobro organizirane 
medsebojne pomoči zagoto-
vili čim večjemu števdlu sta-
rejših, da starost preživijo 
doma. "Skrb za starejše ob-
čane je pri nas zasnovana na 
izhodiščih sodobne socialne 
politike, katere osnovni cilj 

jekta skušali poiskati tiste, 
ki nočejo, ne morejo ali ne 
znajo poiskati pomoči, ki jo 
omogočajo državne ustano-
ve. Prostovoljci, ki se bodo 
za to delo posebej usposobi-
li, bodo obiskali na domu 
vse občane, stare nad 69 let. 
"Tako bomo pridobili poda-
tke, kako živijo starejši ljud-

je, kakšni problemi jih pesti-
jo in kakšno pomoč bi potre-
bovali. Morda bo kdo izrazil 
tudi željo, da bi sam poma-
gal drugim. Na osnovi tako 
pridobljenih informacij 
bomo skušali v Društvu 
upokojencev Jesenice sku-
paj s strokovnimi in nevlad-
nimi institucijami ter pros-
tovoljci organizirati potreb-
no pomoč, ki jo posamezen 
starejši občan potrebuje," 
pojasnjujeta Zupančičeva in 
Thalerjeva. Za izvajanje 
vseh teh aktivnosti pa v Druš-
tvu upokojencev Jesenice 
potrebujejo čim več prosto-
voljcev, ki bi bili pripravljeni 
obiskovati starejše. Zato va-
bijo vse, ki so pripravljeni 
pomagati svojim vrstnikom. 

da se jim pridružijo. "Če že-
lite sodelovati z nami kot 
prostovoljec ali prostovoljka, 
vas vabimo, da nas pokličete 
na Društvo upokojencev Je-
senice, telefonska številka 
04/58} 2670, kjer smo vsak 
torek od 16. do 18. ure in 
vsak petek od 9. do 11. ure," 
še poudarjata sogovornici 
ter dodajata: "Zavedati se 
moramo, da to, kar delamo 
danes za druge, delamo tudi 
za lasmo starost." Obenem 
pa k aktivnostim v društvu 
želijo pritegniti še več upo-
kojencev, s čimer bi jim pre-
gnali osamljenost, bolečino 
in stisko ter jim povrnili ob-
čutek koristnosti. Pomagali 
bi jim, da kljub starosti živi-
jo kakovostao. 



KRAJEVNA SKUPNOST 

V ospredju so 
komunalne investicije 
v Krajevni skupnosti Blejska Dobrava želijo, da jih krajani obveščajo o problemih, ker je to edini 
način, da lahko hitreje ukrepajo. 

J A N K O R A B I Č 

Člani sveta krajevne skup-
nosti Blejska Dobrava so 
prve seje v novem mandatu 
najprej izkoristili za sezna-
njanje z delom ter spozna-
vanjem z novimi nalogami 
in problemi. Predsednik 
Igor Arh je stari novi pred-
sednik, podpredsednica je 
Štefi Muhar, drugi člani pa 
so Rina Beravs Zor, Ivica 
Brečko, Ivan Berlot, Rudi 
Karlin in Bojan Domik. 
Največji poudarek v tem 
letu dajejo komunalnemu 
področju, kjer bo treba poš-
teno zavihati rokave za do-
končanje različnih del. Gre 
predvsem za gradnjo kana-
lizacije v Lipcah ter v Črni 
vasi in Saplah s priklopom 
na čistilno napravo ter ploč-
nika skozi Blejsko Dobravo. 

Igor Arh 

Potem je potrebna zame-
njava dotrajanih vodovod-
nih cevi in kanalizacije ter 
gradnja obvoznice mimo 

Lipe do pokopališča. Vsi 
projekti predstavljajo velik 
fmančni zalogaj, ki ga ni 
mogoče pokriti iz občinske-
ga proračuna. Potrebna bo 
pomoč države, tudi prek 
različnih razpisov. Letošnja 
pomembna pridobitev bo 
asfaltiranje parkirišča pred 
pokopališčem. Denar so za-
gotovili iz letošnjega reba-
lansa proračuna občine Je-
senice. Skrbijo za izvajanje 
številnih manjši del na ce-
stah, na poteh, pri urejanju 
cestne signalizacije in pro-
meta. 
Širši problem v krajevni 
skupnosti je hrup na avtoce-
sti Hrušica-Vrba in je stalno 
prisoten na sejah sveta. 
Predvsem gre za dovozno 
cesto v Lipcah, kjer je na-
sproti podpornega zidu do-
kazano prekoračen hrup. 

Na ulici Pod gozdom 
želijo "ležeče policaje" 
Krajani ulice Pod Gozdom so na Občino poslali pobudo za namestitev hitrostnih ovir in ureditev 
javne razsvetljave. 

U R Š A P E T E R N E L 

Krajani ulice Pod gozdom 
so skupaj s Krajevno skup-
nostjo Sava, Osnovno šolo 
Prežihovega Voranca, Vrt-
cem Julke Pibernik, druš-
tvom upokojencev in zavo-
dom za šport na Občino Je-
senice poslali pobudo za 
namestitev hitrostnih ovir 
na ulico Pod Gozdom. Kot 
je v imenu krajanov zapisa-
la Darja Nagode, je promet 
po ulici zelo gost, vozniki 
avtomobilov, motorjev in 
koles pa z neprilagojeno 
vožnjo pogosto ogrožajo 
varnost. Ulica Pod Gozdom 
je dovozna pot do šole, vrt-
ca, kopališča, doma upoko-
jencev in razgledne spreha-
jalne poti. Cesta nima ploč-
nika, čeprav po njej vsak 
dan hodijo otroci in starejši, 
za nameček pa so na cestiš-
ču pogosto parkirana tudi 
vozila. Urejena ni niti javna 
cestna razsvetljava na celo-
tni ulici. Zaradi vseh našte-
tih težav so se stanovalci 
obrnili na Komunalno di-
rekcijo Občine Jesenice s 
pobudo za namestitev hi-
trostnih ovir in ureditev jav-
ne razsvetljave. Ob tem so 
opozorili, da se začenja ko-
palna sezona na kopališču 
Ukova, zaradi česar se bo 

Pred odločitvijo morajo na Občini Jesenice pridobiti mnenje Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu ter mnenje sveta Krajevne skupnosti Sava. Sicer pa so 
hitrostne ovire obvezne samo pred šolami in vrtci. 

promet še povečal. "Želimo 
si, da se ne bi prav kmalu 
zaradi še povečanega pro-
meta zgodila kakšna nesre-
ča s trajnimi posledicami," 
so še zapisali domačini. 
In kaj o tem menijo na Ko-
munalni direkciji.^ Tomaž 
Vidmar nam je povedal, da 

so s pobudo seznanjeni. A 
pred odločitvijo morajo pri-
dobiti mnenje Sveta za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem 
prometu ter mnenje sveta 
Krajevne skupnosti Sava. 
Na tej osnovi se bodo odlo-
čili za postavitev hitrostnih 
ovir. Je pa Tomaž Vidmar 

Pri uresničevanju vseh pro-
gramov in planov člani sveta 
vsem krajanom ponujajo 
roko sodelovanja. Želijo, da 
jih obveščajo o problemih, 
ker je to edini način, da se 
lahko z njimi srečajo in po-
tem hitreje ukrepajo, sami 
oziroma širše s pristojnimi 
službami. 
Ob številnih nalogah želijo 
še bolj popestriti kulturno in 
družabno življenje, v pro-
grame vnesti nove vsebine 
in še bolj povsod vključiti 
mlade. Velik vsakoletni do-
godek je krajevni praznik v 
avgustu. Letos ga bodo praz-
novali na Poljanah. Stalne 
stike imajo s pobrateno kra-
jevno skupnostjo Bate-
Ravne. Skratka, kup stvari 
je, s katerimi si v krajevni 
skupnosti Blejska Dobrava 
bogatijo vsakdan. 

opozoril, da pobude za na-
mestitev tovrstnih ovir do-
bivajo tudi iz drugih krajev-
nih skupnosti, vendar pa je 
po zakonu tovrstno umirja-
nje prometa obvezno le 
pred vrtci, šolami in drugi-
mi vzgojnovarstvenimi 
ustanovami. 

Pohod krajanov Plavža v Planino pod Golico 

Člani svetov krajevnih skupnosti Staneta Bokala, Mirka Rog-
Ija Petka in Cirila Tavčarja na Plavžu na Jesenicah ugotavljajo, 
da je sodobno življenje eno samo hitenje. Da bi krajanom 
ponudili več sprostitve, so v začetku junija organizirali že 
drugi pohod v Planino pod Golico. To je enkratna priložnost, 
da se bolj zbližajo med seboj in preživijo lep dan v naravi. Ne 
ravno prijazno vreme je bilo morda krivo, da jih na pohodu 
ni bilo več. So pa zagotovo udeleženci preživeli nekaj prijet-
nih ur, Se posebej ob zaključku na turistični kmetiji pri 
Betelu, kjer so se sprostili ob družabnih igrah. J. R. 

Kurirska koča je odprta 

Priljubljena izletniška točka Pristava v Javorniškem Rovtu ni 
popolnoma zapuščena. Medtem ko Dom Pristava še pre-
navljajo, pa je gostinsko podjetje Majolika odprlo Kurirsko 
kočo, ki obratuje ob koncu tedna, ob petkih popoldne, v 
soboto in nedeljo pa ves dan. Med tednom pa srečamo na 
Pristavi v Zoisovem parku številne mlade brihtne glave, 
šolske skupine, ki proučujejo rastline in živali tega območja, 
med drugim tudi živalce v jezeru in potoku. J. P. 

Kje je ekološka zavest? 

"Na Jesenicah na Verdnikovi 40 večina stanovalcev nima za-
vesti, kaj šele odgovornosti za lastne odpadke. Ekološki 
otok imamo slabih sto metrov od bloka, na križišču v našo 
slepo ulico. Z digitalnim aparatom sem ujel žalostno 
podobo okolja. Taka podoba se skoraj vedno ponavlja naj-
kasneje vsak četrtek zjutraj. Izrecno pa je treba pohvaliti Ko-
munaline delavce, ki vedno potrpežljivo in vztrajno počisti-
jo in odpeljejo vso nesnago," nam je sporočil stanovalec 
Verdnikove. U. P. 

Grafit na "gasilskem" zidu 

Na dvorišču gasilskega doma na Jesenicah so pred časom v 
dobrih tristo urah prostovoljnega dela uredili zid in ga pri-
merno poslikali. Pohvala gasilski ekipi za lepo opravljeno 
delo! J. P. 

NOVO, NOVO - možnost nakupa 
elementov in šamovgradnje 

J E S E N I C E . 0 4 / 5 8 6 3 3 7 0 
G S M : 0 4 0 / 2 0 1 4 8 8 

t K R A N J . S a v s k a C. 3 4 
0 4 / 2 3 6 8 1 6 0 

- za novogradnje 
- zamenjava starih oken 

wvm.oknamba.si ^ 
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO! ^ 



KULTURA 

Popoldne z godali 

Popoldne 2 godali se je glasil naslov glasbenega dogodka na 
Glasbeni šoli Jesenice 30. maja popoldne. Predstavil se je 
Godalni orkester, katerega korenine segajo v leta 1975, po 
nekaj letih je dejavnost nekoliko zastala, sedanji godalni or-
kester pa deluje tretje leto. Mentorica mladih godalcev je 
Natalija Šimunovič Cilenšek. Med nastopajočimi so biliTeja 
Klincov, Sabina in Sara Hatič, Nina Štular, Arina Denič, Ro-
mana Šimbera in Hana Kunčič, posebna glasbena gostja je 
bila kitaristka Natali Horvat ob glasbeni spremljavi Primoža 
Kerštanja, solist godalnega orkestra pa je bil janko Pribošič. 
Sledil je koncert celotnega godalnega orkestra pod vod-
stvom Natalije Šimunovič Cilenšek, pred zadnjo skladbo or-
kestra, arijo johanna Sebastiana Bacha, pa je sledilo prese-
nečenje, saj so dirigentsko palico predali ravnateljici Glasbe-
ne šole Jesenice Martini Valant. Uradna dirigentka pa se je 
odločila, da bo z orkestrom sodelovala kot izvajalka z glas-
bilom v roki. Med številnimi poslušalci na trgu pred glasbe-
no šolo je bil tudi podžupan Boris Bregant. J. P. 

Koncert učiteljskega pevskega zbora Mavrica 

V sredo, 30. maja, so v galeriji Osnovne šole Toneta Čufar-
ja pripravile pevski koncert učiteljice jeseniških osnovnih 
šol, ki že četrto leto nastopajo v pevskem zboru Mavrica. 

Zborovodkinja Mojca Čebul/ je iz pevskih amaterk naredila 
skupino dobrih pevk, ki obvladajo pesmi različnih zvrsti. Pe-
ster repertoar je res vse pohvale vreden. Koncert so pričele 
s koroško ljudsko, sledile so druge ljudske, nato pa zelo za-
htevne sakralne pesmi. Njihova zelo priljubljena je pesem 
Tam, kjer sem doma, kot nekakšna himna pa je ritmična Fu-
niculi, funicula. V goste so ta večer povabile še Dekliški pev-
ski zbor iz Kranja, ki ga že drugo leto vodi Primož Kerštanj, 
zbor sicer deluje peto leto, ter dva solista, pevsko zvezdo, ki 
prihaja, jesentčanko Tajdo Žnidaršič, ter uspešnega pevca 
muzikaloV, sicer pa ravnatelja Osnovne šole Poldeta Straži-
šarja Alena Kofola. J. P. 

Zaključni nastop učencev glasbene šole 

V četrtek, 7. junija, so na trgu Stara Sava, kjer se vedno kaj 
dogaja, pripravili zaključni koncert učencev Glasbene šole 
Jesenice. Kljub večernemu času in hladu so veseli zvoki mla-
dih glasbenikov ogreli občinstvo. Pripravili so 19 točk, na-
stopili pa so godalni orkester, kvartet trobent, kvintet har-
monik, komorna skupina trobent, kvintet klarinetov ter soli-
sti pevci, pozavnisti, pianisti, violinisti harmonikarji in kita-
risti. Nastop pa so pripravili tudi baletniki. Organizatorji 
koncerta so bili tokrat Monika Svetina, Andreja Brleč in Jer-
nej Smolej, v projektu pa je sodelovalo trinajst pedagogov 
glasbene šole. Za klavirsko spremljavo nastopajočih sta po-
skrbela Tanja Cvelbar in Primož Kerštanj. J. P. 

"Biti ali ne biti" 
na odru gimnazije 
Shakespearov Hamlet je navdušit v vseh pogledih. 

JOŽE HORVAT 

V ponedeljek, 28. maja, se je 
na "odru" gimnazije (po-
stavljen je bil kar v veliki te-
lovadnici gimnazije) odigral 
Shakespearov Hamlet. 
Predstava je navdušila v 
vseh pogledih: z dramatiza-
cijo (tekst je bil primerno 
skrajšan, poudarjeni pa še 
vedno ravno prav vsi ključni 
momenti tragedije), z igro 
(dijaki so z interpretacijo 
oseb navdušili - naj izposta-
vim vlogo kralja, Hamleta, 
Ofelije), s sceno (minimali-
stična, npr. tribune v telo-
vadnici so služile grajskemu 
obzidju, sredi "kockastega" 
gradu je bUa le skromna 
klop), s preprosto svetlobno 
igro dveh reflektorjev (ki sta 
simbolično nakazala policij-
sko diktaturo), s kostumi 
(sodobnimi, a ne kičastimi, 
v skladu z interpretacijo), 
nekaj posebnega in izvirne-
ga je bil računalniški medij, 
ki je s projekcijo "mišnice" 
in zaključnih prizorov do-
polnil nepozabno predstavo. 
Bravo! 

Pod režijo se je podpisala 
Marija Palovšnik, ki je pred 
nekaj leti že navdušila jese-
niško občinstvo s komedijo 
Sen kresne noči in z dramo 
Čakajoč Godota. Tokratna 
predstava z izvirnim, mla-
dostnim, dinamičnim pri-
stopom vsekakor presega 
vse pretekle režije. V igral-
ski ekipi, ki je ob vsem šol-
skem delu zmogla težko 

nalogo, so naslednji dijaki: 
Bor Kos v vlogi Hamleta, 
Peter Bulovec v vlogi kralja 
Klavdija, Simon Gluhar kot 
Polonij in Barnardo, Manca 
Frelih kot Gertruda, Ida Be-
govič v vlogi Ofelije, Jernej 
Palovšnik kot Laert, Hora-
cija je odigral Janez Konda, 
Voltemada, Kornelija oziro-
ma Rozenkranca in Gilden-
stema ter Marcela in Fran-

čiška pa sta igrali Mateja 
Kernc in Emilija Stojkova. 
Bravo! 
Malo manj me je navdušil 
izredno skromen obisk več-
erne predstave, saj nas je 
med gledalci sedelo le okrog 
dvajset. Predstava je vredna 
ogleda, zato predlagam, da 
jo gimnazija znova ponudi 
na ogled. Želim si še takih 
predstav. 

Dogodki v Kosov! graščini 
Gornjesavski Muzej Jesenice je v razstavnem prostoru pri-
tličja Kosove graščine v četrtek, 7. junija, odprl tri razstave 
hkrati. Prva je razstava likovnih del ljubiteljskega slikarja in 
enega od pomembnih ter ustanovnih članov DOLIK-a Tlne-
ta Markeža. Letos praznujemo stoletnico njegovega rojstva, 
umrl pa je leta 1994. Druga mini razstava so likovna dela 
malčkov iz vrtca na Koroški Beli, ki na svoj izviren način 
predstavljajo likovno podobo svojega kraja. Tretja razstava 
pa je utrip naše največje Krajevne skupnosti Javornik-Koroš-
ka Bela. Razstavljene so fotografije in etnografski predmeti, 
kot so zvon iz kapelice Zoisove graščine (letnica i86o), stol 
iz iste graščine, uporabni predmeti z začetka dvajsetega sto-
letja, foto dokumentacija iz leta 1900 in prve svetovne voj-
ne, razne table itd. Ob tej priložnosti je muzej izdal poseb-
no knjigo s fotografijami pod delovnim naslovom Utrinki iz 
Koroške Bele in Slovenskega Javornika. Na slovesnosti ob 
odprtju pa so govorili direktorica muzeja Irena Lačen Bene-
dlčič, predsednica Krajevne skupnosti Javornik-Koroška Bela 
Maja Otovič, organizator galerijske dejavnosti Tone Kono-
belj in župan Tomaž Tom Mencinger. V kulturnem progra-
mu pa so nastopile članice ŽPZ DU Javornik-Koroška Bela 
pod vodstvom Metke Piber Rutar. J. P. 

Kako smo ljubili tovariša Tita 

V Gledališču Toneta Čufarja je v četrtek, 7. junija, gostovala 
ekipa odličnih gledališčnikov iz Slovenskega narodnega gle-
dališča Nova Gorica in Kosovelovega doma - kulturnega 
centra Kras Sežana. Gojmir Lešnjak - Gojc v vlogi Staneta, 
Teja Glažar v vlogi Katice, Miha Nemec v vlogi mladega last-
nika bifeja in Branko Ličen kot nekdanji policaj so pod tak-
tirko režiserja in dramaturga Marjana Bevka uprizorili tragi-
komedijo Kako smo ljubili tovariša Tita avtorja Radoslava 
Zlatana Doriča. Lahko zapišemo, da so brez dlake na jeziku 
uprizorili sliko naše sedanjosti, sprenevedanje nekdanjih Ti-
tovih pionirčkov, mladincev in drugih, "pozabljivost" za do-
bro in slabo v času skupne države, prebarvanje zgodovine in 
dejanj v sebi všečno sliko ... Res odlična igra, povezana s čr-
nim humorjem, situacijsko komiko in žal tudi z resnico, ki 
je nekateri nočejo več, pa čeprav so jo takrat imeli za sveto. 
Pohvala tudi vodstvu gledališča, ki je povabilo te vrhunske 
umetnike na Jesenice. J. P. 
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Preobrati v hramu 
jeseniškega hokeja 
Novi predsednik H K je postal Dimitrij Piciga iz Kopra. Novi podpredsedniki kluba so Slavko Kanalec, 
Matjaž Skube in Tilen Majnardi, člani pa Tomaž Tom Mencinger, Boris Marčetič in Rok Pivk. 

JANKO R A B I Č 

Verjetno je malokdo predvi-
deval, da bo po odhodu Pavla 
Ruparja z mesta predsednika 
Hokejskega kluba Acroni Je-
senice prišlo do tako razbur-
ljivih situacij pod Mežaklo. 
Verjetno nima velikega smis-
la obnavljati vseh zgodb, ki se 
že lep čas dogajajo na pragu 
praznovanja 60-letaega jubi-
leja kluba. Gledano iz širšega 
zornega kota, je vendarle tre-
ba poudariti, da je kar krepko 
omajan ugled jeseniškega ho-
keja. ki si ga je pridobil v pre-
tekli sezoni z uspešnimi na-
stopi igralcev Acronija v ligi 
EBEL, piko na "i" so dodali še 
v dresu državne reprezentan-
ce z uvrstitvijo v najbolj elitno 
skupino hokeja na svetu. 
Po odhodu Pavla Ruparja so 
se mesec dni v ozadju sestav-
ljali različni scenariji. Očitno 
so si nekateri zaželeli nov ve-
ter v vodstvu, predvsem igral-
ci Acronija. Ob očitno slabo 
pripravljeni taktiki doseda-
njega upravnega odbora HK 
Acroni za izvolitev "svojega" 
predsednika je drugi tabor na 
občnem zboru ob enotni pod-
pori igralcev "uveljavil svojo 
voljo". Sledil je nastop kandi-
data za novega predsednika, 
34-letnega Dimitrija Pidge iz 
Kopra, direktorja Slovenske 
turistične organizacije. Na 
glasovanju je dobil popolno 
Ixxlporo. Novi p)odpredsedni-
ki kluba so Slavko Kanalec 

Športni direktor Matjaž Mahkovec in novi predsednik Dimitrij Piciga 

(Acroni), Matjaž Skube (Assi-
sta) in Tilen Majnardi (HIT). 
Drugi člani pa so: Tomaž 
Tom Mencinger, Boris Mar-
četič in Rok Pivk. Nekateri 
dosedanji člani upravnega 
odbora in direktor Robert 
Pajk so po teh dogodkih ob-
čni zbor zapustili predčasno, 
saj naj bi bil po njihovem 
mnenju nelegitimen. 
Novoizvoljeni predsednik Di-
mitrij Piciga je v imenu vseh 
glavne cilje strnil: "Ne obljub-
ljamo gradov v oblakih. Naši 
dlj bodo predvsem dolgoroč-
na finančna stabilnost v klu-

bu, dobro moštvo na ledu in 
večja transparentnost poslo-
vanja. Tako igralci kot vod-
stvo bomo morali dati vse od 
sebe, le to bo pot do uspehov 
in zmag." 
Napovedal je proračun kluba 
v vrednosti 1,85 milijona ev-
rov in poravnavo vseh dolgov 
do 1. avgusta. Med starim in 
novim upravnim odborom so 
po tem občnem zboru nekaj 
dni letele kar ostre puščice. 
Šlo je za dokazovanja, kdo 
prav vidi dogodke na izred-
nem občnem zboru. Na novi-
narski konferenci v petek, 8. 

junija, je novo vodstvo pred-
stavilo cdlje v prihajajoči sezo-
ni. Čim prej bo treba sestaviti 
moštvo in dobiti trenerja. Ta 
naj bi prišel iz tujine. 
Tudi seja upravnega odbora 
HK Acroni v ponedeljek, 11. 
junija, ni prinesla revolucio-
narnih zasukov. Člani so ovr-
gli domneve o nepravilno-
stih, ki naj bi se dogajale na 
izrednem občnem zboru. To 
je bilo razvidno iz zapisnika 
in sklepov, ki so jih dobili na 
vpogled. Za športnega direk-
torja so izvoliU Matjaža Mah-
kovca. 

Izjava predsednice nadzornega 
odbora HK Acroni Božene Ronner 
"Glede na zaplet na izredni 

seji. občnega zbora in na po-
tek tega o l^ega zbora, sem 
bila priča vrsti nepravilnosti 
in nespoštovanju pravil Ho-
kejskega kluba Acroni. 
Osebno pa me je zabolela iz-
java predlaganega kandidata 
in enega izmed udeležencev 
zainteresirane javnosti, kot 
da se govori, da je klub po-
sloval s petsto tisoč evrov iz-
gube in ne s tistim zne-
skom, ki je bil v mojem po-
ročilu posredovan na redni 
seji. Že na redni seji sem se 
spraševala, zakaj so se brez 
kakršnekoli razprave in po-
stavljenih vprašanj potrdile 
ugotovitve nadzornega od-
bora. Izguba za sezono 
2006 /2007 je znašala 250 
tisoč evrov ali približno 60 
milijonov tolarjev, kar po-
meni povprečno dve plači za 
igralce. Ob tem še vedno po-
udarjam, da je bila klubu 
povzročena velika material-
na oziroma finančna škoda 
iz čisto preprostega razloga: 

iz športne hale so bili "od-
gnani" dolgoletni zvesti 
sponzorji za okoli 150 tisoč 
evrov zaradi ekskluzivne po-
godbe, celo nagnani na 
prostor, na katerem oglašu-
jejo le in samo "zastonjkar-
ji". Seveda soglašam s tisti-
mi razpravljavci z redne 
seje, ki so očitali vodstvu na-
pačne poteze v zvezi z neod-
igranimi tekmami v držav-
nem prvenstvu. Zame je ta 

podatek ustrezen že z vidika 
nepobrane vstopnine v viši-
ni okoli }2 tisoč evrov. In če 
seštejemo vse te številke, 
pridemo do zaključka, da bi 
klub lahko sezono zaključil 
brez rdečih številk. Ob tem 
pa moram tudi reči, ker ni 
bilo možno razpravljati na 
izredni seji, da me je res 
zmotil članek v Delu 31. 
maja 2007, kjer se je gospod 
bivši predsednik oklical za 
zasluženega za delno izpla-
čilo plač igralcem, kar pa ni 
res. Da so igralci dobili del-
no izplačilo plač, so zaslužni 
Tomaž Vengar, Robert Pajk, 
predvsem pa župan Tomaž 
Tom Mencinger. Čakam na 
zapisnik tega občnega zbo-
ra, da bom razpolagala z 
materialnim dok^om o vr-
sti kršitev pravil hokejskega 
kluba, izid je seveda tudi 
temu primeren. Po moji 
presoji in natančnem slede-
nju dogodkom je bilo "seda-
nje vodstvo" izvoljeno nele-
gitimno." 

Prvenstvo upokojencev 
v tenisu 

Na teniških igriščih Jesenice, 
Mojstrana in Žirovnica je bilo 
pokrajinsko prvenstvo upo-
kojencev v tenisu. Na njem je 
sodelovalo osem ekip iz go-
renjskih društev upokojencev 
(DU), in sicer iz Kranja, Kam-
nika, Tržiča, Krope, Škofje 
Loke, Jesenic, Žirov in Nakle-
ga. Skupaj je nastopilo 54 
moških in n žensk. Pri žen-
skah posamezno je zmagala 
Hermina Justin iz DU Kranj, 
pri ženskih dvojicah pa je sla-
vila dvojica Bertoncelj - Ur-
banč iz DU Kranj. V kategori-
ji moški posamezniki nad 70 
let je zmagal Jože Lavrič iz 
DU Kamnik, pri dvojicah v tej 
starostni kategoriji pa dvojec 
Bedenk - Tomažič iz DU 
Kranj. V tej kategoriji sta sre-
bro osvojila tudi dva člana 
DU Jesenice, in sicer dvojica 
Vari - Kejžar. V kategoriji mo-
ški posamezno od 66 do 70 
je zmagal Jernej Koncilija Iz 
DU Kamnik, pri dvojicah pa 
zasedba Kralj - Špehar iz DU 
Tržič. V kategoriji moški od 
6i do 65 so slavili Štefan )ak-
šič iz DU Tržič in dvojica Jak-
šič - Cros Iz DU Tržič. J. P. 

Marljivosti in vztrajnosti 
sledijo rezultati 
Več kot sedemdeset mladih judoistov uspešno 
trenira in tekmuje. 

IZTOK V A R L 

Več kot sedemdeset mladih 
vsak dan marljivo trenira 
judo na dvojnih blazinah v 
TVD Partizan Jesenice. Nji-
hova motivacija za marljivo 
in vztrajno delo so nedvomno 
domača in tuja tekmovanja • 
turnirji, na katerih dosegajo v 
slovenskem merilu lepe re-
zultate. Na državnem prven-
stvu v Kopru je pri članih v 
kategoriji do sto kilogramov 
3. mesto osvojil Robi Pesjak, 
do 81 kilogramov pa 7. mesto 
Miha Kavčič (še mladinec). 
Na državnem prvenstvu mlaj-
ših članov (do 23 let) v Slovenj 
Gradcu je v kategoriji do sto 
kilogramov drugo mesto za-
sedel Robi Pesjak, peto pa 
Miha Kavčič. Na državnem 
prvenstvu po pasovih v Slo-
venj Gradcu je bil pri članih 
Robi Pesjak tretji, Miha Kav-
čič pa sedmi. Pri kadetinjah 
sta prvo mesto zasedli Hele-
na Javorsld in Tina Jazbec, 
ki sta si s tem priborili višji 
pas - KYU. Na državnem pr-
venstvu za osnovne šole v 
Kopru je peto mesto zasedla 
Tina Jazbec, sedmo mesto 

rih štiri potekajo v domači 
telovadnici, eno, ki šteje za 
točke slovenskega pokala, pa 
v dvorani Osnovne šole Pre-
žihovega Voranca na Jeseni-
cah. Že nekaj let v spomla-
danskem času organizirajo 
tri turnirje za deklice in deč-
ke, rojene leta 1996/97 in 
mlajše. Na turnirjih se zbere 
po osemdeset naidebudnežev 
iz vse Slovenije in Avstrije 
(Vrba - Velden). Že vsa leta 
je pokrovitelj tekmovanj 
podjetje Elektromontaža Be-
govič - Stanovnik, zato krajše 
pokal EMBS. Tudi na teh 
turnirjih se uspešno dokazu-
jejo judoistke in judoisti Par-
tizana, kar kažejo tudi rezul-
tati (v oklepaju so uvrstitve 
na posameznih turnirjih): 
Taj Lokovšek (i, i), Janja Ju-
než (1,1), Jasmin Midžan (1, 
I, 2), Matic Kos (1, 1), Julija 
Komac (1, 2, 2), Kati Ambro-
žič (i, 2, 3), Tim Pahor (1, 2, 
3), Luka Ambrožič (1, 3, 3), 
Juš Mlekuž (i, 3), Žan Mle-
kuž (i, 3), Iris Patridja Raj-
kovič (1, 2), Samo Simjanov-
skd (1, 5), Nuša Ambrožič (2, 
3, 3), Mark Lajič (3, 2), Kristi-
na Zupančič (3, 3, 3), Grega 

pa Klemen Babnik. Na dr-
žavnem prvenstvu za kadeti-
nje v Lendavi je 3. mesto za-
sedla Tina Jazbec, na držav-
nem prvenstvu za starejše 
deklice in dečke na Ravnah 
na Koroškem 7. mesto Ur-
ban Mur, na državnem pr-
venstvu mladincev v Sloven-
ski Bistrid pa je 2. mesto za-
sedel Miha Kavdč. 
Jeseniški judoisti so bili 
uspešni tudi na mednarod-
nih tekmovanjih v Sloveniji. 
Na tekmovanju Pohorski ba-
taljon v Slovenski Bistrid sta 
tretje mesto zasedli Maruša 
Kavčič in Tina Jazbec, 5. me-
sto Saša Požun. Pri kadetih 
je dobro kazalo Marku Babi-
ču, a si je v prvem kolu hudo 
poškodoval hrbtenjačo in 
mora počivati, vendar uspeš-
no okreva. V Lendavi pa je 
pri mladincih 2. mesto zase-
del Miha Kavčič, pri kadeti-
njah 2. mesto Tina Jazbec, 7. 
mesto Saša Požun, pri mlaj-
ših dečkih pa 2. mesto Jas-
min Midžan. V Murski So-
boti je bil pri mladincih 3. 
Miha Kavčič. 

Člani judo sekcije Partizan 
Jesenice so tudi organizator-
ji petih tekmovanj, od kate-

Zupančič (3,3,2), lan Lokov-
šek (3), Nina Jeretič (3, 5), 
Žiga Podgoršek (5), Denis 
Pivač (5, 3), Matej Neuman 
(3, 3), Peter Urek (3), Matic 
Markizeti (3), Mark Klinar 
(2), Marko Novak (2), Leon 
Jože Bemik (3). 
Dosežene ekipne uvrstitve: 1. 
Bežigrad - Ljubljana, 2. Parti-
zan Jesenice, 3. Tatami Ljub-
ljana, 4. Alpina Žiri, 5. Olim-
pija Ljubljana, 6. Vrba - Vel-
den Avstrija itd. Trenerji so 
na teh tekmah za najboljšo 
tekmovalko razglasili doma-
činko Janjo Judež, za najbolj-
šega tekmovalca pa Jana Ker-
na - Bežigrad Ljubljana. Jese-
niški judoist Miha Kavčič je 
kandidat za nastop na evrop-
skem mladinskem prvenstvu 
v Moskvi. Judoistke in judoi-
sti Partizana Jesenice tudi v 
počitniških mesecih ne bodo 
počivali, kajti jeseni jih čaka-
jo novi izzivi. Judo v Partiza-
nu Jesenice se ohranja, živi 
in ima bodočnost zaradi zav-
zetih trenerjev, sodelujočih 
staršev (tudi s finančno po-
močjo in udeležbo) in pred-
vsem zaradi mladih nade-
budnih in zavzetih bork in 
borcev v kimonih. 
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Jeseničani ostajajo v 3. SNL 

Jeseniškim nogometašem se v začetku letošnje sezone ni go-
dilo dobro, kajti po osmih krogih so imeli vsega eno točko. Tre-
ba je bilo nekaj storiti in v klubu so se odločili za zamenjavo 
trenerja. Namesto Maksa Džamastagiča je bil na mesto prve-
ga trenerja postavljen Miki Kondid Ta si je najprej našel po-
močnika Ivlco Mariča in začeli so delati. Do konca prvega dela 
prvenstva sta z izredno pomlajeno ekipo osvojila šest točk. Za 
nameček je v tem obdobju klub zapustilo še pet nogometašev. 
Po temeljitih pripravah v Poreču je ekipa začela delovati oz. ig-
rati precej bolj borbeno in angažirano. Po besedah trenerja 
Kondiča pa so ekipo krasili neverjetno prijateljstvo, odkritost in 
medsebojna podpora. Rezultat vsega naštetega je osvojenih 
24 točk v drugem delu, kar Jeseničane uvršča med najuspeš-
nejše ekipe spomladanskega dela. Viden je bil tudi vzpon na 
lestvici fair playa, kjer so se z zadnjega mesta zavihteli na sre-
dino. Kar pa je najvažneje: krog pred koncem so si zagotovili 
obstanek v ligi. 

Nogomet na umetni travi 

Zadnji sobotni popoldan v maju smo preživeli v športnem 
duhu. V Podmežakli, na igrišču z umetno travo, so se zbrali 
nogometaši letnikov '90, '91 in '92. Med seboj so se pomerile 
ekipe Popodu, Pizzeria Trucker, U-14 in Muretovi. Čeprav nam 
sonce ni prizanašalo (pot je tekel v potokih), so nas ravno pred 
finalom ohladile mrzle deževne kaplje. In če odmislimo manj-
šo nezgodo tik pred koncem finala, je vse teklo kot namazano. 
Končne zmage so se veselili fantje ekipe Pizzeria Trucker. Če-
stitke vsem sodelujočim. Potrdili so rek, da tam, kjer je volja, 
je tudi moč. N. H. 

Olimpijski tek Karavanke-Hrušica 

Marljivi delavci mejnega prehoda in ŠD Karavanke so ob po-
moči jeseniškega Zavoda za šport v petek, i. junija, organizira-
li že sedmi Olimpijski tek okoli mejnega platoja H rušica. V ide-
alnih vremenskih razmerah se ga je udeležilo veliko število 
tako mladih kot tudi starejših tekačev. Kot zanimivost naj po-
vemo, da je najstarejši udeleženec 75-letni Janez Hrovat priha-
jal iz Begunj na Gorenjskem. Tekači so bili razvrščeni po sku-
pinah. Že ob 10. url so pričeli teči najmlajši, in sicer otroci iz 
vrtcev. Udeležencev je bilo kar okrog 80. Dopoldanski pro-
gram so končali gimnazijci, ki jih je bilo na startu 30. Ob 16. uri 
popoldne so tek najprej nadaljevali dečki in deklice od 1. do 5., 
nato pa od 6. do 9. razreda. Za njimi so se preizkusili še teka-
či oz. osebe z posebninii potrebami. Vrhunec dneva je bil vse-
kakor tek na sedem in 21 kilometrov, kjer se je prijavilo kar 98 
tekmovalcev. Na sedemkilometrski progi je v moški konkuren-
ci slavil Mirko Janjatovič, v ženski pa Alenka Radej. Na 2V kilo-
metrov je suvereno z vso konkurenco opravil Andraž Klemene, 
pri ženskah pa je bila najboljša Darja Kokalj. S. A. 

Liga v namiznem tenisu 

Zavod za šport Jesenice je letos organiziral ligo v namiznem 
tenisu v športni dvorani Podmežakla. Lige se je udeležilo 
pet ekip, odigranih je bilo pet kol po dva ekipna dvoboja, to 
je deset ekipnih dvobojev. Nastopilo je 21 igralcev. Prvo me-
sto je osvojila ekipa Društva upokojencev Jesenice, drugo 
Medobčinsko društvo invalidov Jesenice, tretje pa Asgard. 
Liga v namiznem tenisu se znova začne v mesecu septem-
bru, tokrat bo sistem tekmovanja dvokrožen. M. K. 

Občinski prvak ekipa Gostilne Poljane 

v mesecu maju so se zaključila tudi tekmovanja v rekreacij-
ski kegljaških tekmovanjih. Zmagovalec rekreacijske keglja-
ške lige Jesenic je ekipa Gostilne Poljane, drugo mesto je 
osvojila ekipa Prevozi Koželj, tretje pa ekipa Društva upoko-
jencev Jesenice. V ligi je nastopalo deset ekip. Zanimivo je, 
da sta tokrat nastopili kar dve ženski ekipi. Prav tako je sta-
rostni razpon tekmovalcev izjemen. Najmlajši tekmovalec je 
star sedemnajst, najstarejši pa že 83 let. Tekmovanje je pote-
kalo od oktobra do maja. Za zaključek sezone je bilo izvede-
no še tekmovanje v posamični konkurenci. Pri moških je na-
stopilo 24 tekmovalcev. Prvo mesto je osvojil Drago Sabolič 
s 555 keglji, drugi je bil Boštjan Kos s 541, tretji pa Branko Ba-
kič s 538 keglji. Pri ženskah je nastopilo dvanajst tekmovalk. 
Zmagala je Anja Jeršin s 541 keglji, druga je bila Danica Dr-
stvenšek s 483 keglji, tretja pa z enakim številom podrtih keg-
ljev, vendar slabšim čiščenjem Zvonka Zelenjak. B. J. 

Pred odločilnimi tekmami 
Nogometaše Nogometnega kluba Jesenice čakajo tekme v zaključnem delu sezone. 

N E D I M O M A N O V I Č 

Nogometaši v Nogometnem 
klubu Jesenice igrajo v zaključ-
nem delu sezone 2006/2007. 
Klub letos nastopa s sedmimi 
selekcijami ter v sodelovanju z 
NK Bled še s sdekdjo starejših 
dečkov. Pri najmlajših ddba-
nih do osem let, ki igrajo tumir-
ski sistem tdonovanja, je naša 
ekipa pred zadnjim turnirjem v 
svoji ̂ p i n i na drugem mestu. 
Prav ta tumir bo odločal, ali se 
bo naša ekipa malčkov uvrstila 
na zaključni tumir, na katerem 
bodo tekmovali za gorenjskega 
prvaka. Odbani do deset let ig-
rajo v ligaškem sistemu, so tre-
nutno na drugem mestu in še 
vedno v igri za naslov prvaka. 
Tukaj se že pozna dobro delo 
trenerjev pri ddbanih, saj smo 
že dve leti konkurenčni ekipam 
Triglava, katerega nogometna 
šola slovi kot ena najboljših v 
Sloveniji. Pri mlajših dečkih so 
trenutno na sredini lestvice in 
tako bo tudi ostalo do konca pr-
venstva. Starejši dečki bodo v le-
tošnji sezoni osvojili naslov go-
renjskih prvakov in se bodo v 
mesecu juniju v kvalifikadjah 
potegovali za vstop v prvo slo-
vensko ligo. Fantje trenutno 
samo z enim porazom vodijo 

na lestvid z naskokom desetih 
točk pred zasledovala. Pohval-
no je tudi, da igrala trenerja Ali-
šiča iz tekme v tekmo igrajo bo-
lje. Želimo jim veliko u s p ^ v 
kvalifikadj^. V slovenskih li-
gah je letos najboljše uvrščena 
ekipa kadetov, ki zaseda trenut-
no 9. mesto v 2. SKL Ekipa je 
tudi celo sezono dobro trenirala 
in v prihodnji sezoni bodo pri 
mladincih sposobni pokazati še 
veliko nogometnega znanja. 
Mladina so po slabem jesen-

skem delu očitno malo dozoreli 
in trenutno igrajo tako, kot se 
od njih pričakuje. Zasedajo tre-
nutno 12. mesto v 2. SML, ker 
pa se za izpad iz lige štejejo 
skupne točke kadetov in mla-
dincev, je že sedaj jasno, da 
bomo tudi prihodnjo sezono 
člani 2. SML Članska ekipa se 
letos krčevito bori za obstanek v 
3. SNL Po slabem začetku sezo-
ne so se začeli pobirati in do 
zadnja kroga ne bo jasno, kdo 
bo letos zapustil 3. SNL V igri 

za izpad je trenutno še šest ekip 
in vsaka tekma do konca prven-
stva bo odločala o tem, kdo bo v 
prihodnji sezoni igral v nižji ligL 
Če se bo članski ekipi uspelo ob-
držati v 3. SNL bomo lahko se-
zono ocenili kot dobro, saj smo 
pri mlajših selekcijah, razen pri 
mlajših dečkih, na prvem ali 
drugem mestu. Uvrstitev starej-
ših dečkov v prvo slovensko ligo 
pa bi samo potrdila dobro delo 
naših trenerjev z mladiini v NK 
Jesenice. 

Štiri tisoč evrov za bolnišnico 
J A N K O R A B I Č 

Naši odličniiportniki itt nji-
hovi navijači-imajo tudi po-
sluh za sočloveka. To so spet 
dokazali na veliki dobrodel-
ni prireditvi v dvorani Pod-
mežakla, kjer je Športno 
društvo ICranjska Gora orga-
niziralo tumir v hokeju na 
rolarkah. Osrednji dogodek 
dneva je bila tekma med 
moštvom Športnega društva 
Kranjska Gora in vrsto odlič-
nih športnikov na čelu z naj-
večjim hokejskim zvezdni-
kom Anžetom Kopitarjem, 

ki čas pred odhodom nazaj v 
ligo NHL izkoristi tudi za ig-
rthje hokeja na rolarkah, ki 
ga je pred petimi leti začel 
pri moštvu Kranjske Gore. 
Rezultat 5 : 4 za Kranjsko 
Goro ni bil v ospredju sicer 
napetega boja. Gromek 
aplavz se je razlegal po dvo-
rani, ko so objavili znesek, 
ki so ga ta dan zbrali na do-
brodelni športni prireditvi. 
Anže Kopitar je ček za štiri 
tisoč evrov izročil direktorju 
Splošne bolnišnice Jesenice 
Igorju Horvatu za nakup 
medidnske opreme. 

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

Prevoz in 
vgrajevanje 

betona 

Tarman Robert s. p. 
Planina pod Golico 64. 

4270 Jesenice 
Telefon: 041 645 230 
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NASVETI, ZANIMIVOSTI 

Varnost na kopališčih 
Nekaj nasvetov ob začetku poletne kopalne sezone 

T O N E Š T U L A R , 
VODJA P O L I C I J S K E G A 
O K O L I Š A P O L I C I J S K A 
POSTAJA J E S E N I C E 

Bliža se poletje in s tem tudi 
čas, ko bo kopališče Ukova 
na Jesenicah spet odprlo 
vrata. Vse obiskovalce kopa-
lišča bi radi opozorili na ne-
katere stvari z namenom, da 
boste kopališče z veseljem 
obiskali in se ob preživlja-
nju vročih poletnih dni po-
čutili varno in brezskrbno. 
Obiskovalci kopališča se 
morajo ravnati po kopali-
škem redu, ki je izobešen na 
vidnem mestu kopališča, 
navodilih osebja, predvsem 
reševalcev iz vode in redar-
jev. Plezanje po objektih na 
kopališču je prepovedano in 
za obiskovalce nevarno. 
Vstop na kopališče ter zadr-
ževanje v bazenu vinjenim 
osebam in osebam pod vpli-

vom prepovedanih drog ni 
dovoljeno. Vsak kopalec 
mora sam oceniti svoje pla-
valno znanje in se zadrževa-
ti v tistem delu bazena, kjer 
je globina vode primerna 
njegovemu plavalnemu zna-
nju. Igre z žogami, metanje 
predmetov, lovljenje in preri-
vanje na kopališču niso dovo-
ljeni. Ne ska6te v vodo, ko ste 
vroči in potni, prej se posto-
poma ohladite pod tušem, si-
cer lahko pride do šoka. Ne 
skačite v vodo, ne da bi se prej 
prepričali o globini vode, niti 
ne skačite na delu bazena, 
kjer je premalo prostora, saj s 
tem lahko poškodujete sebe 
in druge. Starši, imejte svoje 
otroke v varstvu in pod nad-
zorom, saj je ravnanje otrok 
pogosto nepremišljeno in ne-
pričakovano. 
Z vsemi naštetimi ukrepi 
bodo zagotovljeni varnost, 
red na kopališču in nemote-

no delovanje kopaliških na-
prav. Reševalec iz vode bo 
imel pregled nad dogaja-
njem v bazenu in bo lahko 
skrbel za varnost kopalcev 
oziroma obiskovalcev. 
Obiskovalci morajo tudi 
ustrezno poskrbeti za svojo 
osebno lastnino. Vrednejše 
predmete, kot so denarnice, 
zlatnina, mobilni telefoni, 
ure in razne druge predme-
te, morajo ustrezno zavaro-
vati, najbolje pa pustiti 
doma ali jih shraniti v po-
sebnih omaricah, ki so na 
voljo v zgradbi kopališča. 
Prav tako je treba ustrezno 
zavarovati kolesa in druga 
prevozna sredstva z name-
nom preprečevanja tatvin 
vozil in predmetov v njih. 
Ker v bližini kopališča ni 
ustreznih parkirišč, obisko-
valcem kopališča predlaga-
mo, da svoja osebna vozila 
parkirajo na bližnjih parki-

riščih oziroma kopališče 
obiščejo peš. 
Kopalce, ki bodo za preživlja-
nje prostega časa uporabljali 
divja kopališča ob obrežjih rek 
in jezer, opozarjamo, da bodo 
s takim početjem močno 
ogrožali svojo varnost. Taka 
mesta namreč niso ustrezno 
zavarovana. V primeru nesre-
če bodo kopalci na takih kopa-
liščih prepuščeni samim sebi. 
Na takih mestih tudi ne bo ta-
koj na voljo reševalcev in reše-
valnih naprav. Z zakonom je 
kopanje na taldh mestih tudi 
prepovedano. 
Če nas potrebujete ali nam 
želite kaj sporočiti, nas ob-
vestiti o kaznivem dejanju, 
prekršku ali nas obvestiti o 
morebitnem varnostno za-
nimivem pojavu, pokličite 
na telefonsko številko poli-
cije 113 ali telefonsko števil-
ko Policijske postaje Jeseni-
ce 04/581-38-00. 

Generacije pogumnih in odličnih 
jeseniških alpinistov 
Alpinistični odsek je praznoval 6o-letnico. 

J A N K O R A B I Č 

Erjavčeva koča na Vršiču je 
bila v soboto, 26. maja, pol-
na spominov. Obujali so 
jih člani alpinističnega od-
seka pri Planinskem druš-
tvu Jesenice ob 6o-letnem 
jubileju. Mogočne stene 
Julijcev in kasneje tujih 
gorstev so po letu 1947 za-
čeli organizirano osvajati 
legendami člani Joža Čop, 
Uroš Župančič, Janez Kru-
šic, Maks Dimnik, Miha 
Potočnik in drugi. Odsek je 
v slovensko zgodovino pri-
speval generacije pogum-
nih in odličnih alpinistov, 
ki so bili tudi v številnih 
odpravah v tuja gorstva. 
Nekaj utrinkov z vzponov 
sta v sliki in besedi pred-
stavila nekdanji odlični al-
pinist Pavel Dimitrov in se-
danji Mitja Šorn. 
Sedanji rod pod vodstvom 
načelnice odseka Maje Per-
ko na leto naredi okoli 

Del članov odseka na srečanju na Vršiču | FOTO> MARKO BEZLAJ 

osemsto vzponov. V alpini-
stični šoli vzgaja mlade, 
skrbi pa tudi za štiri biva-

ke. Najstarejši član iz vrst 
ustanoviteljev odseka je bil 
na srečanju 86-letni Slavko 

Tudi za najhitrejšimi 
se nabere kolona 
A žal kolona v pogrebnem sprevodu ... 
Hitrost je namreč poleg alkohola in neuporabe 
varnostnega pasu eden najpogostejših vzrokov 
prometnih nesreč. 

U R Š A P E T E R N E L 

V Mladinskem centru Jese-
nice je potekalo zanimivo 
predavanje s pomenljivim 
naslovom Tudi za najhitrej-
šimi se nabere kolona. Po-
močnik komandirja za var-
nost cestnega prometa Poli-
cijske postaje Jesenice Si-
mon Sušanj je mlade želel 
opozoriti na najbolj žgoče 
probleme v prometu ter jim 
s statističnimi podatki, zlasti 
pa s predvajanjem štirih 
pretresljivih kratkih filmov 
položiti na srce, naj vendar-
le vozijo pametno. Hitrost, 
alkohol in neuporaba var-
nostnega pasu so po njego-
vih besedah najpogostejši 
vzroki promemih nesreč. S 
podatki in izkušnjami iz 
svoje policijske prakse je 
skušal opozoriti, kakšne po-
sledice ima lahko že majh-
na prekoračitev omejitve hi-
trosti, kakšne tragedije lah-
ko povzroči en kozarček pre-
več in kako nevarna je ne-
uporaba vamostaega pasu. 
Na predavanju je sodeloval 
tudi Miro Volmajer, dolgo-
letni policist prometnik, ki 
je spregovoril o svojem vsa-
kodnevnem delu v promet-
ni patrulji. Posebej pomen-
ljiva je bila njegova izjava, 
da je v prometu le nekaj 
drobnih sekund potrebnih 
za razliko med velikim ve-
seljem in hudo žalostjo ... 
Opisal je tudi nedavno pro-
metno nesrečo na Dovjem, 
ko je mlada voznica zapelja-
la s ceste, avto se je večkrat 
prevrnil in prevračanje je 

bilo tako silovito, da je iz 
njega popadalo vse, izruvalo 
je celo vgrajen avtoradio. 
Ker je bila voznica pripeta z 
varnostnim pasom, avto pa 
je imel vgrajene varnostne 
blazine, je voznica ostala 
skoraj brez ran. "Ne pred-
stavljam pa si, kam bi jo od-
neslo, če ne bi bila priveza-
na," je o velikem pomenu 
uporabe varnostnega pasu, 
ki dejansko rešuje življenja, 
dejal Volmajer. 
Sicer pa je Simon Sušanj 
menil, da mladi vozniki 
niso nujno slabi vozniki, le 
vse več jih je in včasih jih je 

Lani je Ibil skoraj vsak 
četrti imetnik vozniške-
ga dovoljenja na ob-
močju Policijske posta-
je Jesenice kaznovan 
zaradi kršitev cestno-
prometnih predpisov. 
Podatek, ob katerem bi 
se morali zamisliti! 

težko krotiti. Ob tem pa je 
tudi menil, da so kazni učin-
kovite le, če so dovolj visoke 
in če so takojšnje. Zato ni za-
govornik tako imenovanih 
"polovičk", ko se kazen 
zmanjša za polovico, če jo 
kršitelj plača v roku osmih 
dni. Prav tako je Sušanj me-
nil, da bi bilo izrekanje kazni 
mnogo bolj učinkovito, če bi 
policist od kršitelja lahko ta-
koj zahteval plačilo kazni v 
gotovini. 

^ Berce 
f a s d i l o n e y e w e a j r 

OKULISTIČNA A M B U U N T A B E R C E 

J E S E N I C E 
L E S C E 

Koblar, Janez Pšenica in 
Tone Zupan pa sta bila ta-
krat pripravnika. 

tel.: 04 531 8 9 34 LESCE, Železniška cesta 7 
tel.: 04 98« 24 i e JESENICE. C. M a r ^ Tita 50 

Načelnica odseka Maja Perko (v sredini) | FOTO: MARKO 

BEZLAJ 
Trije najstarejši udeleženci srečanja alpinistov Janez 
Pšenica, Tone Zupan in Slavko Koblar | FOTO: JANKO RABIČ 
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NASVET 

Skrite pasti detektivskih igric 
MAG. SUVANA GASAR 

Znana vraža pravi, da naj bi 
tisti, ki ima na kresni večer 
pri sebi praprotno seme, sli-
šal živino, ki se pomenkuje o 
prihodnjih dogodkih. Želja, 
da bi spoznali prihodnost, je 
v ljudeh prisotna od nekdaj, 
prav tako pa nas pogosto za-
nimajo skrivnosti dnigih. Če 
je prva želja neuresničljiva, 
pa zato druga ni. Seveda je 
mogoče izvedeti, kaj počno in 
govorijo ljudje za našim hrb-
tom, in nekateri se tega lotijo 
s pravo detektivsko žilico. 
Zakaj nekateri tako radi br-
skajo po skrivnostih drugih? 
Zakaj jih tako zanima, kaj ne-
kdo počne, govori, namera-
va? Samo z radovednostjo ne 
moremo pojasniti obsedene-
ga vohljanja po življenju dru-
gih. Motivi za tako početje so 
dokaj različni, ampak v osno-
vi je za razne "detektivske 
igrice" treba imeti precej 
časa. Torej gre za ljudi s pre-
več prostega časa, Id se hudo 
dolgočasijo, verjetno pa so 
tudi nezadovoljni s svojim 
življenjem. Lep primer so va-
ške opravljivke, ki razen opre-
zanja za čem "sočnim" in 

"čvekanja" o tem, kaj se godi 
pri sosedih, nimajo kaj poče-
ti. Nadaljnji motivi za vohlja-
nje po življenju drugih pa so 
vedno osebni. Človeka, za ka-
terim oprezajo in vohljajo, 
namreč ljudje ne izberejo na-
ključno. Pogosto je to človek, 
ki ga ne marajo, ga sovražijo, 
mu zavidajo, mu želijo ško-
diti ali se maščevati t^o, da 
mu na razne na6ne nagaja-
jo, ga opravljajo, očrnijo, 
razkrijejo njegove boleče ali 
"umazane" skrivnosti. Seve-
da priredijo, popačijo in iz-
krivijo resnico. Tako se zgo-
di, da vam dopoldne spodrs-
ne na ledu, popoldne pa se 
že govori, da se od same pi-
janosti sredi belega dne va-
ljate po pločniku. Neredko 
ljudje vohljajo tudi po življe-
nju človeka, ki se ga bojijo. 
Bojijo se, kaj bi jim lahko 
storil, kaj morebiti naklepa v 
zvezi z njimi, ne želijo ga 
srečati in imeti opravka z 
njim. Tak strah in potreba 
po izogibanju določenega 
človeka ponavadi izvirata iz 
slabe vesti, torej je zelo ver-
jetno, da mu je "vohljač" ne-

koč storil nekaj slabega in se 
boji "poravnave računov". 
Zelo pogost razlog vohljanja 
za drugimi so tudi negoto-
vost, pomanjkanje varnosti, 
razna sumničenja in ljubo-
sumje. Ljudje pogosto voh-
ljajo za partnerjem, neredko 
pa tudi starši za otrokom, če 
se jim zdi, da jim prikriva 
nekaj pomembnega. Ne gre 

opazujejo, zasledujejo, pri-
sluškujejo, poizvedujejo, na-
peljujejo na določene teme, 
se lažno predstavljajo, lažejo 
o sebi in razlogih svojega za-
nimanja: V svojih pristopih 
so presneto iznajdljivi: se 
spoprijateljijo s človekom in 
čakajo, da jim bo zaupal svo-
je skrivnosti, se lažno pred-
stavljajo prek elektronske 

Zelo pogost razlog vohljanja za drugimi so 
tudi negotovost, pomanjkanje varnosti, razna 
sumničenja in ljubosumje. Ljudje pogosto 
vohljajo za partnerjem. 

zanemariti, da so nekateri 
ljudje hudo paranoični: obse-
dajo jih strahovi o skritih za-
rotah in grdih naklepih dru-
gih proti njim, zaradi česar 
hočejo o vsem in vseh izve-
deti 6m več. Na skrivaj za-
ljubljeni pogosto vohljajo za 
oboževano osebo, pogost 
razlog vohljanja pa je tudi 
denar oz. korist. 
V osnovi vsi ti amaterski de-
tektivi počno isto: skrivaj 

pošte, vdrejo v njegov raču-
nalnik, poizvedujejo pri biv 
ših partnerjih, v službi, izko-
riščajo zgovornost otrok, br 
skajo po smeteh, predalih 
žepih, pošti, GSM aparatih 
gredo na WC in človeku mi 
mogrede "obrnejo" celo ko 
palnico in še mnogo tega 
Ampak vse to vohljanje s ^ 
va kar nekaj pasti. Kot prvo 
radovednih vsiljivcev, Id v vse 
vtikajo svoj nos, ljudje nima 

jo preveč radi. Drugo, odkriti 
podatki naredijo "vohljača" 
še bolj sumničavega in para-
noičnega, saj si jih praviloma 
razloži na najslabši možni 
način. Tretje: o nekom skuša-
te nekaj izvedeti posredno, 
ker ne verjamete, da bi vam 
povedal resnico. Kako pa ve-
ste, da bo drugim povedal 
resnico? Kako veste, da vam 
bodo drugi ljudje povedali 
resnico o njem? Ljudje smo 
vedno pristranski, pa tudi la-
žemo precej pogosto. Torej 
sploh ni jamstva, da boste po 
tej poti izvedeli resnico. Na 
lastne oči in ušesa se lahko 
prepričate samo o dejstvih, 
toda njihovo pravilno razlago 
vam lahko ponudi samo ena 
oseba. Življenjsko dejstvo je, 
da nikoli ne vemo vsega in da 
vsak samo zase ve, kaj zares 
misli, občuti in namerava. 
Filozofsko vprašanje pa je, ali 
je z lažjo in goljufijo sploh 
mogoče priti do resnice. 
Osebno menim, da to nikoli 
ne gre, in se strinjam s pre-
govorom, da "kdor drugemu 
jamo koplje, sam vanjo 
pade". 

Urška je zmagala na natečaju 
Štirinajstletna učenka Osnovne šole Koroška Bela Urška Sku-
mavec je zmagovalka letošnjega likovnega natečaja, ki je 
potekal v sklopu državnega tekmovanja Mladi in kmetijstvo. 
Tema natečaja je bila Od rožice do čaja. Na natečaj se je odz-
valo 62 osnovnih šol, ki so poslale več kot petsto likovnih del. 
Prvo nagrado je zmagovalki izročil predsednik Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije Peter Vrisk. Ob podelitvi nagrade 
so na Osnovni šoli Koroška Bela tudi razstavili najboljša 
likovna dela. Urškina mentorica je bila Katja Lukan. U. P. 

Akci ja - teden odprt ih vrat 18. -22.06.07 
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Prenosni računalnik Fujitsu Siemens V35I5 
Novi proccur Intd Cm Duo 1,86 GHz. midc TFT 

LCD zaslon. 1024 MB RAM. 120 GB HDD. 
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cena 719.0« ' II72..10I S H ) 
L C D nionilor Samtnm 94V 19" ob nakupu 
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Starši se učijo 
učinkovitejšega ravnanja 
Na Jesenicah deluje skupina za starše otrok s težavami v odraščanju. 

URŠA PETERNEL 

"Moja hči ima težave v šoli 
... Moji hčeri se vse zdi brez 
veze ... Moj sin se vede ne-
navadno ... Šprica pouk ..., 
ne upošteva nikogar ... Z 
možem več ne veva, kaj naj 
narediva ..." S takšnimi in 
podobnimi težavami se so-
očajo mnogi starši v obdo-
bju odraščanja otrok. Starši 
so nemočni, prevevajo jih 
občutki krivde in sramu, da 
so kot starši odpovedali in 
nimajo "orodij" za obvlado-
vanje svojih otrok. Žal pa ne 
znajo spremeniti svojega 
načina reagiranja in komu-
niciranja z mladostniki. Da 
bi se lažje lotili reševanja 
vzgojnih težav in se naučili 
drugačnega ravnanja v od-
nosu z mladostniki, je lani 
jeseni pri Centru za sodabio 
delo Jesenice pričela delali 
skupina za starše otrok s teža-
vami v odraščanju. Zasnovala 
jo je socialna delavka Anita 
Bregar. "Z mladostniki de-
lam že zelo dolgo in vse več-
krat se srečujem s starši, ki 
jim zmanjkuje moči, ki ne 
vedo več, kako naj ravnajo. 
Mladostniki so nemotivirani, 
brezciljni, imajo težave v šoli, 
izostajajo od doma, eksperi-
mentirajo na različne načine, 
delajo tudi kazniva dejanja, 
veliko jim pomeni družba, ki 
pa je običajno po mnenju 
staršev zanje neustrezna. In-
dividualno delo s starši ni do-

volj učinkovito, potrebujejo 
pomoč v smislu usposablja-
nja za učinkovitejše ravnanje, 
spremembe lastnih vzorcev 
vedenja, reagiranja, učenja 
socialnih veščin, ustreznejšo 
komunikacijo, konstruktivno 
soočanje s problemi, pogovor 
o svojih stiskah in dobrih 
praksah v vzgoji z drugimi 
starši. In pomoč skupine star-
šev z enakimi problemi se je 
izkazala za izjemno pozitiv-
no," pravi Bregarjeva. V setda-
njo skupino so bili povabljeni 
le starši, katerih nUadostniki 
so bUi že vodeni na centru za 
socialno delo, srečanja pote-
kajo enkrat mesečno. "To so 
starši, ki jim ni vseeno, ki ču-
tijo potrebo, da nekaj spreme-
nijo. Zanimivo je, da v skupi-
no prihaja več parov, torej 
oba starša mladostnika. Ude-
leženci med seboj izmenjuje-
jo izkušnje in prav neveijetno 
je, kako hitro so odkrito spre-
govorili o odnosih, težavah v 
svojih družinah. Zelo po-
membno pri tem je, da so do-
bili oporo drug pri drugem," 
poudarja Anita Bregar. Kot 
pojasnjuje, starši v skupini 
dobijo občutek, da niso edini, 
katerih otrok je zašel v teža-
ve, dobijo tudi izkušnjo, da 
so možne še druge poti, dru-
gačno ravnanje. Skupina pa 
je tudi možnost za uvid, pre-
poznavanje lastnega neučin-
kovitega ravnanja, za prepo-
znavanje lastnih travm iz 
svoje matične družine, ki je 

popotnica za odnos z otro-
kom. Šele ko pri sebi prepo-
znajo šibkosti, lahko {»sku-
sijo narediti kaj drugače in s 
tem vplivajo na svojega otro-
ka. In kaj je po mnenju sobe-
sednice najpogostejši vzrok 
za težave mladostnikov? Po 
njenem mnenju je večina 
staršev takšne otroke razvaja-
la, želeli so jim omogočiti 
boljše življenje, kot so ga 
imeli sami, niso pa jim po-

stavili jasnih mej, pri svojih 
zahtevah niso bili dosledni. 
Vsekakor se je po prvem letu 
delovanja skupine za starše 
izkazalo, da so rezultati zelo 
dobri, zato bodo septembra 
srečevanja nadaljevali. Bre-
garjeva je zlasti vesela, da je 
program podprla Občina Je-
senice, zato bodo vsebine 
lahko še razširili in v delo 
vključili še kakšnega strokov-
njaka. 
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SISTEMOV O D P R A V L J A M O ŠKODLJIVE VPLIVE. KI SO J IH V NASEM OKOLJU 

ZAPUSTILI P R E D H O D N I K I . O H R A N J A M O ZA VNUKE. KAR SO NA$I DEDI 

DOBILI OD SVOJIH DEDOV - ZELENO D O L I N O IN M O D R O REKO. 

SVOJO SKRB ZA OKOLJE VSAK DAN POTRJUJEMO: 
• z zmanjševanjem in nadzorom izpustov v zrak, vodo in zemljo 
• z zniževanjem porabe energentov 
• z vlaganjem v čisto tehnologijo in znanje 
• s predelavo odpadnega železa v kakovostna jekla 
• s spoštovanjem zakonskih meril in standardov kakovosti (ISO 9001,14001) 
• z zavestnim sprejemanjem okoljevarstvenih vrednot in seznanjanjem javnosti 

o okoljevarstvenih ukrepih. 
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Anže Kopitar na Osnovni šoli Koroška Bela 
Osnovno šolo Koroška Bela je v petek, 25. maja, obiskal igralec 
NHL, najmočnejše hokejske lige na svetu, Anže Kopitar. V šol-
ski telovadnici se je zbralo veliko učencev, ki se sami ukvarjajo 
s športom, in številni njegovi oboževalci. Izvedeli so veliko zani-
mivega o AnžetovI poklicni športni karieri, pa tudi o njegovem 
zasebnem življenju, ki je seveda podrejeno hokeju. Vsi sodelu-
joči so v pogovoru zelo uživali, še prav posebej pa športniki; 
Anže jim je razkril tudi recept, kako postati uspešen športnik. Ta 
je^isto preprost: veliko in redno trenirati, trenirati in spet treni-
rati ... Za konec je zastavil še nekaj nagradnih vprašanj, ki so bila 
za učence mačji kašelj. Nagradil jih je s svojo fotografijo in last-
noročnim podpisom. Po končanem razgovoru pa se je z vese-
ljem podpisal tudi številnim oboževalcem. A. T., A. D. 

VOJ SRČEK 
Sodobna tehnologija nam ne omogoča samo lažjega sporazumevanja 
in pogostejšega komuniciranja, ampak lahko z njo prisluhnemo tudi 
tistim, ki se bodo šele rodili. 

V Telekomu Slovenije smo 11. junija jeseniški porodnišnici podarili 
napravo CTC, s katero lahko spremljajo srčni utrip dojenčka in matere 
pred in med porodom. Enako napravo pa bomo letos podarili tudi 
vsaki od štirinajstih slovenskih porodnišnic. 

Prisluhniti najmanjšim pomeni prisluhniti zdravi prihodnosti. 

Telekom̂^ 
Slovenije 

Svet mladih v digitalni fotografiji 

V fotogaleriji Gledališča Toneta Čufarja so v sredo, 6. junija, 
odprli tretjo razstavo digitalne fotografije osnovnošolcev in 
gimnazijcev jeseniške občine. Delovni naslov razpisa je bil Svet 
mladih, sodelovali so učenci iz Osnovne šole Koroška Bela In 
dijaki Gimnazije Jesenice, v obeh imajo dobro organizirano foto 
dejavnost. Organizatorji so pričakovali več udeležencev. Prejeli 
so nekaj več kot 50 digitalnih fotografij, strokovna komisija pa 
je za razstavo izbrala 18 fotografij in podelila tri nagrade ter tri 
diplome. Strokovno komisijo so sestavljali Nejc Poljanec, Ma-
rija Heberle Perat in Sonja janša, za izvedbo natečaja je poskr-
bel Andrej Mežlk, za postavitev razstave pa Marija Heberle Pe-
rat in Ivan Šenveter. V kulturnem programu je nastopil kitarist 
in tudi dijak gimnazije Peter Bulovec. Nagrajenci so bili Rožle 
Bregar, ki je prejel prvo nagrado, Lovrenc Avsenek je prejel dru-
go in Jaka Valjavec tretjo nagrado. J. P. 

Natečaj Živimo skupaj 
V okviru kampanje Vsi drugačni - vsi enakopravni Mladinski 
center Jesenice razpisuje natečaj Živimo skupaj, s katerim 
želijo med mladimi prebuditi čut za dojemanje in sprejema-
nje okolja, kjer živijo. "Živimo v večkulturni družbi, ki posta-
ja navzven vse bolj odprta. Zato se Iz dneva dan učimo, 
kako sprejemati drugačnost v vseh pogledih - rasnih, ver-
skih, nacionalnih ... Učimo se, kako vzdrževati medgenera-
cijsko sožitje, kako spoštovati človekove pravice in dosto-
janstvo ljudi. Kako pa na ta naš svet gledaš ti? Napiši nam 
pesem, zgodbo, naslikaj nam svoje občutke ali pa ujemi 
utrinke sedanjega življenja v fotografski objektiv," pravi 
Nina Hribar iz Mladinskega centra Jesenice. Več o natečaju 
si lahko preberete na www/.mc-jesenice.sl. U. P. 

Četrt stoletja pevk upokojenk 
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V veliki dvorani kulturnega doma na Slovenskem Javorniku so 
25. maja pevke Ženskega pevskega zbora Društva upokojencev 
Javornik-Koroška Bela proslavile svojo četrtstoletno pevsko ak-
tivnost. Za prijeten kulturni večer so poskrbele članice tega zbo-
ra in glasbeni gostje - ženski pevski zbor Večernice iz Ajdovšči-
ne, moški pevski zbor Društva upokojencev Jesenice (ki je lani 
praznoval že 45-letnlco delovanja) In Kvintet KUD dr. France 
Prešeren Breznica-Žirovnica. Skupna starost nastopajočih jubl-
lantk je kar 1407 let, rodile so 38 potomcev In so sedaj že 55-krat 
stare mame, ena pa ima še pravnuka. Poleg prijetnega pevske-
ga vzdušja so sledile še številne čestitke prijateljskih pevskih 
zborov in posameznikov, podelili pa so tudi priznanja - devet 
pevk je prejelo bronasto Gallusovo priznanje za več kot pet let 
nastopanja, sedanja zborovodkinja Metka Plber Rutar pa po-
sebno priznanje javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. J. P, 

Mesec kulture in športa za upokojence 
Mesec maj je bil za upokojence občin Jesenice, Kranjska 
Gora in Žirovnica v znamenju športa in kulture. Še enkrat so 
dokazali, da je njihov vsakdanjik v tem življenjskem obdobju 
še vedno pester in razgiban. V okvir kulturnih in družabnih 
prireditev v občini Jesenice je sodil jubilejni koncert ob 25-let-
nlci ženskega zbora pri Društvu upokojencev Javornik-Ko-
roška Bela, pohod od spomenika do spomenika NOB in 
pogovor o kulturnem in družabnem življenju upokojencev 
nekoč in danes. Da so upokojenci še vedno v dobri telesni 
formi, so dokazovali na tekmovanjih v osmih športnih disci-
plinah. Skupaj je merilo moči 147 moških in žensk. Prehodni 
pokal v skupni uvrstitvi so že drugič zapored osvojili šport-
niki Društva upokojencev Jesenice, predstavniki Društva 
upokojencev Javornik Koroška Bela so zasedli 3. mesto. J. R. 
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Brihtin dan 
V četrtek, 7. junija, je bilo živahno v Občinski knjižnici na 
Jesenicah oziroma v dvorani Kina Železar, kjer je potekal 
Brihtin dan. Na njem so sodeloval i otroci iz jeseniških 
vrtcev, medvedki iz enote Angelce Ocepek in mucki, 
mravljice, murenčki, zajčki, pingvini in zmajčki iz enote 
Julke Pibernik. Dopoldne je prišlo na prireditev in podelitev 
kar 273 otrok, od katerih jih je 134 prejelo Brihtine pohvale 
za sodelovanje v projektih, ^kot s o redno obiskovanje 
knjižnice, sodelovanje pri angleških uricah, pravljicah, ust-
varjalnih delavnicah, ugankarskih prireditvah in podobno. 
Popoldne pa so podelili še 21 Brihtinih pohval za sodelo-
vanje. Za nagrado so pripravili dopoldne nastop učencev iz 
dramskega krožka blejske osnovne šole, ki se je predstavil 
z lutkovnima igricama Sin Srakolin in Polžek jožek. 
Popoldne pa je gostoval Linhartov oder z igro Escheva šola. 
Poleg tega so potekale ustvarjalne delavnice, na koncu pa 
so jih še pogostili. J. P. 
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TELEVIZIJA • RADIO 
- INTERNET • TELEFONIJA 

S O D O B N I ŠIROKOPASOVNI PRENOSNI SISTEM, PO KATEREM SE PODATKI 
PRENAŠAJO PO OPTIČNEM OMREŽJU - T O JE OMREŽJE TELESAT JESENICE. 

Rezultati se vidijo na Vaših televizijskih sprejemn 

59 analognih televizijskih programov 

1 16 digitalnih televizijskih programov-i 

39 analognih radijskih programov 

35 digitalnih radijskih programov-i 

4 digitalni TV programi v HD resoluciji*! 

40 digitalnih radijskih programov v CD 

kvaliteti, urejenih po zvrsteh-i 

posebna ponudba plačljivih programov v 

digitalnem zapisu 

ikih, računalnikih in telefonskih aparatih: 

IP telefon 

povezave v internet od 259 do 10240 kbit/sek 

poštni predali s 100 Mbit prostora 

čiščenje virusov in SPAM-a v poštnih sporočih 

trije ekskluzivni programi (samo v 

kabelskem sistemu): slovenski športni 

program ŠPORT KLUB; filmski program 

HBO""i in glasbeni program Golica-i 

sprejem mogoče s DVB-C digitalnim sprejemnikom 

- hitri brezplačni servis na d o m u za težave pri analogni ter digitalni 

televiziji, pri povezavah v internet in telefonskem priključku. 

PONUDBA STORITEV V PAKETU 
paket TRIGLAV - mesečna kabelska T V vzdrževal ni na - 1 2 , 5 0 , internet 1024/256 
kb/sek - 2 0 , 0 0 in IP telefon *2 - 3 ,00 - skupaj 35,50 EUR (8.507,22 SIT) 

paket DVOJČEK i - mesečna kabelska T V vzdrževalnina - 1 3 , 0 0 , internet 1024/256 
k b / s e k - 2 0 , 0 0 - skupaj 33,00 EUR (7.908,12 SIT) 

paket DVOJČEK 2 - mesečna kabelska T V vzdrževalnina - 1 3 , 0 0 , IP telefon '^2 -
3 , 0 0 - skupaj i 6 ,oo EUR (3.834,24 SIT) 
*2 pri IP telefonu sc poleg mesečne naročnine, obračunavajo tudi porabljeni impulzi - cena impulzov je ugodna - če imate analogni telefonski 
aparat, ki podpira prikaz telefonskih Številk, je ta servis vključen v ceno. 

Prijave in informacije 
na naslovu: 

Ocvirki in pohvale 

Avtobusno postajališče na Hrušici trenutno bolj spominja 
na galerijo sodobne umetnosti na prostem. Očitno je pri nas 
kar veliko neuveljavljenih talentov z željo za posredovanje 
svoje umetniške inspiracije. 

Papir prenese vse, pravi pregovor, zabojniki za papir očitno 
veliko manj. Ali zaradi vročih časopisnih novic ali zaradi 
vandalizma je kar veliko zabojnikov za papir poškodovanih, 
nekaj tudi povsem uničenih. 

Prenova nekdanjega paradnega gostinskega objekta Korotan 
poteka, toda včasih se zdi, da čas res počasi teče ... Ko bo 
objekt dokončno urejen, pa bo zagotovo v ponos mestu. 

Z zažigom do čistega okolja? Zajeten kup odpadkov je izginil 
v ognju, zgorele pa so tudi gume, ki so bile po objavi v 
ocvirkih prenesene na novo lokacijo smetnjaka. Besedilo in 
fotografije: Janez Pipan 
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Alenkin pevski posladek 

Pravi pevski posladek je bil koncert sopranistke Alenke Co-
tar, gostje glasbenega abonmaja Gledališča Toneta Čufarja. 
V soboto, 9. junija, je vse pevske sladokusce navdušila z 
izbranim repertoarjem samospevov, arij iz znanih oper in 
na koncu seveda z zmagovito in za uho prijetno evrovizijsko 
popevko Cvet Iz juga. Med deli skladateljev, ki so nam bližje, 
naj omenimo Wolfa, Rahmaninova, Puccinija, Dvoraka in 
Leharja, kar seveda pomeni, da smo poslušali priljubljene 
skladbe. Na klavirju je Alenko spremljal Simon Krečič. Pa še 
nekaj besed o naši mladi umetnici - petje je študirala v Baslu 
in Salzburgu ter se izpopolnjevala na pevskih seminarjih. 
Vse to je pripomoglo, da je res odlično interpretirala izbrane 
skladbe na koncertu. Alenka ni pozabila na velike in male 
oboževalce in je zato po končanem koncertu z veseljem 
podpisovala slike in se fotografirala z obiskovalci. J. P. 

Pogovor z županom na ATM TV 
Pogovor z jeseniškim županom Tomažem Tomom Mencin-
gerjem o aktualnem dogajanju v občini bo na kabelskem ka-
nalu ATM TV Kranjska Gora v petek, 22. junija, ob 20. uri. 
Če želite povedati ^voje mnenje,-postaviti vprašanje, pokli-
čite na telefonski številki: 04/58 85 150 ali 58 85 151. 

Še nekaj sladkega ... 
Dišavni piškoti 

Sestavine: 
100 g rozin, Ščepec soli, 2 Jajci, 4 
žlice sueže iztisnjenega po-
marančnega soka, 250 g moke, 
1 žličko pecilnega praska, po 
eno žličko cimeta, ingveija in 
pimenta, pol žličke muškatne-
ga oreščka, 2 žlid kakava, 100 g 
naribane jedilne čokolade, 
naribana lupinica 1 pomara-
nče in J limone, 150 g masla, 
100 g sladkorja v prahu. 1 
vaniljin sladkor 

Glazura: 
100 g jedilne čokolade, 100 g 
masla 

Priprava: 
1. Rozine operemo in pome-
šamo s pomarančnim so-
kom. Moko zmešamo z za-
čimbami, s pecilnim pra-
škom, kakavom, čokolado 
ter z limonino in pomaranč-
no lupinico. 
2. Maslo, sladkor v prahu, 
vaniljin sladkor in sol pena-
sto zmešamo. Dodamo jajd. 
Vmešamo rozine in na koncu 

moko. Iz testa oblikujemo 
kroglice. Pečemo jih pri 200 
stopinjah, od 15 do 20 minut 
Ohlajene pomočimo v glazu-
ro, pripravljeno nad paro. 

Biskvit Bounty 

Sestavine: 
4 jajca, 15 dag sladkorja, 20 
dag moke, 1 dl olja, 1 dl ruma, 
J pecilni prašek, i vaniljin 
sladkor, 4 žlice kakava. 

Priprava: 
Vse sestavine zmiksaj in vlij 
na nameščen pekač in peci 
približno 15 minut pri 200 
stopinjah. Topel biskvit polij 
02. namoči 2 2,5 dl mleka. 

Nadev: 
15-18 žlic kokosa, 15-iS dag 
sladkorja, joo g kisle smetane 

Preliv: 
25-30 dag čokolade in 2-3 
cm masla ter malo mleka 
raztopimo in polijemo po 
biskvitu, namazanem z na-
devom, in damo v hladilnik, 
da se strdi. 

Pismo 

Opravičujeva se, ker.. . 

... se predolgo nisva odzvala 
na Vaš odgovor na najino 
pisanje. V Jeseniških novicah 
ste nama odgovorili 20. aprila 
2007. V noJem poklicu mesec 
med narcisami hitro zbeži. 
... v svojem prvem pismu nisva 
omenila rte Turističnega dru-
štva Golica, Planina pod Goli-
co, ne njihovega podmladka, 
kot se spominjava tudi ne 
gospodične Urške SmoleJ in 
njene raziskovalne naloge. Bi 
mar morala? Zakaj nama 
pišete o stvareh, na katere nis-
va niti pomislila. Vi pa ste? 
Mimogrede: komu se smeva 
opravičiti, ker si v najini 
demokratični domovini, v ka-
teri imamo pravico svobodno 
razpolagati s svojim prostim 
časom, naloge nisva ogledala? 
In nazadnje še opravičilo, ker 
sva bila prvič tako zelo ner-

azumljiva. Poudarjava, da 
veva, da v naši vasi ni gostilne. 
Da predvsem v mesecu maju 
midva bolj kot mnogi drugi 
občutiva, kako veliko je po-
manjkanje gostinskih storitev 
f Planini pod Golico. Tisti, ki 
so naju prvič in tudi danes 
spodbudili k pisanju, pa prav-
ijo, da dobro vedo, kakšni so v 
rMši vasi ajdovi krapi, pa še 
kaj drugega. Vprašajte jih, če 
dvomite. Samo na zadnja dva 
stavka današnjega odgovora se 
je nanašalo najino prvo in se 
nanaša najino zadnje sporoči-
lo Vam, spoštovani člani ured-
niškega odbora! 
Dosti sončnih dni Vam želiva. 
Predvsem pa veliko dobrih 
misli in prijaznih besedi na 
straneh našega časopisa. 

Vera in Marjan 

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke 

Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke se glasi 
KOPALIŠČE UKOVA VAS PRIČAKUJE. Sponzor križanke je 
Zavod za šport jesenice, Ledarska 4, Jesenice, telefon 
04/588 46 60, ki za nagrado podarja karte za obisk kopa-
lišča Ukova. 
1. nagrada: 5 vstopnic: Marinka Čufer, Tavčarjeva 3b, 4271 
Jesenice; 2. nagrada: 4 vstopnice: Andrej Jalen, Bohinjska 
Bela I3b, 4263 Bohinjska Bela; 3. nagrada: 3 vstopnice: Zala 
Hočevar, Moste 25C, 4274 Žirovnica. 
Nagrajenci naj se za nagrade oglasijo v Zavodu za šport Je-
senice. Čestitamo! 

Nagrade za križanko prispeva picerija Pr' Č'bular, lastnik lokala Elektro ABS Semir Bešič: Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih poij in vpisano 

1. družinsko kosilo za štiri osebe; 2. kosilo za dve osebi; 3. dve piči. ^ dopisnicah do petka, 22. junija 2007 , na 

Izžrebani nagrajenci bodo postreženi v piceriji na Slovenskem Javorniku. P' P' " 
d-mm 

C?! nVARJ^-FK- TINEA: kožna plesnoba IFNI: španska enklava v Maroku HAR: ime ameriško-Indijskega fiziologa 
OLUVMnk^crv . P A R L O ; nemška igralka SEGERSTAM: finski dirigent AIN: reka in departma v Franciji 
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ZANIMIVOSTI, PRIREDITVE 

Zbirateljica deteljic 
Ralfa Džafič z )esenic ima v svoji zbirki že okrog 2500 štiri-, pet- in celo šestperesnih deteljic. 

U R Š A P E T E R N E L 

Marsikdo verjame, da štiri-
peresne deteljice prinašajo 
srečo. A najti jih ni prav lah-
ko. Pravo oko za iskanje šti-
riperesnih deteljic pa ima 
Raifa Džafič z Jesenic. V 
svoji zbirki ima namreč že 
skoraj 2500 deteljic, pa ne le 
štiriperesnih, temveč tudi 
pet- in šestperesnih. "Rekor-
derka" pa je bila desetperes-
na deteljica, ki jo je našla 
pred štirimi leti, in takrat jih 
je tudi začela zbirati. Žal je 
ta prva rekordna deteljica 
razpadla v prah, kajti Raifa 

sprehoda prinese tudi po se-
demdeset štiriperesnih dete-
ljic. Na začetku jih je lepila v 
knjigo, zdaj pa ji je sin poda-
ril poseben album, v kate-
rem vsako deteljico oštevilči. 
Pet- ali šestperesne, ki so res 
nekaj posebnega, pa nalepi 
na rob, tako da so takoj vid-
ne. Raifa je prepričana, da 
deteljice prinašajo srečo, 
zato jih pogosto podari, naj-
raje otrokom. Pa meni, da 
ima glede na to, koliko štiri-
peresnih deteljic vedno naj-
de, tudi sama v življenju 
srečo.' "Imam! Imam do-
brega moža, dva dobra sino-

"Deteljice me zvabijo ven, v naravo. Nabiram 
jih povsod, res pa je, da imam mesta, kjer jih 
najdem pogosteje. A te lokacije skrivam tako kot 
gobarji mesta, kjer rastejo gobe." 

jo je, kot pravi, za srečo no-
sila v denarnici. A najdba 
desetperesne deteljice jo je 
spodbudila, da je začela zbi-
rati deteljice. "Deteljice me 
zvabijo ven, v naravo. Nabi-
ram jih povsod, res pa je, da 
imam mesta, kjer jih naj-
dem pogosteje. A te lokacije 
skrivam tako kot gobarji me-
sta, kjer rastejo gobe," pravi 
sogovornica, ki z enega 

va, pri nas ni alkohola, drog. 
Zadovoljna sem!" pravi so-
govornica, ki poleg deteljic 
zbira tudi školjke in iz njih 
izdeluje okvire za slike. 
Rada tudi kvačka, veze ... Si-
cer pa si želi, da bi s svojimi 
deteljicami prišla v knjigo 
rekordov, kajti dvomi, da 
ima še kakšen zbiratelj tako 
bogato zbirko rekordnih de-
teljic. Raiia s svojo zbirko štiri-, pet- in šestperesnih deteljic 

Na maturantski paradi 
Katarina Fajfar in Dario Soboljev sta postala kralj 
in kraljica Maturantske parade za leto 2007. 

M A R T A B A J C 

V petek, 18. maja, so se dija-
ki zaključnih letnikov Srednje 
šole Jesenice udeležili matu-
rantske parade v Kranju, kjer 
so plesali četvorko na mestnih 
ulicah skupaj z dijaki vseh go-
renjskih šol. Hkrati so plesali v 
vseh večjih mestih Slovenije. 
Vključili so se tudi dijaki iz Hr-
vaške, Bosne in Hercegovine 
ter Srbije. Po plesu četvorke je 
sledil zabavni program, v kate-
rem so tekmovali za kralja in 
kraljico Maturantske parade. 
Sodelovali so pari iz vseh sred-
njih šol Gorenjske. Ocenjeval-
ni komisiji so morali pokazati 
svoje j)evske in igralske sposo-
bnosti. Prvo mesto je spet 
osvojila Srednja šola Jesenice, 

in to že četrtič. Katarina Faj&r, 
dijakinja četrtega letnika prve 
generacije programa vzgojitelj 
predšolskih otrok, in Dario So-
boljev iz četrtega letnika pro-
grama zdravstveni tehnik sta 
postala kralj in kraljica Matu-
rantske parade za leto 2007 in 
za nagrado sta prejela poletne 
počitnice na otoku Krfa Dru-
go mesto je osvojil par iz Gim-
nazije Jesenice, tretje mesto pa 
par iz Srednje trgovske šole 
Kranj. Jesenih srednja šola je 
sodelovala tudi s plesno točko v 
hip-hopu in jazz baletu, ki jo je 
pripravila Peha Horvat, dijaki-
nja zdravstvene usmeritve. Do-
minik Mlakar iz zdravstvene 
usmeritve pa je "zažgal" s pev-
sko točko Jana Plestenjaka Dež 
naj pada. 

Ocvirek 

Lepo prepleskano ^sado spominske kapelice v parku na 
Plavžu je nekdo že popisal... 

Junijske prireditve 
PETEK, 1 5 . JUNI JA 

PRED DOMOM DU jAVORNIK - KOROSKA BELA ob 10. uri 

Balinarsko tekmovanje med ilani DU Javornik-Koroška Bela 
Info: Društvo upokojencev Javornik-Koroška Bela, 04/583 1 0 1 4 

PRED GLASBENO SOLO JESENICE ob l6. uri 

Koncert harmonikarskega orkestra 
Info: Glasbena šola Jesenice, 04/586 60 30 

FOTOCALERIJA FOTOGRAFSKEGA DRUSTVA 
JESENICE ob 18. uri 

Fotografska razstava slik Foto kluba iz Nagolda (Nemiija) 
Info; Fotografsko društvo Jesenice, 04/583 12 74 

KULTURNI DOM JULKE IN ALBINA PIBERNIK 
SLOVENSKI JAVORNIK ob 18. uri 

Zaključna prireditev za devetošolce - valeta 
Info: OŠ Koroška Bela, 04/580 64 05 

SOBOTA, 1 6 . JUNI JA 

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA ob 9. uri 
"Vsi drugačni, a v športu vsi enotni"; športno-zabavna prireditev za 
vse generacije 
Info: Zavod za šport Jesenice in Mladinski center Jesenice. 04/588 46 80.81 

KOPALIŠČE UKOVA ob 15. uri 
Skoki v vodo za pokal mesta Jesenice ob začetku kopalne sezone 

Info: Zavod za šport Jesenice, 04/588 46 65 

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE ob 19. uri 

Revija plesnih skupin Kulturnega društva Qulenium 
Info: Kulturno društvo Qulenium; Saša Lončar, 041 273 482 

PONEDELJEK, I 8 . J U N I J A 

K O P A L I Š Č E U K O V A 

Ponedeljkove aktivnosti na kopališču 
Info: Zavod za šport Jesenice, 04/588 46 65 

TOREK, 1 9 . JUNIJA 

DVORIŠČE MUDINSKEGA CENTRA JESENICE 
od 16. ure dalje 

"Delavnica vozlanja 'zapestnice prijateljstva' in spoznavanje didžiri-
duja Ton zemlje'" s Tomažem Kvasnikom 
Info: Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81 

S R E D A , 2 0 . J U N I J A 

M L A D I N S K A T O Č K A B L E J S K A D O B R A V A -

I G R I Š Č E PRI K S o b 1 7 . uri 

"MCJ se potepa"; športno zabavne aktivnosti za mlade in animacijski 
program za otroke in starše 

Info: Zavod za šport Jesenice in Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80,81 

ČETRTEK, 2 1 . J U N I J A 
M L A D I N S K I C E N T E R J E S E N I C E o d 1 6 . d o 1 8 . u r e 

"Samostojno učenje tujih jezikov s pomočjo računalnika"; MCJ kot 
točka Centra vseživljenjskega učenja Ljudske univerze Jesenice 
Info: Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81 

O Š T O N E T A Č U F A R J A J E S E N I C E o b 1 7 . uri 

Kulturna prireditev "50 let OŠ Toneta Čufarja Jesenice" 
Info: OŠ Toneta Čufarja, 04/583 32 50 

PETEK, 2 2 . JUNI JA 

O Š K O R O Š K A B E L A dopoldne 
Šolska zaključna prireditev ob koncu šolskega leta 2006/2007 
Info: OŠ Koroška Bela, 04/580 64 05 

T R G N A S T A R I S A V I o b 1 7 . uri 

"Zmigaj se", športno zabavne aktivnosti za mlade in animacijski pro-
gram za otroke in starše Info: Zavod za šport Jesenice in Mladinski 
center Jesenice, 04/588 46 80, 81 

SOBOTA, 2 3 . JUNI JA 

D O M D U J E S E N I C E o b 1 8 . uri 

Proslava ob Dnevu državnosti 
Info: Društvo upokojencev Jesenice, 04/583 26 70 

P O N E D E L J E K , 2 5 . JUNI JA 

Z B O R Z A G L E D A L I Š Č E M T O N E T A Č U F A R J A o b 7 . uri 

POHOD: Javomiški Rovt (975 m)-Vajnež (2104 m) 
Info: Dmštvo upokojencev Jesenice - sekcija za pohodništvo, 04/583 26 70 

S T A R T V J A V O R N I Š K E M R O V T U o b 7 . uri 

POHOD NA VAJNEŽ 
Info: PD Javornik-Koroška Bela in Športna zveza Jesenice, 04/586 33 64 

K O P A L I Š Č E U K O V A 

Ponedeljkove aktivnosti na kopališču 
Info: Zavod za šport Jesenice, 04/588 46 65 

T O R E K , 2 6 . JUNI JA 

M U D I N S K I C E N T E R J E S E N I C E o d 1 0 . d o 1 2 . u r e 

"Jesenice, naše mes to ' ; petdnevne delavnice in druženje za os-
novnošolce od 6. do 9. razreda v okviru kampanje 'Vsi drugačni, vsi 
enakopravni' (prijave zbirajo do 22. junija) - delavnice potekajo do 
sobote, 30. junija 

Info: Mladinski center Jesenice, 04/588 46 80, 81 

O B Č I N S K A K N J I Ž N I C A J E S E N I C E o d i o . d o 1 2 . u r e 

Delavnica digitalne fotografije (do 29. junija) 
Info: Občinska knjižnica Jesenice, 04/583 42 01 

ČETRTEK, 2 8 . JUNI JA 

Z B O R Z A G L E D A L I Š Č E M T O N E T A Č U F A R J A o b 7 . uri 

POHOD: Lepena (700 m)-Krnsko jezero (1394 m) 
Info: Dmštvo upokojencev Jesenice • sekcija za pohodništvo, 04/583 26 70 

PETEK, 2 9 . JUNIJA 

R A Z S T A V N I S A L O N D O L I K od i8. ure dalje 
Razstava likovnih del slikarke Irene Cutt z Nomenja, živi v Nemčiji, in 
slikarja, člana DOLIK-a Staneta Kozjeka iz Bohinjske Bistrice (na 
ogled do 25. julija) 
Info: Razstavni salon Dolik, 04/583 25 06 

SOBOTA, 3 0 . JUNI JA 

T R G N A S T A R I S A V I o b 2 0 . uri 

Koncert za mlade 'Pozdrav poletju' 
Info: Klub jeseniških študentov in Mladinski center Jesenice, 04/588 
46 80, 81 

M U D I N S K I C E N T E R J E S E N I C E 

Več o dnevnih in tedenskih dogodkih na vnim.mc-jesenice.si. Prijave 
na tečaje sprejemajo na 04/588 46 80, 81 ali na mcj-info@siol.net ter 
na dan pričetka tečajev. 

N O G O M E T N I K L U B J E S E N I C E 

Šola nogometa v Športnem parku Podmežakla za letnik 1999 in mla-
jše 
od 1. do 30. junija vsak ponedeljek, sredo in petek ob 15.30 
Info: NK Jesenice; Darjo, 041/389 050 

mailto:mcj-info@siol.net


ercator 
Center Jesenice 
Spodnji plavž 5, Jesenice, tel: 04/ 583 39 14 

Nogavice 
za vse priložnosti 

Spodnje perilo, 
I Z D E L A V A N C K ^ 

modni dodatki 

•vse za gospodinjstvo • ideje za darila vseh vrst 
•aranžiranje po najnovejših trendih 

Podarite sebi ali vam najiiraijim 
katero od prelepih cvetlic, 
rezanih ali v lončku. i\e pozabite 
na posebno ponudbo tega meseca 
in ugodne cene. 

Obiščite nas v btttiku cvetlic K A L I A 
teL: 04/.m 56 78 

ercator Hipermarket 

@ Sanolabor 
Kd^re^za^zdmtje^ 

Attiva Bronz - izdelki za sončenje. 
Akcija 2 izdelka + 1 evro = 3! 

Za več informacij pokličite v prodajalno! Tel. 04/5836 460. 

, / PAŠČKl 

BATERIJE 
v Trgovini Tik - Tak vam nudimo vsa vrste 

urarskih popravil ter iiroko paleto ur 
.. razlUnih znamk t«r cenovnih razredov. 

llMMm ' — 
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PRILOGA GORENJSKEGA GLASA 



GLASBA 
Glasbeni maraton 

DuracelI v poletnih mesecih pripravlja dva največja do-
godka elektronske glasbe, ki nosita ime DuracelI Music 
Maraton. Na prvem Duracellovem dogodku se boste 
zabavali ob divjih ritmih znanih slovenskih DJ-jev, kot 
so: Valentine Kanzyani, Aleksij, Eddie F, v goste pa bo 
prišel perspektivni D) Newtone z Madžarskega. Prvič v 
Sloveniji se bo DuracelI Music Maraton ustavil v Ljub-
ljani, na parkirišču pred Kolosejem, 21. junija 2007, dru-

gi pa dva tedna 
pozneje v Pot-
niškem termi-
nalu v Kopru, 7. 
julija 2007. Zvez-
da koprskega do-
godka bo pri-
znani D) Tom 
Novy, ki je lani 
poleti s svojo 
glasbo, obnorel 
svet. A. B. 

Šansoni in žametni glas 

V petek zvečer so v sklopu Muzik Teatra Kranjska Gora v 
dvorani Vitranc priredili že težko pričakovani koncert 
legendarnega, zelo nadarjenega in vsestranskega 
hrvaškega umetnika Arsena Dediča. Književnik, pesnik, 
skladatelj in pevec, ki je s svojimi pesmimi, polnimi 
čustev, strasti in nežnosti, a tudi ironije in ciničnosti, za-
znamoval številne generacije in je Slovencem še najbolj 
poznan po interpretaciji pesmi Pegasto dekle, je po dol-
gih sedemnajstih letih znova navdušil kranjskogorske 
ljubitelje ex - jugoslovanskega šansona. Šansonjer z 
žametnim glasom, ki je v svoji karieri izdal več kot 
trideset albumov, se je tokrat občinstvu predstavil z 

zgodbo o poeziji in lite-
rarnem šansonu in jih s 
čutnimi melodijami 
popeljal v svet nostalgije 
ter sodobnih odzivov na 
večno lepoto. Poslušalci 
so ob slastnih kanapejih 
in kozarčku žlahtnega, 
ob soju sveč ter v družbi 
žive legende nadvse 
uživali v romantičnem 
večeru, ki ga ne bodo 
zlahka pozabili. A. B. i 
(KAS8CMteuiK0rMt0KA.nfSTALat. 

1 
Škofjo Loka, sobota, 16. junija 2007, od 9. do 12. ure 

it VENERINA POT 2007 
ŠKOFJA LOKA 
SREDNJEVEŠKA PRIREDITEV 
23. JUNIJ 2007 

Vabimo vas na srednjeveški 
dan v Ško^o Loko. 
Mesto bo zaživelo v duhu 
srednjega veka. Dogajanje 
bo popestreno s srednje-
veško in živilsko tržnico, 
plesnimi, glasbenimi in 
glumaškimi nastopi, viteški-
mi dvoboji, delavnicami za 
otroke, ter srednjeveško po-
roko. 

Večerni koncert: Srednjeveška glasbena skupii\a 
Antorino ter večerni sprevod in nastop z baklami re-
nesančne plesne ^ p i n e Lonca in KUD Galiarde. 
Ob 22. uri veličasten ognjemet s Škofjeloškega 
gradu. 

INFORMACUE: 
Lokoln« tunilidaji oreiuuutc^ft Blego* 
K u l r i i c v . c c i U l A , 4 2 2 0 S M * t^olo 
T d . ; 0 4 / S 1 7 0 6 0 0 
P a k > : M / S I 7 0 « 0 5 
E^poita : inf<]@lu>-fak«in.il. 

CoccnpkiObB hiipT//ww» itoOijok. .i 

PRIHAJAJO MUSICAL YOUTH 
Čez kakšen teden v Kranj prihajajo reggae zvezdniki Musical Youth, ki so bili na začetku osemdesetih 
svetovna senzacija. Z novo malo ploščo Pretty NVoman, priredbo klasike Royja Črbisona so znova na 
poteh slave. 

V osemdesetih so 
v glasbenem svetu 
eni prisegali na 
New wave, drugi 
so plesali do one-

moglosti, tretji pa raziskova-
li poti neznanega. Glasbeni 
okusi so se izključevali, ra-
zen kadar se je pojavila no-
vost, ki je obnorela svet, kjer 
je potem prav vsak našel ne-
kaj zase. To se je zgodilo, ko 
so se pojavili Musical Youth 
s skladbo Pass The Dutchie, 
ki je s svojo spevnostjo, ja-
majškim reggaejem in mla-
dimi izvajalci dobesedno čez 

noč osvojila ljubitelje vseh 
glasbenih veroizpovedi. Po 
petindvajsetih letih se je sku-
pina starostno in zasedbeno 
spremenila, glasbeno pa še 
vedno navdušujejo staro in 

mlado s svojo različico ples-
nega reggaeja, živahnih ka-
ribskih ritmov in temnopol-
tim temperamentom. 

Musical Youth sestavlja 
šest glasbenikov pod vod-

stvom pevca Dennisa Sea-
tona in klaviaturista Micha-
ela Granta, ki sta tudi edina 
iz originalne zasedbe. 

Kjerkoli se je skupina po-
javila, so poslušalci žarečih 
obrazov zapuščali dvorane, 
saj izvajajo poleg svojih 
skladb tudi klasike Boba 
Marleyja, Royja Drbisona in 
mnoge druge uspešnice pre-
oblečene v karibske in rea-
gge ritme. 

Tovrstna oblika zabave pa 
se obeta tudi Gorenjcem, saj 
24. junija prihajajo v Kranj, 
ob 20. uri jim prisluhnite na 
gradu Khislstein. Skupina se 
vrača z več znanja, izkušnja-
mi in željo po vmitvi na vrh. 

PANK IN NEKAJ ZNANK 
Kulturni center Izbruh je od zadnjega obiska dobil nov most, speljan nad bazenom. In čeprav je bil 
koncert mišljen v stilu "Poteči punk in vreščeni folk", je tokrat predvsem zaradi skromnega obiska 
držalo ravno nasprotno. 

Klemen Globočnik 

Kranjčani The 
Mor(R)ons, štiri-
članski punk ro-
ckerji so žgali pre-
prosto in suvere-

no. Nimajo se komu opravi-
čevati, čeprav so vseeno ig-
rali "Sorry", imajo vso pravi-
co sanjati, kar so povedali v 
"Dream sodety", v komadu 
Poverty enriches so omenja-

li tudi obogatitev revščine. 
Za njimi nastopajoči avstrij-
ski punk ročk kvintet Out of 
plumb je večer poživil s 
kombiniranjem skaja. Bend 
s saksofonom je koketiral s 
publiko v slovenščini. Pevec 
Andrej Ogris je z besedami 
v šali izrazil nevoščljivost do 
enega slovenskega glasbeni-
ka, in sicer do Lojzeta Slaka, 
in poprijel za harmoniko. 
Zaigrali so svoj edini slo-
venski komad z naslovom 

"Vprašanja". Nekaj po pol-
noči se je na odru pojavil za-
bavljaški trio Backstage. 
Zvezde večera, ki so koncert 
odžgali brez majic, so po-
stregli s sproščenimi spon-
tanimi govori, bolj ali manj 
nezahtevni glasbi, ter žurer-
skemu vzdušju. In čeprav 
so iz pesmi v pesem drgnili 
osnovne tri akorde s plošč 
Backstage ter Trends are 
changing, so zveneli uigra-
no, vendar ravno zaradi zelo 

podobnih komadov tudi 
monotono. Ampak ne gre 
za to. Punk ročk je po do-
mače rečeno zajebancija 
podolgem in počez. Važno, 
da je glasba v prvi vrsti všeč 
glasbenikom samim. In 
verjetno se niti ne ukvarjajo 
s tem, kar mislimo drugi. 
Verjetno pa se jih zato toli-
ko bolj dotakne dejstvo, če 
se v dvorani za dvesto ljudi 
zbere le dvajset prijateljev 
benda. 

GODBA GORJE PRAZNUJE STO LET 

BKBfl 

V soboto, 16. juni-
ja, se v Festivalni 
dvorani na Bledu 
obeta zanimiv 
koncert Gorjan-

skih 100, s katerim bo God-
ba Gorje počastila svojo sto-
letnico obstoja. Vstop bo 
prost, koncert se začne ob 
20. uri, kot gosta pa bosta 
nastopila Nuša Derenda in 
Oto Pestner. Predsednik 
Godbe Gorje Brane Am-
brožič pravi, da so konec 
aprila v Gorjah že koncerti-
rdi , kot gost je takrat 
nastopil Lojze Slak, godba je 
tudi že sodelovala s Heleno 
Blagne Zaman, pa Terezo 

Kesovijo, tokrat pa so se 
tokrat odločili za Nušo in 
Ota: "Obeta se dvoumi kon-

cert, na katerem vsak 
poslušalec najde nekaj zase. 
Slišali boste lahko vse od 

venčkov, do resne, zabavne 
glasbe, pa vse tja do starih tu-
jih in domačih uspešnic." 



KULTURA 

NOVO IME, NOV PREDSEDNIK 
Po novem Zvezo kulturnih društev Kranj bo v prihodnjem petletnem mandatu vodil Rastislav Rastko 
Tepina. Idej in elana dovolj. 

Igor Kavčič 

Na torkovi volilni 
konferenci Zve-
ze kulturnih 
o r g a n i z a c i j 
Kranj so pred-

stavniki kulturnih društev, 
ki so včlanjena v zvezo (od 
nekaj več kot 60 je bila nav-
zoča dobra tretjina), izbraU 
Rastislava Rastka Tepino za 
novega predsednika za pri-
hodnje petletno obdobje, iz-
glasovali nekaj sprememb 
statuta in med drugim tudi 
spremenili ime organizacije 
v Zvezo kulturnih društev 
Kranj. Zbrani so uvodoma 
nekaj časa posvetili poročilu 
o delu v zvezo včlanjenih 
društev in finančno poročilo 
za obdobje preteklih let, ki 
ga je zgledno pripravila zdaj 
že bivša predsednica Mija 
Mravlja. Nekaj vročih besed 
je bilo izrečenih ob seznamu 
razdeljenih sredstev druš-
tvom za njihovo dejavnost v 
preteklih letih. Ofitek bodo-
čega predsednika je bil pred-
vsem, da se je letos potratno 
razdelilo več kot prej v treh 
letih skupaj (letos 4.800 ev-
rov, v prejšnjih letih pa sku-

paj slabih 7 0 0 0 evrov, o.p. 
IK), in da v vseh društvih 
niso vedeli, da je mogoče za-
nje sploh zaprositi. Prejem-
niki so ta denar porabili 
predvsem za tekmovanja in 
nastope v tujini. Da bo v pri-
hodnje drugače, je obljubil 
novi predsednik. Sicer je bilo 
konec aprila na računu 5we-
ze dobrih 32.000 evrov. V 
nadaljevanju so sprejeli tudi 
nekaj sprememb statuta: 
Z K D naj bi povezovala kul-
turna društva iz Občine 
Kranj, vanjo pa se lahko 
vključujejo tudi kulturna 
društva iz drugih občin, po 
novem naj bi seje konferen-
ce sklicevali vsaj enkrat letno 
(doslej enkrat v peldh letih), 
iz statuta naj bi tudi brisali 
naslov sedeža zveze ... 

Osrednja točka je bila izvo-
litev novega predsednika in 
drugih organov zveze. Pred-
sednik je soglasno postal 
edini kandidat Rastko Tepi-
na, po čigar meri je tudi novi 
izvršni odbor zveze: Janez 
Draksler (KUD Kranj), Boja-
na Krgovič (Srbsko kul-
tumo-prosvetno društvo 
Sveti Sava), Marija Senk (FS 
Iskraemeco), Sebastijan Sa-
jovic (KUD Predoslje), s svo-

jimi izkušnjami pa bo sode-
lovala tudi dosedanja pred-
sednica Mija Mravlja. Rastko 
Tepina iz G U D Kranjski ko-
medijanti je znan kranjski 
kulturnik, lajnar, gledališki 
igralec, lutkar in režiser, ki 
mu ne manjka idej, niti volje 
za delo na področju ljubitelj-
ske kulture, ki ga, kot je po-
vedal, spremlja že vse življe-
nje. "V vseh pogledih je po-
trebno vzpostaviti boljše so-

delovanje s kranjsko izposta-
vo JSKD in s sorodnimi zve-
zami v regiji in državi," je 
bila prva misel novega pred-
sednika, ki je poudaril tudi 
pomen vzpostavitve lastne 
spletne strani, na kateri bodo 
obveščali in oglaševali pro-
dukcijo članov zveze. V pri-
hodnje se bo moral spopasti 
tudi z iskanjem novih pros-
torov za ZKD, saj teh na Sej-
mišču 4 ni več. 

POMLADNI KONCERT MEPZ BISER 

S H B 2 S D 

V dvorani kultur-
nega doma na 
Skaručni so se s 
svojim tradicio-
nalnim poralad-

no-poletnim koncertom 
predstavili pevci Mepz Biser, 
ki letos beležijo že deseto ob-
letnico delovanja. Ljubitelji 
petja so se pred desetletjem 
zbrali zaradi dolgoletne želje 
občanov Vodic, da bi imeli v 

občini svoj zbor, ki bi popes-
tril različne dogodke in praz-
novanja. Zadnja tri leta pevci 
uspešno nastopajo pod vod-
stvom zborovodje Špele Vr-
tačnik, pa ne le v vcniški ob-
čini, ampak tudi na številnih 
gostovanjih po Sloveniji. 
Najraje pojejo ljudske pesmi 
in različne zborovske sklad-
be, v zadnjem obdobju pa 
tudi črnsko glasbo in popev-
ke, kar je bilo opazno tudi na 
njihovem zadnjem koncer-
tu. 

Deseto obletnico delovanja bodo pevci s slavnostnim 
koncertom praznovati jeseni. 

KRANJ, ŠKOF)A LOKA, KAMNIK 

V soboto Muzejska noč 
V Gorenjskem muzeju v Kranju bodo Poletno muzejsko 
noč, jutri, v soboto obogatili z dvema dogodkoma. Od 
18.30 naprej bo na Glavnem trgu pred Mestno hišo pod 
vodstvom akademske slikarke Irene Jeras Dimovske po-
tekala slikarska delavnica namenjena odraslim (od 14 let 
naprej). Motiv boste poiskali na razstavi ob stoletnici 
Lojzeta Spacala. Po razstavi def Lojzeta Spacala bo ob 
20. uri vodil umetnostni zgodovinar, vodja galerijske de-
javnosti v muzeju, dr. Damir Ciobočnik. Dodati je treba, 
da je vstop na vse razstavne prostore Gorenjskega mu-
zeja prost. Prav tako bo vstop prost na vse muzejske 
zbirke Loškega muzqa, ki bodo v soboto odprte do 22. 
ure. Ob 18. uri bo javno vodstvo v Galeriji Franceta Mi-
heliča v Kašči, osredijjiilol^dek večera pa bo ob 20. uri, 
na dvorišču Škofjeloškega gradu, koncert revijskega or-
kestra Divertimento. Na gradu Zaprice v Kamniku bo ob . 
15.30 odprtje razstave Otroška ustvarjalnost iz Maleše-
vega otroškega likovnega salona, od 16. do 17.30 bo na 
travniku ustvarjalnica z reciklarjema (Primož Seliškar in 
Urša Steiner), ob 23. uri pa bo odprtje razstave Oliverja 
Piliča. Osrednji dogodek sobotne noči bo koncert Big 
Banda RTV Slovenija z dirigentom Tadejem Tomšičem 
in vokalistoma Evo Hren ter Alešem Hadalinom. Poslu-
šali boste slovenske ljudske pesmi v jazzovskih prired-
bah. Ob slabem vremenu bo koncert v Domu kulture 
Kamnik. I. K. 

DOB 

Festival gorenjskih komedijantov 
Ta konec tedna bo v letnem gledališču na Dobu že 10. 
festival gorenjskih komedijantov, ki je hkrati medob-
močno srečanje gledaliških skupin Gorenjske in pre-
gledna predstavitev najbol jših^d^BJI^predsta^ izte-
kajoče se sezone po mnenju seielrtOqaF?tra Militareva, 
ki je letos izbiral med 22 predstavami. Danes, v petek 
bosta na sporedu predstavi: Kralj Artur in sveti gral 
(GTČ Jesenice) ob 21. uri in Blato - verjetno človeškega 
izvora (LG Kranj, sekcija BB Teater) ob 22.30. V soboto 
bo ob enakih urah prva na sporedu predstava Evgen 
(KD K v koprodukciji z Linhartovo dvorano Radovljica), 
nato pa še Reykjavik (Teater Frnikula in KD Loški oder). 
V nedeljo se bodo najprej predstavili igralci domačega 
KD Jožef Virk iz Doba s predstavo Najemniki, nato pa 
bo sledil še Serijski brivec (Farno kulturno društvo Ko-
roška Bela). Večerne predstave bodo na prostem, pred-
stave nočnega programa pa v sosednji dvorani. Ob za-
ključku festivala bodo podelili posebna priznanja JSKD 
za igralske dosežke. I. K. 

G C n Z L E T I / - i 2 . 0 0 7 

VELIKI KLEK (GROSSCLOCKNER) 
Program: Odhod avtobusa ob 5, uri iz Kranja izpred Gorenjske-
ga Glasa. Vožnja v Avstrijo. Naslednji postanek v slikoviti gor-
ski 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 Kiek. V 1 0 minutah hoje še lahko povzpnete na višino 
2700 metrov. Morda bomo videli tudi lokalni simbol - prikup-
ne svizce. Vrnitev v večernih urah. 

Cena: 33 EUR {7.908 SIT) pri udeležbi 45 oseb. 

S praznika češenj v Goriških br-
dih smo se vrnili odlične volje. 
Že od jutra nas je spremljalo 
lepo vreme. Prvi postanek smo 
naredili na Sveti gori, nato v za-
nimivi srednjeveški vasici Šmart-
no. V Dobrovi smo obiskali naj-
večjo vinsko klet, popoldan pa 
smo se potepali po mestecu, se 
najedli češenj, marelic, breskev 
in hrušk. Pred odhodom domov 
smo si privoščili okusno doma-
čo večerjo, ki se je zaključila s 
sladico - štrudljem iz češenj. 

N E P O Z A B N O / -jp. 

DOŽIVETJE 
C A R D A L A N D A 
Prijave: Gorenjski glas po tel.: 04/201 42 41 
ali Agencija Linda po tel.: 04/235 84 2 0 
ali 041/248 773-

^Naročniki Gorenjskega glasa i o % p o p u s ^ 

Gorenjski Glas 
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TV SPORED 

PETEK 15.6. 

10.10Kajst(mti?11.00Klk11JS Brodolom 
12.15 Rojstvo 13.05 Lov na duhove 1 3 J 0 
Živalski vit 14.20 Reievanje živali 1 M 5 Za-
piski iz Tajpeja 1 5 J 5 Zamoliane zdravnice 
zgodbe 16 J5 RPA 16.50 Klit 17.15 Oko za 
oko 18.05 Brodolom 19.00 Dirka 19.50 Pod 
nožem 20.15 Živalski vrt 21.05 Prevarami 
22.00 Novinar v modrem 22.50 Vojaki 
23.40 Dek) ni $ala 00.05 Pod nožem 00.30 
Kaj storiti? 01 J O Prevaranti 

12.20 Lorenzova žena, 47. del 13.10 Lucy 
Suliivan se porofi, 5. - 6. del 14.05 jtiiva te 
ljubezni, 96. del 15.00 Kriva te ljubezni, 97. 
del 15 J 5 Ker ljubim Gloito, 91. del 16.45 Ker 
ljubim Gtorio, 92. del 17.40 Lorenzova žena, 
47. del 18.35 Vojna žensk, 18. del 19.30 
Nore In zaljubljene, 20. del 20.20 Lucy Sulii-
van se poroii, 5. - 6. del 21.10 Kriva te 
ljubezni. 97. del 22.05 Ker ljubim Gk>rio, 92. 
del 23.00 Lucy Suliivan se porofi, 5. - 6. del 
23.55 Vojna žensk, 18. del 

SOBOTA 16.6. 
• ReaiitrTV 

08.05 Preživeli 08.55 Preživeli 09.45 Dan 
moje smrti 1 035 Preživeli 14 J O Dan moje 
smrti 15.10 Preživeli 19.00 Viharne zgodbe 
1 9 J 5 Novinar v modrem 20.15 Vohunjenje 
21.05 Vej kot bizarno 03.50 Vohunjenje 
04.40 Viharne zgodbe 05.05 Dan moje smrti 

06.00 Tako je življenje, 3S. del 06.50 Ker lju-
bim Gterio, 88. - 92. del 11.00 Naie skrivno 
življenje, 29. del 11.50 Kriva le ljubezni, 93. -
97. del 16.00 V vrtincu, drama, Španija 
(2003) 18.00 Tako je življenje, 36. del 19.00 
Idealen par 20.00 Svetovni popotnik 21.00 
Pepelka, 22. del 22.00 Zvezdniški intervju 
23.00 Nezvestoba, 10. del 00.00 Ljubezen 
naprodaj, 10. del 01.00 V vrtincu, drama, 
Španija (2003) 02.40 Tako Je življenje, 3S. del 
03.30 Naie skrivno življenje, 29. del 

NEDEUA 17.6. 

06.00 Kraja na delovnem mestu 06.50 

Ponarejevalci in tatovi 07.40 Zapiski iz Tajpe-

ja 08.05 PoTitniiki posnetki 08 J O Viharne 

zgodbe 08.55 Zamofene zdravniške zgodbe 

06.00 Tako je življenje, 36. del 06.50 Nore in 
zaljubljene, 16. - 20. del 11.00 Na5e skrivno 
življenje, 30. del 11 J O Sre<a v ljubezni, 148. 
del 12.40 Sre<3 v ljubezni, 149. del 13.30 
Lucy Suliivan se porofi, 1. - 6. del 16.00 V vrt-
incu, drama, Španija (2003) 18.00 Tako je 
življenje, 3S. del 19.00 Idealen par 20.00 
Svetovni popotnik 21.00 Pepelka, 23. del 
22.00 Zvezdniški intervju 23.00 Nezvestoba, 
1. del 00.00 Ljubezen naprodaj, 11. del 
01.00 V vrtincu, drama, Španija (2003) 

PONEDEUEK 18.6. 

12.15 Rojstvo 12.40 Rojstvo 13,05 Lov na 
duhove 13.30 Živalski vrt 1 4 J 0 ReSevanje 
živali 14.45 Zapiski iz TajpeJalS.IOPofitnii-
ki posnetki 15.35 ZamoKane zdravniike 
zgodbe 16 J5 RPA 16.50 Klic 17.15 Oko za 
oko 18.05 Brodolom 1 9 M Dirka 19.50 Pod 
nožem 20.15 Živalski vrt 21.05 Prevaranti 
22.00 Jasnovidci 22 J O Ljubezen za reSetka-
ml 23.40 Delo ni Sala 00.05 Pod nožem 
00.30 Kaj storiti? 01 J O Prevaranti 

12J0Lo(enzovažena,48.del13.10LucySuivan 
se poroa,7.-8.del14.(K Kriva te ljubezni, 97.del 
15J10 Kriva te ljubezni, 98. del 15J5 Ker jubm 
( M , 92. del 16.45 Ker ljubim Gkmo, 93. del 
17.40 Lorenzova žena, 48.del1835Vojna žensk. 
19. dd 1930 Nore in za|ub^ene, 21. del 20J0 
lucy Sufcran se porofi, 7. - 8 del 21.10 Kriva te 
P e z n l 98. del 22J)5 Ker Hiliim Gkirio, 93. del 
23J)OlucySuBvan5eporo47.-&del23JS Vo-
jna žensk, 19 del 

TOREK 19.6. 

10.10 Kaj storiti? 11.00 KTic 11J5 Brodokim 
1 2 . 1 S R ( ^ 13.05 Lovna duhc»e1330 Živals-
ki vrt 14 J O Reševanje živaB 14/»5 Poznavalec 
I S I S Zamoieane zdravniške zgodbe 16J5 RPA 
1630 Kfic 17.15 Oko za oko 18.05 Brodokvn 
19JI0 Diilia 1930 Pod nožem 20.15 Živalski vrt 
21 J)5 Prevaranti 22iX) Jasnovkki 2230 Težke 
odkntve 23.40 Dek) ni Sala 00.05 Pod nožem 
0030 Kajstoriti? 01 J O Prevaranti 

12J0Loitnzovažena,49:^13.1OLucySt«van 
se poro4 9. -10. del 1<05 Kriva te fjubezni, 98. 
del 15 J « Kriva te ljubezni 99. del 1535 Ker ^ 
bim (3000,93. dH16j45 Ker ljubim Glorio,94.del 
17^40 Lorenzavažena,49.del18J5 Vojna žensk, 
20. del 1930 Nore in z a p i ^ , 22. del 20J0 
Lucy Suliivan se porofi, 9. -10. del 21.10 Kriva te 
ljubezni, 99. del 22J)5 Ker Tjubim Gkirio, 94. del 
23JI0 Lucy Sulimn se porofii 9. -10. del 2335 
Vojna žensk, 20. del 

SREDA 20.6. 

11.00 Ktc 11J5 Brodokm 12.15 Rojstvo 13.05 
Lov na duhove 1330 Živalski vit 14J0 ReSevar^ 
živali 14.45 Poznavalec 1535 ZamoKane 
zdravniške zgo<a)e 16 J5 RPA 1630 Hlc 17.15 
Oko za oko 18.05 Brodokim 19J)0 Diita 1930 
Pod nožem 20.15 Živalski vrt 21.05 Prevaranti 
22.00 Jasnov idc i2230Z^ obsojenih na smit 
23.40 Dek) ni Sala 00.05 Pod nožem 0030 Kij 
storiti? 01 JO Prevaranti 

12JOLcirenzovažena,50.del13.10lucySuivan 
se porod, 11. - 1 2 del 14 JK Kriva le (ubezni, 99. 
del 15 JO Kriva te ljubezni, 100. dd 1535 Ker lju-
bim Gkirio,94.del16A5 Ker ljubim Gk>rio,9S.del 
17.40 Lorenzova žena, SO. del 1835 Vojna žensk, 
21. del 1930 Nore in zaljuhTjene, 23. del 20J0 
LucySuivansepo(ofi,11.-12.del21.10Krivale 
ljubezni, 100. del 2 2 i S Ker p i m Gkirio, 95. del 
23.00 Lucy Suliivan se porofi, 11. - 1 2 del 2335 
Vojna žensk, 21. del 

ČETRTEK 21.6. 

11.00 KIicnJSBrodolom1130(:uda5ko 12.15 
Rojstvo 13i)5 lov na duhove 1330 Živalski vil 
14J0 Reševanje živali 14.45 Poznavalec 1535 
Zamolčane zdravniške zgodbe 16J5 PofitniSki 
posnetki 1630 Klic 17.15 Oko za oko 18.05 
Brodokim 1830(uda5ko 19J)0 Diika 1930 Pod 
nožem 20.15 Živalski vit 21.05 Prevaranti 2100 
Jasravida 2230 ZapomiSki zdravniki 23.40 Delo 
ni Sala 00.05 Pod nožecn 0030 Kaj storiti? 01 JO 
Prevaranti 02.10 Na zmenku 

12J0 Lorenzova žena, Sl.del13.10LucySuivan 
se poroa 13. -14 del 14.05 Kriva te ljubezni, 100. 
del 15.00 Krira te jubezni 101. del 1535 Ker lju-
bim Gkirio, 9S.de<1&f5 Ker $ubim Gkirio, 96. del 
17v40 Lorenzova žena, Sl.dd1&35Vojnažens)( 
22 del 1930Nore in za^iijene, 24. del 20 J O 
LucySuavan se porofi, 13.-14.del21.10Krivate 
liiezni, 101. del 22.05 Ker p i m Glorio, 96. del 
23A ) Lucy Sdivan se porofi, 13. - 1 4 del 2335 
Voina žensk. 22. del 

Oirmia, Slovenica, Europea. 
Pri vrstnem redu teh imen niti 
ne gre za kak poseben latinski 
izrek, čeprav "omnia" prevede-
mo v vse, za vse, vsestransko, 
vsesplošno. Skoraj ni Gorenj-
ca, Kranjčana Se manj, ki ne bi 
vedel za športno trgovino Om-
nia Šport s samega začetka de-
vetdesetih. Takrat še izvirnega 
imena Omnia se je spomnila 
Ljubljančanka Daja Čuk, ki je v 
tistih za podjetnišWo zgodnjih 
letih skupaj s takrat popular-
nim in perspektivnim nogo-
metašem B<^aiiom Taneskim 
orala ledino na področju trže-
nja športnih oblačil in mode za 
prosti čas. V osamosvojitvenih 
časih je v Munchnu vzniknilo 
še zasebno družinsko podjetje 
Jasne in Marjana Čuka, v ti-
stem času z "uhia" pomenlji-
vim, če ne kar patriotskim ime-
nom Slovenica. Njuna starejša 

Filip Koletnik, Daja Čuk, Tomaž Humar In Maja Roš 

zabavo. In ob koncru dodala, da 
so na vrhuncu moči in v pol-
nem razcvetu in da nas bodo 
ob glasbi pogostili z izbrano 
kulinariko JGZ Brdo ter vini 
narjev, prijateljev Gorenjske. 
Stojana Ščurka, Aldcsa KKnca 
in Vaherja Sirka. In kar je v za-

ga od števibiih povabljenih so 
pcxiobno navduševala umetni-
ška dela. Tudi posebno lep po-
nosni maček Franceta Slane, 
skorajda družinskega slikarja 
in prijatelja Cukovih. In skozi 
večer, ki ga je grelo odprto in 
dišeče c^jišče, je nastalo pre-

Petra Čuk in Andrej Šprajc 

Uroša Pivka, nekdanjega 
uspešnega tenisača Triglava, 
ko je Iskratel zamenjal za med-
narodno zasebno družbo. In 
uspeL Čestitka jim gre hidi za 
Teraso, ki je te dni dobila novo 
simpatično najemnico. Poslov-
než Filip KcJetnik, Mariborčan 

r : 

Stipe Miličič in Daja Čuk Emina in Boštjan VaKer Sirk, janež Hočevar in Stojan Ščurek 

hči Daja j)a je pred natanko 
petnajstimi leti dovensko pod-
jetje, seveda skupaj s staršema, 
jKiimenovaila Europea. "Pet-
najst let ni veliko," je podjetna 
Daja Čuk zapisala v grafično 
odlično oblikovano vabilo, delo 
studia Pop-Up Jake in Davida, 
ter povabila na Račji otok na 
Brdo pri Kranja Da bi v izbra-
ni družbi med cvetjem cvetli-
čarja, Kranjčana Matjaža Begu-
ša, državnega prvaka v fioristi-
ki, in deli petih umetnikov, ki-
parja Stipeta Miličk^ in slikar-
jev Nataše Menart, Franceta 
Slane, Marka Kivine in Toma-
ža Perka, proslavili njihov jubi-
lej. "Petnajst je veliko. Veliko 
tiuda, veliko ambidj in veliko 
dela ...," je sijajno pišoče nada-
ljevala razmišljanje na vabilu. 
Petnajst let je mejnik, posta-
nek. Razlog za sproščen pre-
mislek in poznopomladansko 

četku skvaril naliv, je zgodaj 
zvečer nadoknadila polna luna. 
Premišljeno in zelo dekorativ-
no na prostem postavljene sli-
ke in kamniti kipi gostujočih 
umetnikov so za umetnost ob-
čutljive zagotovo očarali. Rojen 
Ljubljančan, študiral in odra-
ščal je v Sarajevu, po duši pa 
Hvarčan Stipe Miličič, doktor 
kemijskih znanosti, ki je zna-
nost zamenjal s kiparskim 
ustvarjanjem, je "filmsko" od-
igral pozo ob gostiteljici in slav-
Ijenki Daji Čuk. Simpatična in 
modno dovzetna Nataša Me-
nart žena glasben^ založni-
ka Boštjana Menarta, pa se je 
predstavila s portretirano hčer-
ko, sedemletno Saro Isabeik). 
"Sem v Baslu, meša se mi od 
vseh Picasov ..., dajva se slišat 
..." je bila povsem iz sebe in 
navdušena pred dnevi slišati 
Nataša prek "gsmja". Marsiko-

cej prikupnih slik. Skoraj po-
ročna, če ne vsaj predporočna 
Emine Lakota, ki znanje z de-
lom združuje v županstvu Zo-
rana Jankoviča, in asbrofizika 
Boštjana Berčiča iz družbe In-
fonet ki je lani na istem mestu 
praznovala enako obletnico. 
Svojevrstni jubilej so pred dne-
vi praznovali tudi na Mohorje-
vem klancu, v za Kranj kult-
nem lokalu Terasa, ki so ga 
pred desetimi leti začeli druž-
no Pivk-Delalutovi. l^aša, de-
kliško Prah, in Uroš Pivk, sku-
paj s Pio, dekliško Bobnar iz 
Godešiča, in Robert Delalut. 
T i s t ^ leta sta moška, Robert 
in Uroš, še soustvarjala v Iskra-
tela Robert je nov poklicni iz-
ziv našel najprej pri Branku 
Selaku v Marmorju, zdaj pa 
vodi področje tiženja v družbi 
Merkur. Poslovno in osebno 
tvegana je bila tudi odločitev 

Isabella in Nataša Robert Delalut, Tjaša Prah, Pia Bobnar in Uroš Pivk 

v Kranju, ciirektor Carl Zeiss 
Slovenija, ki je za sproščanje in 
veselje dobra tri leta skrbel za 
Teraso, se prav tako odloča za 
nove poslovne cxiločitve. Z nje-
govo življenjsko sopotnico Ma-
xime so se skupaj nasmejali 
svojeglavemu alpinisha Toma-
žu Humarju in njegovi Maji 
Roš, novinarki Pop tv ter pozi-
tivni energiji, ki jo vedno prina-
ša v družbo prijateljev. Janez 
Hočevar, regijski šef gorenj-
skih cxivetiiikov, športnik po 
duši in vse boljši poznavalec 
odlične briške kaplje, p« je na-
zdravil v družbi vedno ocflično 
razpoloženih vinarjev, Bricev 
Vahetja Sirka in Stojana Ščur-
ka, lani abrahama. Šolan trk 
glaževine, ni kaj. Mlajša Čuko-
va pa se je neslužbeno zabava-
la s službenim šefom Andre-
jem Šprajcem, direktorjem 
Turizma v PS Sava, kjer je 
Petra direktorica trženja v Sava 
hotelih Bled. Oba sta sc stiinja-
la, da kaj podobno lepega kot 
na Račjem otoku znajo in 
zmorejo tudi na Bleda Omnia 
vincit amor - ljubezen vse pre-
maga. Bi brez težav lahko zapi-
sal. Predvsem do posla in te-
žav, ki so se marsikomu cxl 
udeleženih zgodila v teh pet-
najstih letih. In kot pravijo naši 
oblastniki - bodimo sproščeni. 
Pa čeprav kdaj - sed nummus 
vindt amoiem - denar prema-
ga ljubezen. Omnia mea me-
cum porto - Vse, kar je moje, 
nosim s seboj. 



HUMOR 
B R A T V S E V I D I , B R A T V S E V E 

NOVA DOBA, NOVA IMENA 
Velika bratovščina odkrila seznam bodočih preimenovanj javnih objektov, institucij, pojmov 
slovenske samobitnosti. Geslo: sproščena domovina - nova imena fina. 

M A U B R A T 

Če vam po pravici povem, 
sem sam nase ponosen. Nase 
in na našo bratsko redakdjo. 
Ko gre za odkrivanje strogo 
zaupnih dokumentov, do-
godkov, informacij. Ni jih na-
mreč sposobnejših od nas. 
Bratje izvohamo prav vse, 
tudi parfijmiran pasji drek v 
razdalji 119 metrov. Tokrat 
nam je v roke prišel vladni 
seznam novih poimenovanj 
javnih objektov, ulic, cest, in-
stitucij, kultnih pomnikov 
slovenske samobitnosti... 

Za našo gorenjsko izdajo 
so nas seveda zanimala pred-
vsem preimenovanja na Go-
renjskem. V Kranju se bo 
preimenovalo nekaj ulic, 
zgradb, institucij ... Del Kra-
nja, ki se imenuje Primsko-

vo, bo odslej Grimsovo, novo 
zgrajeni kompleks pri gimna-
ziji (glej slika) se bo imenoval 
v Dom gorenjske naveze. V 
Tenetišah bodo imeli Regij-
sko smetišče Janeza Janše, 
Bolnišnica Golnik se bo pre-
imenovala v Bolnišnico Jože-
ta Pljučnika, trgovsko središ-
če v Majdičevem logu pa v 
RupelNova. Gozd med na-
kelsko in kranjsko občino ne 
bo več Udinbošt, ampak Evin 
gozd. V Tržiču bodo Dvora-
no tržiških olimpijcev pre-
imenovali v Dom izgublje-
nih volitev, Dolžanovo sote-
sko pa v Ruparjevo tesen. Ra-
dio Gorenc bo kmalu Radio 
Sproščene, vasi Ljubelj in 
Podljubelj pa bodo spreme-
nili v Jambrek in Podjam-
brek. V Škofji Loki bo novosti 
manj, najpomembnejša bo 

sprememba Kidričeve ceste v 
Cesto pravice do popravka. 
Kranjskogord bodo namesto 
doline Pod Poncami dobili 
Dolino Eve Ii^, Ribčev Laz v 
Bohinju pa se bo preimeno-
val v Petkov gaz, v industrij-

ski coni v Zgoši pa bo vlada 
za potrebe parlamentarne 
kuhinje odprla Podjetje za 
vzrejo perutnine Zver. No-
vih imen bo še veliko, več pa 
na spletni strani vvww.vaz-
nodasinas.sds. 

G O R , D O L , N A O K O L ' 

SVETOVNA KONGRESA 
V ŽELEZNIKIH 

Le še vprašanje časa je, kdaj bo v Železnikih zrasel novi 
hotelski kompleks, ki bo ležanja željnim ponudil 80, po 
nekaterih izračunih celo 100 postelj, ob tem pa popolno 
wellness oskrbo, 4 picerije, 22 butikov, } vulkanizerske 
delavnice, popravljalnico čevljev, ročno avtopralnico, stre-
lišče za streljanje na glinaste golobe... Izvedeli smo, da bo 
v nekoliko modificirani obliki ostal celo bazen (na sliki). 
Poleg običajnega turizma, turisti namreč v velikih trumah 
prihajajo v Železnike in se pogosto zabašejo na ovinkih 
pred Dolenjo vasjo, v Železnikih nameravajo razvijati tudi 
konferenčni turizem. Za jesen 2008 sta kongrese že pri-
javila dva svetovno znana domačina Danijel Šmid Danny 
in Eric Maj Potočnik. Prvi bo organiziral 1. kongres pre-
rokovalcev, drugi pa 1. kongres oblačilne kulture do 
tridesetega leta. To bosta velika dogodka sa Železnike, saj 

Danny pričakuje več kot 16.000 prerokovalcev iz vsega sve-
ta, Eric pa več kot 36 modnih oblikovalcev z vsem 
mogočim spremstvom (kar nanese več kot 12.000 ljudi, 
psov, mačk in podobno...). V Železnikih so navdušeni, kot 
smo izvedeli tik pred zaključkom redakdje, pa je že dogo-
vorjeno, da bodo v Selcih do leta 2010 z g r a ^ letališče za 
letala do 62 sedežev + 7 članov posadke. Mali brat 

Č E T V E R E C B R E Z 

Palice za golf 

O različnih uporabnikih: 
"Ma smo se imele fino v 
unih cajtih, ko so nas boža-
le mehke roke Andrijane in 
Janezove moško robate, a 
prijazne prstne blazinice. 
Veliko smo se družile med 
seboj. Sedaj igramo vsak po 
svoje, prejšnje roke pa nas 
mečejo v tla, nas zvijajo in 
lomijo, kot da smo me vse-
ga krive." 

Dr. Tone Je rov še k...? 

O neuravnoteženosti naj-
večjega slovenskega dnevni-
ka: "Poglejte na oglasnih 
straneh slike avtomobilov, 
ki so naprodaj. Sami rdeči 
avtomobili. Nobenega ru-
meno modrega, črnega in 
belega. V tem časopisu je 
vse porDelo. Odjavil ga 
bom. Aja, časopis dobim za-
stonj? Potem ga bom odslej 
nalašč plačeval." 

Dr. Dimitrij Rupel 

O sproščenem obnašanju: 
"Poglejte. Pravijo, da nismo 
sproščeni. Kako ne, jaz ga 
lahko spustim, kadar hočem 
in kolikor močnega si 
zaželim. )e pa res, da se 
zadnje čase sproščam bolj 
potiho, ker se bližajo volitve 
in prestopni roki. Prav v tem 
času se počutim najbolj 
sproščenega, trenutno pa 
sem nekoliko nesproščen." 

M 
Matej Lahko Ovnik 

O osemdesetih letih: "To so 
bila najlepša leta v mojem 
življenju. Bil sem prvič za-
ljubljen. Ona jo je pokazala, 
jaz pa sem ugotovil, zakaj 
ga imam. Obvladal sem fr-
nikule in gumitvist, zato so 
me imele punce rade. Sta-
rejši so se ukvarjali samo s 
politiko, zato smo mulci 
imeli mir pred njimi." 

89.8 91.1 96.3 
Gorenjski prijatelj 
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Radio Sora d.0.0.. 
Kapucinski trg 4,4220 Škofja Loka, 
tel.: 04/506 50 50, fax: 04/506 50 60, 
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.vnA .iricciiter KATALENA Z GOSTI: 
BALETNIKI SNG MARIBOR POD VODSTVOM 
EDWARDA CLUGA IN VALENTINE TURCU 
TER HARMONIKAR MARKO BRONIK 
Oivoritfiv Fesiiviilii C.iiiiiola 
Khi.>;l;il(!in. K(;ui|. IB 5 ?n07, oh 21 30 

glavni pokrovitelj 

MERKUR 

HiTIVfll 
28.6. 20:30 Festivalna dvorana: ' 
GALA OTVORITVENI KONCERT 

I.7. 20:30 Vila Bled: 
.. MORE THAN TANGO-

2.7. 20:30 Feslivalna dvorana: 
MY ARMENIAN ŠPIRIT 

10.7. 20:30 Viteška dvorana : 
JANI KOVAČIČ: OD TRUBADURJEV 

II.7. 20.30 Festivalna dvorana 
MY GIPSV SOUL 

29.JUNIJ-II.JULIJ 2007 
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ZA KRATEK CAS 

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN TISOČ UGANK 
ZA ODRASLE 

16. junija 2 0 0 7 
Sobota 
Beno, Fran, Jošt 

Kar nekajkrat čez dan boste dobili idejo, da bi se umaknili od 
dogajanja, a vam bo to težko uspelo uresničiti. Dobra volja 
vam kljub upiranju ne bo u!la in na koncu se boste prepustili. 

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-n-n, ali po 
pošti na Gorenjski glas, 
Zoisova 1, 4000 Kranj, s 
pripisom "Tisoč ugank za 
odrasle". 

17. junija 2007 
Nedelja 
Corazd, Rajko, Adolf 

Veliko smeha, dobre družbe, prijetnih presenečenj... Vse to 
in še marsikaj dnigega lepega vas čaka to nedeljo. Pa čeprav 
bodo morda nekateri razdvojeni, tega ne bo nihče opazil. 

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-n-n, ali po 
pošti na Gorenjski glas, 
Zoisova 1, 4000 Kranj, s 
pripisom "Tisoč ugank za 
odrasle". 

18. junija 2 0 0 7 
Ponedeljek 
Marko, Bogdan, Rene 

Kadar se odločamo za hojo po robu, moramo biti res 
pogumni in seveda tudi malo nori. Pri tem ni zadržkov 
in ne pravil. Se obrestuje, čeprav ne prav danes. 

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-n-n, ali po 
pošti na Gorenjski glas, 
Zoisova 1, 4000 Kranj, s 
pripisom "Tisoč ugank za 
odrasle". 

19. junija 2 0 0 7 
Torek 
Julči, Prošt, Romena 

• VSi' • 
•''- ' : "i Z umikdfn v samoto bomo želeli le prikriti, da nam določene 

osebe pomenijo več, kot si želimo priznati. Čeprav bomo 
imeli nadzor, se stresu ne bo dalo izogniti. 

Kaj imajo skupnega 
kozorog, kobila, 
cent in drobna lastovka 
In potočna riba? 

20 . junija 2 0 0 7 
Sreda 
Cvetka, Silva, Ela 

Zaradi splošne izčrpanosti, tako duševne kot fizične, se 
bo marsikdo malo zamislil nad dogajanjem. Kot se 
zdravi telo, se lahko zdravi tudi duša. 

Izžrebali in nagradili bo-
mo dva pravilna odgovo-
ra (enega, ki ga bomo 

21. junija 2 0 0 7 
četrtek 
Slavica, Mitja, Lojze 

Iz trenutka v trenutek se bo menjalo današnje razpo-
loženje. Obeta se finančni razcvet in osebno zavedanje. 
Odvisno česa komu primanjkuje. 

prejeli preko SMS in dru-
gega, ki ga bomo prejeli 
po pošti). Nagrado boste 
prejeli po pošti. Pravilna 

22. junija 2 0 0 7 
Petek 
Ahac, Urška, Pavel 

i Poskušali bomo ujeti svoje sanje in marsikomu bo tudi 
uspelo. Spoznanje, da največ pomeni U>t da si zaupamo, 
je čudovito. 

rešitev zadnje objavljene 
uganke se glasi: glasba. 
Tokrat smo i^rebali Ma-
rijo VIšak in Vido Bobnar. 

v a e t c 
ZtMt^GREM 

V 8 A Z Č N 

i P 6 T ? LE K A O 
T , J E T A K b 

TANJA ODGOVARJA IN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ 
"Dvomi" 

Že dolgo časa si želim zame-
njati službo, a me je strah. 
Morda bi imela tudi swje pod-

jetje, a imam veliko prevet 
dvomov. Draga Tanja, kaj ml 
svetujete, oziroma kaj vidite v 
moji prihodnosti? 

Za vsako odločitvijo stoji 
tveganje in seveda pogum. 
Naj vam ne bo za izgovor 
to, da ste pač taki po karak-
terju, saj s tem le še bolj be-
žite stran od svojih želja ozi-
roma ciljev. Ste ambiciozni, 
znate prevzeti odgovornost, 
imate znanje, pa tudi voljo, 
tako da izgovorov ni več. 
Strah pa je sam po sebi čis-
to odveč. Že v tem letu, v je-
senskem obdobju se boste 
odločili in začeli s svojim 
poslom. Nekdo vam bo po-
magal in vrata bodo odprta. 

Sčasoma boste morali po-
iskati pomoč, saj sami zara-
di preobilice dela ne boste 
zmogli. Dela bo zelo veliko 
in s tem seveda tudi denar-
ja. Uspeh, ki se vam obeta, 
vas bo presenetil in dobili 
boste še nove zamisli, ki 
bodo komaj čakale, da jih 
uresničite. Podjetje se vam 
kasneje, v roku enega leta 
razširi in premišljevali boste 
o sodelovanju s tujino. Ni 
dvomov, ne strahu in ne iz-
govorov, zato samo pogum-
no naprej. Lep pozdrav. 

"Zdravje" 

Imam raznorazne težave 
in me zanima, ali se bom 
sploh ie kdaj dobro počutila. 
Najbolj me je strah, da bom 
na stara leta komu v breme. 
Kaj se mi obeta pri zdravju v 
prihodnosti? Hvala. 

Sladkorno bolezen imate 
še na meji skoraj normalne-
ga in vam jo bo uspelo od-
praviti z zdravo prehrano in 
zmernim gibanjem. Visok 
krvni tlak uspešno zdravite 
in zato niste ogroženi. 
Izogibajte se stresom, ka-
dar se le da in glejte, da ni-
ste preveč fizično obreme-
njeni. Kolesarjenje vam ni v 
škodo, le klancem se ogni-
te. Artritis je res ena huda 
nadloga in velikokrat odvis-
na od vremena in zelo tež-
ko, oziroma nikoli ozdravlji-
va. Lahko se le olajša, ali 
omili. Poskusite se navaditi 
na neslano hrano in pijte 
čim več navadne vode. Dru-
gega vam pri zdravju ne vi-
dim, je pa res, da se ne zna-
te izogniti stresom, zato ste 
podvrženi depresiji, ki vaše 
težave še poslabša. Bodite 
veliko v dobri družbi, saj ve-

ste, da je smeh pol zdravja. 
V breme ne boste nikoli ni-
komur. In ne pozabite, niste 
bolni, zdravi ste. Naučite si 
vzeti več časa za sebe. Za 
smeh in druga razvedrila. 
Srečno. 

"Razočarana" 

Imam vnuka, ki je bil zelo 
razočaran in seveda jaz z 
njim. Je žalosten. Ali je še 
mogoče, da se bo vrnil nazaj 
v gasilsko skupino? Hvala in 
lep pozdrav. 

To kar se je zgodilo, res ni 
bilo pošteno do vnuka. Res 
je zelo prizadet in žalosten. 
Nekdo od odraslih, vi ali 
njegovi starši morajo posre-
dovati v tej zadevi in vse se 
uredi, kot je treba. Vnuk se 
zagotovo vrne v isto skupi-
no. Lep pozdrav. 

HOROSKOP 
TANJA in MARICA 

Oven (21.3. - 214. ) 
Obdobje, ki je pred vami, bo zelo dobro za reševanje 
starih in tekočih uradnih zadev. Kar se tiče denarnih 
zadev, vam bo vaša naravna previdnost prišla zelo 
prav, saj se boste s tem izogibali nespametni naložbi. 

Bik ( 2 2 4 . - 20.5.) 
Mirno se boste prepustili poletnim dnem, saj vas ob-
čutek, da nad vami ni nobene f>osebne nevarnosti, ne 
vara. Sem pa tja bo mimo prišla kakšna manjša in ne-
potrebna skrb, a se ne boste pustili premotiti. 

Dvojčka (21.5. - 21.6.) 
Svoje skrite želje si boste začeli sami uresničevati in ne 
boste več čakali na druge, ki vas vedno znova razočara-
jo. Če boste odklonili neko povabilo, bo zamera preveli-
ka, da bi vam jo lahko odmerili. Sobota bo vaš dober dan. 

Rak (22.6. • 22.7.) 
Evro na evro palača. Težko vam bo, ko boste morali 
dati denar od sebe. In to ravno sedaj, ko ste že mislili, 
da vam gre bolje. Naj vam bo v tolažbo, da denar ne 
gre v nič, ampak v koristen namen. Od tistih, od kate-
rih najmanj pričakujete, boste obdarjeni. 

Lev (23.7. - 23.8.) 
Cel teden boste poskušali stvari in misli postaviti na 
svoje mesto. Na samem začetku z rezultatom ne bo-
ste zadovoljni, saj bo potrebno vložiti malo več časa. 
Na delovnem področju, se vam kmalu odpira prilož-
nost, ki je nikakor ne smete zamuditi. 

Devica (24.8. - 23.9.) 
Pred vami bodo jasni cilji in vso svojo energijo boste 
usmerili za izpolnitev vaših ciljev. Vse to vam sploh ne 
bo težko, saj vas bo vlekla naprej neustavljiva želja po 
korenitih spremembah. Skrbi, ki si jih boste delali za-
radi denarja, bodo odveč. 

Tehtnica (24.9. - 23.10.) 
v naslednjih dneh bodite zelo previdni pri denarnih za-
devah. Ker se boste izmikali jasnim dejstvom, bo de-
narnica prej prazna, kot boste pričakovali. Na delo-
vnem področju, vas čakajo spremembe, vendar to ne 
pomeni, da se lahko nehate truditi. 

Škorpijon (24.10. - 22.11.) 
Ves teden boste nemirni in napeti. Različni ljudje vas 
bodo neprestano spravljali v slabo voljo. Šele kasneje 
se boste postavili po robu in začeli drugače gledati na 
določene situacije. Pri financah bodite zelo pazljivi, da 
vam ne bo kasneje žal. 

Strelec (23.11. - 21.12.) 
Velike misli in dvome vam bodo povzročili prijatelji. S 
svojimi idejami in nasveti bodo prišli tako daleč, da bodo 
omajali zaupanje, ki ga imate do njih. Ker ste seveda pra-
vi borec, kar velja za vsakega pravega strelca, nikakor ne 
boste popustili in boste ravnali po svoji pameti. 

Kozorog (22.12. • 20.1.) 
Med prijatelji boste intenzivno začeli ločevati zrnje od 
pleva. Preteklo razočaranje vas bo potolklo bolj, kot to 
sploh lahko pričakujete. No ja, kakor koli, stvari boste 
prišli do dna in odločitev, ki bo padla z vaše strani, bo 
tista prava. 

Vodnar (21.1. -19.2. ) 
Le malo bo manjkalo, da bi pozabili na drobne stvari, ki 
vašim najbližjim veliko pomenijo. Ste zelo obremenjeni 
z raznimi skrbmi, tako da to ne bo nič čudnega. Nekdo, 
od katerega najmanj pričakujete, vas bo presenetil. 

Ribi (20.2. - 20.3.) 
Situacija, v kateri se boste znašli, bo pozitivna za vas, 
le reševala se ne bo tako hitro, kot si boste zamislili. 
Poglobiti se bo treba v bistvo in vsako stvar reševati 
posebej. V ljubezni se že nekaj časa počutite osamlje-
no in izgubljeno. Naredite kaj zato. 



N A G R A D N A KRIŽANKA 
V juniju novo v Kranju. Planina 2, TC Lisjak, 1. nad. salon ležišč in pohištva 
SPALNICE, OTROŠKE SOBE IN POSTELJE PO POSEBNIH PROMOCIJSKIH CENAH IZ ZALOGE 

STROKOVNO SVETOVANJE V SPECIALIZIRANEM SALONU 

N a g r a d e : i . n a k u p v v r e d n o s t i 4 0 E U R ( 9 . 5 8 5 . 6 0 S IT ) ; 2. n a k u p v 

v r e d n o s t i 3 0 E U R ( 7 . 1 8 9 . 2 0 S I T ) ; 3. n a k u p v v r e d n o s t i 2 0 E U R 

( 4 . 7 9 2 . 8 0 S I T ) . Trt n a g r a d e p o d a r j a tud i G o r e n j s k i glas. 

Rciilv« kfižan^ic (nagradno gcsfo. sestavljeno u irk z oštevilčenih polj in vpisano v 
kupon Iz kfižankc) poiljitc na dopisnicah do Sfedc. 27. junija 2007. na Cotenjski glas. 
Zoisova I. 4001 Kranj, p.p. 124 Dopisnico iahko oddate tudi v nabiralnik Coienjskega 
glasa pred poslovno stavbo na Zoisovi 1 



DRUŽABNA KRONIKA 

ZABAVE ZA SAMSKE 
Ta teden je ena izmed slovenskih revij pripravila tradicionalne kasaške dirke v Stožicah, šola za 
barabe je lahko uspešen ali propadel projekt, pred časom je Veliki brat dobil radijsko Veliko sestro, 
trendovske pa so tudi zabave za samske. 

Alenka Brun 

Zadnje čase prihaja-
jo v modo zabave 
za samske. Je sam-
ski stan v modi ali 
ne, ne vemo, izkuš-
nje intemetnih Ide-

petalnic pa kažejo, da je tre-
nutno v modi ljubimkanje. 
Predvsem med f>oročenimi 
oziroma omoženimi, ki si na 
ta način omislijo ljubimko ali 
ljubimca. Virtualnega ali res-
ničnega. 

Tokratna zabava za samske 
je bila ena bolje organizira-
nih. Potekala je v lokalu Jupi-
ter v ljubljanskem Koloseju, 
za boljše spoznavanje med 
samd in samičkami pa je po-
skrbelo osebje lokala oziroma 

Jupitrovi angelčki. Obiskoval-
ce so enostavno oštevilčili, kar 
je angelčkom pa tudi obisko-
valcem samim pomagalo pre-
biti prvi led spoznavanja. 

Dogodek je bil organiziran 
v sodelovanju s Cinemania 
group in premiero komedije 
Šola za barabe, ki pa jo bomo 
v kranjskem Kino Centru lah-
ko gledali šele julija. Film go-
vori o sramežljivem in nego-
tovem Rogerju, ki se vpiše na 
skrivni in zelo neobičajni te-
čaj dvigovanja samozavesti 
dr. P-ja. Roger naposled zbe-
re dovolj poguma, da na zme-
nek povabi dolgoletno ljube-
zen, a njegova konkurenca 
postane prav tekmovalni dr. 
P, ki želi na najbolj nesramen 
način dokazati, da njegov 
šarm ne pozna ovir. 

In ko smo že pri ljubezni, 
ženskah in 'frajerjih', ne 
moremo mimo dobrih avto-
mobilov. Udeležence ne-
deljskega tekmovanja pre-
delanih vozil 402 Streetrace 
ali Tuning & Styling Shovv v 
Slovenj Gradcu je najbolj 
navdušil erotični šov 'car-
wash', ki je tudi nekaterim 
slovenskim mladenkam po-
magal do boljše prepoznav-
nosti v začetnih fazah nji-
hove lepotne kariere. Tako 
je recimo začela tudi Alma 
iz Bara. Na tuningu pa smo 
opazili razposajenega Pera, 
velikega Sonjinega zavezni-
ka in malo časa nastanjene-
ga stanovalca slovenske 
hiše Big Brother. 

Resničnostni Veliki brat se 
je v Sloveniji začel precej pred 

radijsko Veliko sestro, ki pa je 
dobila zmagovalca nekaj dni 
prej. Zmagal je Tonček. Do-
gajanje je komentiral s pre-
prostim stavkom: "Meni je 
tukaj prijetno." 

ideja za radijsko igro o res-
ničnostnem šovu se je poro-
dila v glavah ustvarjalcev 1. 
programa Radia Slovenija, 
njihovo zamisel pa je razvil 
in uresničil kolektiv Narobov. 
Odgovorna urednica 1. pro-
grama Radia Slovenija Tatja-
na Pire je ob razglasitvi zma-
govalca resničnostnega šova 
Velika sestra povedala: "Na 1. 
programu smo želeli na naj-
bolj originalen način poveda-
ti svoje mnenje o resničnost-
nih šovih - s parodijo. Kolek-
tiv Narobov je naredil več kot 
smo pričakovali.' 

Film Šola za barabe sta si ogledala nasmejana Živa Vadnov 
in njen Klemen... / FOM: TIIU OOM 

... ter vedno prijazna Iris Mulej in njen novinarski ^nt jure. 
Tokrat si je Iris privoščila tudi pokovko. / fou: rmi oou 

Vsak na svoj način izkoristi prepoznavnost nastopanja na 
televiziji. Pero se je odločil za 'carwash'. /foio Asa 

Finalisti resničnostnega 
Narobov / FOM: A« 

šova Velika sestra: Kolektiv 

Ladyjine kasaške dirke si ogledajo dame in gospodje s klobuki. Tone Fornezzi TOF si je tokrat omislil zanimivo pokrivalo. 

VRTIMO GLOBUS 
Busha niso oropali 

Iz ameriškega veleposlaništva v Tirani 
so sporočili, da Ceorgeu Bushu med ne-
deljskim obiskom albanske vasi Fushe 
Kruje ni izginila ročna ura, kot je mogo-
če sklepati iz posnetka, ki kroži po sple-
tu. Na njem se namreč ameriški pred-
sednik z uro na levi roki rokuje z navdu-

šeno množico ljudi, nakar ura z njegovega zapestja izgi-
ne. Iz varnostnih razlogov naj bi jo snel eden od var-
nostnikov, ki so ga obkrožali. 

Ni tipična Italijanka 

Italijanski filmski lepotici Monici Bellu-
cci režiserji vedno ponujajo močne žen-
ske vloge, saj so prepričani, da ima zna-
čaj tipične Italijanke, sama pa pravi, da 
še zdaleč ni stereotip samozavestne in 
glasne Italijanke. "Srečo imam, da reži-
serji Italijanke vidijo kot močne, čutne in 

nevarne ženske, zato mislijo, da sem taka tudi jaz. V res-
nici sem veliko bolj šibka in negotova," je povedala 
zvezdnica Kristusovega pasijona. 

Še nikoli ni ljubila 

Prva zmagovalka Ameriškega idola Kelly 
Clarkson, ki v svoji novi pesmi Never 
Again kritizira nekdanjega fanta, pravi, 
da še nikoli ni bila zaljubljena. "Rada 
imam svojo družino in prijatelje, vendar 
pa v romantični zvezi še nikoli nikomur 
nisem rekla, da ga ljubim," priznava 25-

letna pevka, ki je v tem pogledu dokaj konzervativna. 
"Ljubezen je nekaj, za kar se moraš potruditi," meni Ke-
lly, ki tudi o materinstvu še ne razmišlja. 

Bono in Celdof proti revščini 

Na koncertu Vaš glas proti revšči-
ni v nemškem Rostocku, ki so ga 
organizirali ob srečanju vrha C-8, 
se je zbralo okoli 70.000 ljudi, na-
stopila pa sta tudi irska glasbenika 
in aktivista Bono Vox in Bob Cel-
dof Voditelji osmih najrazvitejših 

držav na svetu so odobrili 60 milijard dolarjev pomoči, 
kar sta zvezdnika ostro napadla. "Temelji so zgrajeni, 
zdaj morajo postaviti zidove in streho," je Bono pomoč 
Afriki primerjal z gradnjo hiše, ter s tem politike pozval, 
naj naredijo naslednji korak. 

Slavica Crabovac je 22-letna rakica, ki v prostem času 
rada rola, kolesari, se druži s prijateljicami, najde pa tudi 
čas za kakšen sprehod s svojim fantom. 1 Foto:uiKzPip.n 


