
P o s l o v n i p r o s t o r i 

v O P C Š e n č u r 

I n f o r m a c i j e : t e l . ( 0 4 ) 2 7 9 1 8 0 0 

w w w . r z i s n i k - p e r c . s i 

•i P 
P o s l o v n i p r o s t o r i 

v O P C Š e n č u r 

I n f o r m a c i j e : t e l . ( 0 4 ) 2 7 9 1 8 0 0 

w w w . r z i s n i k - p e r c . s i 
Š E N Č U R 

P o s l o v n i p r o s t o r i 

v O P C Š e n č u r 

I n f o r m a c i j e : t e l . ( 0 4 ) 2 7 9 1 8 0 0 

w w w . r z i s n i k - p e r c . s i 

v s a k p e t e k i z i d e • u g o d n i k r e d i t i 

M W O K N O 
Gorenjska y Banka 

Banka <» posluhom 

Če imaš cilj, boš našel tudi pot. 

Leto LVI - ISSN 0352 - 6666 - št. 14 - CENA 180 SIT (14 HRK) 

O G L A S 
Kranj, torek, 18. februarja 2003 

Foto: Gorazd Kavčič 

Policijski dokazi s težo 
"Vse, kar boste izjavili, bo uporabljeno proti vam..." Saj poznate ta 

stavek? Če ne drugače, iz ameriških kriminalk, ko policisti ujamejo 
osumljenca in mu nataknejo lisice. No, naši zakoni so precej drugačni. 
Izjave osumljencev iz t.i. predka/enskega postopka, kjer ima / njim 
opravka policija, na sodišču ne veljajo. Veljajo šele izjave, dane pred 
preiskovalnim sodnikom. Najnovejša najavljena sprememba zakona o 
kazenskem postopku pa gre v ameriški smeri, vendar obstane nekako 
na pol poti. Tudi izjava, dana na policij i, ki jo bo osumljenec dal 
vpričo svojega zagovornika, bo veljala kot doka/. Delno celo tista, ki 
jo bo dal brez zagovornika, a le, če se bo pod njo podpisal. Novela 
kazenskega zakonika, ki bo dala večjo težo predka/enskemu postop
ku, v katerem bodo imeli aktivnejšo vlogo tudi državni tožilci, bo 
sprejeta predvidoma konec aprila, uveljavljena pa naj bi bila po enem 
letu; da se bo policija imela čas strokovno pripraviti na novo nalogo. 

To je le ena od številnih novel, ki jih v vladno in parlamentarno pro
ceduro predlaga pravosodni minister in vodi k učinkovitejšemu delu 
sodišč. Gotovo ena pomembnejših. Z njo bo namreč odpadel tudi strah 
pred t.i. okuženostjo sodnikov /. nedovoljenimi dokazi, ki so se zdaj 
"po naključju" znašli v kazenskem spisu in ne bi smeli vplivati na sod
no odločitev. Poslej bodo takšni dokazi dovoljeni, dokler novela ne bo 
uveljavljena v praksi, pa bo zakon tudi natančno povedal, kdo je tisti, 
ki bo moral nedovoljen dokaz pravočasno umakniti izpred oči odloču
jočega sodnika. Druga pomembna predlagana novost zakona o 
kazenskem postopku je t.i. kaznovalni nalog, ki ga bo državni tožilec 
lahko predlagal na okrajnemu sodišču /a manj huda kazniva dejanja. 
Sodišče bo odločilo po skrajšanem postopku, brez strank, po normal
ni poti pa le, če se bo osumljenec na odločitev pritožil. Po izkušnjah 
je takšnih pritožb malo (leta 2001 na odločitve okrajnih in okrožnih 
sodišč niti tretjina), kar pomeni, da bodo okrajna sodišča, ki so - med 
njimi še posebej tudi kranjsko - zatrpana / novimi in starimi zadeva
mi, lahko odločala hitreje, v razumnejšem roku. Helena Jelovčan 

Smrtna nesreča v Podtaboru 
Podtabor - Včeraj zjutraj, petnajst minut do šestih, je 53-letni 

Radovljičan S.D., ki je s seatom ibizo vozil proti Kranju, pri odcepu za 
Tržič v Podtaboru iz še nepojasnjenega razloga zapeljal levo in čelno 
trčil v tovornjak, ki gaje vozil 40-letni nemški državljan L.S. Vozil i sta 
po trčenju zdrseli s ceste na gradbišče bodoče avtomobilske ceste. 
Radovljičan je ostal ukleščen v avtu in je zaradi hudih poškodb takoj 
mrtev. S.D. je prva letošnja žrtev prometa na gorenjskih cestah. Lani v 
enakem času so umrli trije ljudje. H.J., foto: Gorazd Kavčič 

V a r n a h i š a i z b r a n a 
Kranj - Idejo o varni hiši so podprle vse gorenjske občine. Mestna 
občina Kranj je sprva zanjo ponudila eno od svojih stavb, ki pa se 
je pokazala kot neprimerna. Zato je oktobra lani, tako kot večina 
drugih županov, tudi kranjski podpisal sporazumni dogovor o 
pristopu k pogodbi o zagotavljanju denarja za ureditev varne hiše 
in za njeno delovanje. 

Pred koncem leta je mestna ob
čina društvu za ženske in otroke 
žrtve nasilja varna hiša nakazala 
y,36 milijona tolarjev, kolikor po 
ključu znaša njen 26,74-odstotni 
delež. Minulo sredo pa so se 
kranjski mestni svetniki na seji 
strinjali s predlaganim nakupom 
hiše, ki jo je izbralo društvo in 
stane 31,5 milijona tolarjev. Mest
na občina Kranj se bo, tako kot 
druge občine, v zemljiški knjigi 
vpisala kot solastnica hiše v višini 
svojega deleža. Hkrati pa so mest
ni svetniki sprejeli tudi obveznost, 
da v naslednjih letih v občinskem 
Proračunu zagotovijo ustrezen de
lež denarja za delovanje varne 
hiše. Ker mora lokacija varne hiše 
ostati neznana, je o njej na voljo le 
nekaj osnovnih podatkov. Gre za 

podkleteno visokopritlično stano
vanjsko hišo, v kateri je okroglih 
210 kv. metrov koristne površine. 
K hiši je prizidana garaža. Sadov
njak, v katerem je tudi čebelnjak, 
pa meri 585 k v. metrov. Dovolj 
prostora za bivanje, oddih in otro
ško igro na svežem zraku. H.J. 

Zmagovali doma in na tujem 
Naši tekmovalci v paraskiju so za popolno zmagoslavje poskrbeli na svetovnem prvenstvu na Kobli, z naslovom 

svetovnega prvaka v šprintu lokostrelskega biatlona se je domov iz Nemčije vrnil Andrej Zupan, za senzacionalno 
prvo zmago v svetovnem pokalu v sankanju pa je v italijanskem Olangu poskrbel Borut Kralj. 

Naši tekmovalci so se na svetovnem prvenstvu v paraskiju na Kobli veselili popolnega zmagoslavja. 

Kranj - Čeprav se svetovno pr
venstvo v alpskem smučanju v St. 
Moritzu minulo nedeljo ni konča
lo po željah slovenskih in gorenj
skih smučarjev, pa smo se tudi na 
Gorenjskem veselili novih izvrst
nih rezultatov naših športnikov. 
Tako so za svojevrsten uspeh po
skrbeli naši padalci, oziroma tek
movalci v paraskiju, ki so še en
krat več dokazali, da smo Gorenj
ci v tej panogi svetovna velesila. 
Na svetovnem prvenstvu na Kobli 
so namreč osvojili tako rekoč vse 
mogoče kolajne, saj je bila ekipa 
Slovenije - Élana (Matjaž Prista-
vec, Gorazd Lah, Uroš Ban, Borut 
Erjavec) najboljša, ekipa Sloveni
ja -. A L C pa druga. Naslov sveto
vnega prvaka med moškimi je 

osvojil Uroš Ban, drugi je bil 
Matjaž Pristavec, tretji pa Uroš 
Ule. Tudi med dekleti je bilo naše 
zmagoslavje popolno, saj je na
slov svetovne prvakinje osvojila 
Irena Avbelj pred Majo Sajovic. 
Da imamo dobre mlade tekmoval
ce, pa je s prvim mestom v mla
dinski konkurenci dokazal Matej 
Bečan. 

V nedeljo zvečer se je s sveto
vnega prvenstva domov v Begu
nje vrnil tudi naš najboljši tekmo
valec v lokostrelskem biatlonu 
Andrej Zupan iz Mošenj, ki je v 
nemškem Mittenwaldu osvojil na
slov svetovnega prvaka v šprintu, 
bil pa je tudi član slovenske ekipe, 
ki je na prvenstvu osvojila brona
sto kolajno. 

Za veliko presenečenje na final
ni tekmi letošnjega svetovnega 
pokala v sankanju na naravnih 
progah pa je minulo soboto po
skrbel tudi Podljubeljčan Borut 
Kralj, ki je po 6. mestu prejšnji te
den na svetovnem prvenstvu na 
Soriški planini tokrat premagal 
vso konkurenco in Sloveniji pri
boril prvo zmago na tekmah sve
tovnega pokala. 

Ob odličnih nastopih naših 
športnikov na ostalih tekmovališ-
čih, posebej biatlonca Janeza Ma
rica in Andreje Mali v svetovnem 
pokalu, pa so gorenjski športniki 
poskrbeli tudi za nove naslove dr
žavnih prvakov (Primož Peterka 
in ekipa Triglava v skokih, Gregor 
Urbas v umetnostnem drsanju....). 

/ uvrstitvijo v finale mednarodne 
hokejske lige in visoko zmago 
nad Z M Olimpijo pa so v nedeljo 
zvečer v Podme/akli navdušili 
tudi jeseniški hokejisti. 

Seveda tudi v naslednjih dneh 
velikih športnih dogodkov ne bo 
manjkalo, saj se v Italiji danes 
začenja svetovno prvenstvo v nor
dijskem smučanju, na naši Poklju 
ki bodo na finalni tekmi svetovne
ga pokala merili moči biallonci 
/ lokom, v Kranjski Gori pa se 
jutri začenja 3. pokal Barovška 
dilja. evropski pokal v deskanjii 
na snegu. Vilma Stanovnik, 

foto: Tina Doki 
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Tone Rop tudi predsednik 
Liberalne demokracije Slovenije 

Za mag. Antona Ropa kot predsednika Liberalne demokracije Slovenije je na kongresu v Celju glasovalo 468 od 475 glasovalcev. Kritike na račun možnosti uveljavitve 
različnih mnenj. 

Celje - Na izrednem kongresu 
Liberalne demokracije Slovenije 
pretekli petek v Celju ni bilo več
jih presenečenj. Potem ko so se 
umaknili vsi drugi kandidati za 
predsednika stranke in je ostal 
mag. Anton Rop edini kandidat, 
presenečenja niso bila več mogo
ča. Na 468 glasovnicah od 475 ve
ljavnih je bila dana podpora mag. 
Antonu Ropu. 

Po izvolitvi je povedal, da bo 
vodil stranko v okviru programa, 
ki je bil sprejet pred volitvami v 
državni zbor in da vsak predsed

nik vodi stranko po svoje, zato od 
njega ni mogoče pričakovati ena
kih potez kot pri predhodniku dr. 
Janezu Drnovšku. 

Napovedal je boljše sodelovanje 
strankinega vrha s članstvom in 
odbori po terenu, kar je bila v pre
teklosti pomanjkljivost. Dediščina 
njegovega predhodnika dr. Jane/a 
Drnovška je velika obveznost. 
Stranka se bo pod njegovim vod
stvom na državnozborskih volit
vah prihodnje leto trudila vsaj po
noviti rezultat, če ne celo izbolj
šati. 

V i k a Po točn ik zavrn i la 
kand ida tu ro 

Liberalna demokracija Slovenije 
je v spremenjeni statut zapisala, 
da bo imela odslej tri podpredsed
nike, med katerimi mora biti ena 
ženska. Nekdanja županja Ljub
ljane Vika Potočnik zaradi do
godkov s Slovensko investicijsko 
banko (S1B) ni dala soglasja h 
kandidaturi za podpredsednico 
stranke. Kandidirali pa so držav-
nozborski poslanci Jožef Školč, 
Majda Sirca in Slavko Gaber 

Novi predsednik Liberalne demokracije Slovenije mag. Anton Rop in dr. Slavko Gaber, eden od treh 
podpredsednikov stranke. 

ter Meta Vesel Valentinčič, ge
neralna sekretarka v ministrstvu 
za zdravje. Izvoljena sta bila Maj
da Sirca in Slavko Gaber, Meta 
Vesel Valentinčič in Jožef Školč 
pa ne. Oba sta v razpravah opoza
rjala, da je v stranki premalo dia
loga in premalo prostora za raz
lična mnenja in toleranco. Tretji 
podpredsednik stranke pa je vodja 
poslanske skupine Tone Ander
lič, ki je nameraval kandidirati 
tudi za predsednika stranke, ven
dar je kandidaturo umaknil. 

Sp re je ta p r e d l o g a 
Z o r a n a Tha ler ja 

Kongres je potekal mirno, brez 
posebnosti in razprave, ki so jo 
nekateri pričakovali zlasti o naši 
zunanji politiki glede Iraka in teh
tanja med vojno in mirom, ko je 

Zakon o nepremičninskem 
posredovanju 

Predlog zakona ohranja in nadgrajuje prvotno predlagano vsebino zlasti pravila za varno in skrbno poslovanje 
pri nepremičninskem posredovanju. 

Ljubljana - Vlada je določila 
besedilo novega predloga zakona 
0 nepremičninskem posredovanju 
in ga poslala v prvo obravnavo v 
državni zbor. Obenem je sklenila 
i/ zakonodajnega postopka umak
niti prvotni predlog zakona o ne
premičninskem posredovanju, ki 
je bil državnemu zboru posredo
van že pred meseci. 

Omenjena odločitev vlade je 
bila potrebna zaradi tega, ker je 
bil pred prvotnim vladnim predlo
gom vložen v zakonodajni posto
pek poslanski zakon, ki je urejal 
enako oziroma podobno vsebino 
kot vladni predlog, v sedaj predla
ganem vladnem predlogu zakona 
pa je opuščen koncept samostojne 

zbornice nepremičninskih po
srednikov Slovenije, ki je bil zajet 
v prvotnem predlogu zakona. 

V kasnejših razpravah med 
predlagateljem poslanskega zako
na dr. Janezom Podobnikom ter 
nosilcem vladnega predloga mi
nistrom za okolje, prostor in ener
gijo mag. Janezom Kopačem je 
bilo namreč ugotovljeno, daje ne
katere dodatne sistemske rešitve 
na področju posredovanja z ne
premičninami primerneje urediti 
v vladnem predlogu zakona. 

Ker je predlagatelj poslanskega 
zakona svoj predlog zakona že 
umaknil iz obravnave, se z današ
njim umikom prvotnega vladnega 
predloga ter njegovo nadomestit-

Med vojno in mirom 
Ljubljana - Tako kot v večini večjih evropskih mest so tudi v Ljub

ljani in Mariboru organizirali mirna zborovanja za mir in proti voj
ni, tako imenovane Pohode kolaterale za mir. Tokratni mirovni protesti 
so najštevilnejši po protestih zoper vojno v Vietnamu. Demonstracije 
so bile tudi v Združenih državah Amerike in Veliki Britaniji, kjer je 
naklonjenost napadu na Irak največja. V Ljubljani seje pohoda za mir 
udeležilo nekaj tisoč, v Mariboru pa nekaj sto ljudi. 

O vojni in miru ter iraški krizi je v četrtek razpravljala tudi vlada. V 
sporočilu s seje so zapisali, da Slovenija podpira prizadevanja 
Evropske unije za oblikovanje skupnega stališča do iraške krjzc. Vla
da meni, daje v varnostnem svetu in drugih organizacijah nujno pre
seči soglasja, saj gre tudi za ohranitev njihove avtoritete. Slovenija se 
zaveda pomena partnerskih in zavezniških odnosov z Združenimi 
državami Amerike, s članicami Evropske unije in Nata ter državami 
zunaj teh organizacij, vključno z Rusijo. J-K. 

vijo z novim predlogom zakona 
zagotavlja nadaljevanje zakono
dajnega postopka na poenotenih 
vsebinskih izhodiščih, s tem pa 
tudi možnost za čimprejšnjo spre
jetje zakonskih podlag na tem po
dročju. 

Glede osnovnih ciljev v seda
njem predlogu ni odstopanj od 
prvotnega. Predlog zakona sledi 
trem ciljem: varstvo potrošni
kov, zagotovitev javnega inte
resa na področju posredovanja 
v prometu z nepremičninami 
ter skrb za razvoj in ugled ne
premičninske stroke. 

Predlog zakona določa pred
vsem pogoje, ki jih morajo izpol
njevati nepremičninske družbe 
(gospodarske družbe in samostojni 
podjetniki) za opravljanje storitev 
posredovanja (da ima zagotovljene 
ustrezne prostore, da posle zanjo 
opravlja na podlagi pogodbe o za
poslitvi nepremičninski posrednik 
z licenco ministrstva za okolje, 
prostor in energijo da ima zavaro
vano odgovornost za škodo), kakor 
tudi pogoje, ki j ih morajo izpolnje
vati nepremičninski posredniki (fi
zične osebe s pridobljeno licenco 
ministrstva za okolje, prostor in 
energijo) za opravljanje poslov po
sredovanja (višja strokovna izobra
zba, strokovni izpit). 

Sicer predlog zakona ohranja, 
pa tudi nadgrajuje že prvotno 
predlagane vsebine, zlasti pravila 

za varno in skrbno poslovanje pri 
nepremičninskem posredovanju, 
ureja javne evidence o posredova
nju v prometu z nepremičninami, 
opredeljuje strokovne podlage za 
posamično ocenjevanje tržne 
vrednosti nepremičnin, zagotavlja 
nadzor nad izvajanjem zakona in 
sankcionira kršitve ter določa za
hteve za uskladitev dela nepre
mičninskih posrednikov z novim 
zakonom. 

Prvotni koncept samostojne 
zbornice nepremičninskih po
srednikov je opuščen. Javna po
oblastila na tem področju ostajajo 
v pristojnosti ministrstva za pros
tor, ki daje in odvzema licence, 
vodi imenik nepremičninskih po
srednikov ter zagotavlja javne evi
dence o posredovanju. 

Licenco nepremičninskih po
srednikov lahko pridobijo vsi, ki 
imajo višjo strokovno izobrazbo 
in opravljen strokovni izpit. V 
prehodnem obdobju pa bodo to 
delo lahko opravljali vsi, ki so ga 
doslej. Predlog zakona predvide
va ukinitev pravilnika o enotni 
metodologiji za izračun prometne 
vrednosti stanovanjskih hiš in sta
novanj ter drugih nepremičnin ter 
za posamično ocenjevanje določa 
princip tržne vrednosti nepremič
nin. Temu primerno se bo prila
godilo tudi usposabljanje nepre
mičninskih posrednikov in cenil
cev. J .K. 

zunanje ministrstvo potegnilo ne
katere neusklajene poteze. Zoran 
Thaler iz Škofje Loke, nekdanji 
zunanji minister, je poskrbel, da 
je stališče Liberalne demokracije 
kot največje stranke do iraške kri
ze jasnejše in razumljivejše. Brez 
razprave je bil sprejet njegov 
predlog resolucije za mir, v kateri 
je izražena velika zaskrbljenost za 
svetovni mir. Thalerjeva resoluci
ja poziva k oblikovanju skupne 
evropske zunanje in varnostne po
litike, k spoštovanju mednarodne
ga prava in mednarodnih obvez

nosti in k upoštevanju stališč var
nostnega sveta. Irak je pozvan k 
spoštovanju resolucij Varnostnega 
sveta, enostranska akcija zoper 
Irak brez odločitve Varnostnega 
sveta O Z N pa ni sprejemljiva. Re
solucija o vključevanju Slovenije 
v Evropsko unijo in Nato pa pozi
va Slovenke in Slovence k udelež
bi na referendumu 23. marca in h 
glasovanju za vključitev. 

Jože Košnjek, 
foto: Tina Doki 

Za spoštovanje kultur in jezikov 
Kranj - Na konferenci Združene liste socialnih demokratov so izrekli 

podporo stavkajočim na slovenski radijski postaji Radio 2 v Celovcu in 
njihovo zahtevo po zagotovitvi ustreznih finančnih sredstev. Združena 
lista vsa leta sodeluje v prizadevanjih za normalno delovanje slovenske 
narodne skupnosti v sosednji Avstriji in za spoštovanje mednarodnih ob
veznosti. Na konferenci, na kateri so obravnavali predvsem prob
lematiko razvoja kulture v Sloveniji, so izrazili prepričanje, da bo nova, 
razširjena Evropa uspešna in demokratična samo takrat, ko bo postala 
prostor doslednega spoštovanja in enakopravnega sodelovanja vseh kul
tur in jezikov sodobne Evrope. Uresničevanje pravic narodnostnih man
jšin je eden od temeljev take Evrope. Združena lista je s tem stališčem 
seznanila tudi prijateljsko Socialdemokratsko stranko Avstrije. J.K. 

K d o b o d o b i v a l i n f o r m a c i j e 
Ljubljana - Vlada je na zadnji 

seji obravnavala tudi predlog Za
kona o dostopu do informacij jav
nega značaja, ki gre v državnem 
zboru v tretje branje. Vlada je 
sprejela dva uskladitvena amand
maja. 

Zakon o dostopu do informacij 
javnega značaja je pomemben z 
vidika pravic, ki so zagotovljene z 
ustavo, saj je pridobiti informaci
jo javnega značaja pravica vsako
gar. S tem zakonom bo ta pravica 
urejena bolj sistematično in celo
vito, kot je bilo to urejeno doslej. 

Zakon bo med drugim določil 
postopek dostopa do informacij 
javnega značaja in bo opredelil 
temeljne pravne kategorije dosto
pa do teh informacij. Tako bo do
voljen dostop do vseh informacij 
javnega značaja razen izjem, ki 
jih že sedaj opredeljujejo nekateri 
drugi zakoni (v primeru, denimo, 
tajnih podatkov, povezanih z 
obrambo države, poslovnih skriv
nosti, osebnih podatkov, katerih 

razkritje bi pomenilo kršitev var
stva osebnih podatkov). Prosilec 
bo imel možnost, kot predvideva 
predlog zakona, da za želeno in
formacijo zaprosi ustno ali pisno. 
Vpogled v zahtevano informacijo 
bo brezplačen, le za posredovanje 
prepisa, fotokopije ali elektron
skega zapisa zahtevane informa
cije bi lahko organ, kot še predvi
deva predlog zakona, prosilcu za
računal materialne stroške. 

Vlada se zaveda, da je pomemb
no v zakonu urediti tudi dostop do 
informacij javnega značaja s po
močjo informacijske tehnologije, 
saj se informacijska tehnologija 
razvija hitro, Slovenija pa je 
usmerjena v razvoj informacijske 
družbe ter v tem okviru tudi e-up-
rave. V tem pogledu je zanimiva 
določba zakona, ki organe zave
zuje k posredovanju posameznih 
kategorij informacij v svetovni 
splet, pri čemer pa mora biti zago
tovljen brezplačen dostop do takš
nih informacij. J.K. 

Športne prireditve najpomembnejše 
Ljubljana - Vlada je pretekli teden sprejela sklep o določitvi sezna

ma najpomembnejših dogodkov. Na seznam so uvrščeni dogodki, ki so 
tržno zanimivi z vidika pridobivanja izključnih pravic prenašanja. Na 
seznamu so športni dogodki. Ti so zimske in letne olimpijske igre, no
gometna prvenstva vključno z vsemi tekmami slovenske reprezentan
ce, smučarska tekmovanja v alpskem in nordijskem smučanju ter bia
tlonu, košarkarska in rokometna prvenstva, ter tekmovanja v gimnasti
ki, plavanju in kolesarjenju. Merilom za prenos teh dogodkov ustreza
ta Televizija Slovenija in televizijski program POP TV. J.K. 



Popolna zapora predora Ljubelj hromi življenje pod njim 

Katastrofa za ljudi pod sveto A n o 
Prometni tokovi med Slovenijo in Avstrijo skozi ljubeljski predor so prekinjeni od 13. januarja. Ta datum je prinesel pravo nesrečo za domačine in druge, ki si služijo kruh 

z gostinstvom in trgovino. 

Ljubelj - Napis pred restavracijo Kompas na Ljubelju seznanja 
obiskovalce, da je lokal v času obnove predora zaprt. Obenem jih 
vljudno vabi, da se vrnejo po 17. marcu. Sameva tudi trgovina iste
ga podjetja, v katerem pričakujejo četrtino manjši letni prihodek. 
Se težje je gostincem v Podljubelju. Dragan Njegovan ocenjuje, da 
je izgubil kar 90 odstotkov stalnih gostov v gostilni Ankele. Manj
ši obisk se pozna tudi v Tržiču in bližnji Bistrici, kjer so posebej 
zaskrbljeni v prodajalni Peko. Vsi se bojijo, kaj bo ob ponovni za
pori predora. 

Suhoparno sporočilo ministrstva 
za promet RS o popolni zapori 
predora Ljubelj od 13. januarja 
2003 ni imelo velikega odmeva v 
javnosti. V njem so zapisali, da 
bodo med 1. fazo rekonstrukcije 
predora na avstrijski strani izdela
li novo notranjo oblogo, niši za 
umik in sistem za gašenje. Ker 
tako zahtevnih del ni moč izvesti 
ob prometu, so se odločili za po
polno zaporo do predvidoma 17. 
marca. Od takrat bo predor zaprt 
le ponoči med 19. in 6. uro do 23. 

S a m o t a o b m e j n e m 
p r e h o d u 

Mejni prehod Ljubelj ne obratu
je, vseeno pa so tam dežurni poli
cist, carinik in snažilka. Tomaž 
Ferlic iz Policijske postaje Tržič, 
ki dela na Ljubelju že 17 let, se 
rad spominja zlatih časov ob pri
hodu na to mejo. Takrat so spreje
mali vozila iz Avstrije v štirih ali 
petih kolonah; iz Slovenije so jih 
spuščali v eni ali dveh. Odprtje 
predora Karavanke je zmanjšalo 
promet tovornjakov in avtobusov. 

Predor Ljubelj je popolnoma zaprt za promet že od 13. januarja letos. 

maja 2003, ko bo stekel izmeni
čen enosmerni promet. Sporočilo 
omenja še drugo fazo, ki se bo 
pričela predvidoma letos jeseni in 
se nadaljevala leta 2004. Napelja
li bodo inštalacije in vgradili var
nostno opremo. Gre za novo pre
zračevanje, razsvetljavo, varnost
no napajanje z elektriko in svet
lobno signalizacijo, namestili pa 
bodo tudi naprave za avtomatsko 
štetje prometa, video nadzor, klic 
v sili in javljanje nevarnosti ter ra
dijsko zvezo. Teh posodobitev 
bodo gotovo veseli vsi, ki so vaje
ni potovati po tej cesti iz Sloveni
je v Avstrijo in obratno. 

Žal ima zapora prometa skozi 
predor tudi veliko negativnih po
sledic, o katerih večina ve zelo 
malo. Domačini in vsi drugi, ka
terih zaslužek je odvisen od pro
meta po tej cesti, namreč dokaj 
tiho prenašajo vse težave. Čeprav 
zanje niso krivi sami, so vsa bre
mena naložili na njihova pleča. 
Sami iščejo tudi poti, kako omili
ti najhujšo krizo in najti vire za 
nadaljnje preživetje. 

promet osebnih vozil pa je močno 
upadel po letu 1991. Prvič so pre
dor zaprli za več mesecev leta 
1996 zaradi popravil na naši stra
ni. Sedaj na Ljubelju spet vlada 
prometno zatišje. Vseeno še ved
no vsak dan zaide na ta prehod 
kakšen voznik, /lasti tujec, ki ni 
opazil znakov v dolini. Take pot
nike preusmerjajo proti predoru 
Karavanke. Kot sla povedala poli
cist Ferlic in carinik Franc Zu
pan, morata popaziti tudi na obis
kovalce, ki prihajajo na smučanje, 
sankanje in sprehode v okolico. 
Bilo bi smrtno nevarno, če bi kdo 
zašel v predor, kjer na avstrijski 
strani večkrat na dan poteka mini
ranje. Za obe službi bi bilo bolje, 
če bi bil prehod odprt, saj tam 
običajno delajo trije policisti in 
20 carinikov. 

Zapr t i t rgov ina in 
res tavrac i ja 

Povsem prazni sta tudi parkiriš
či pred trgovino in restavracijo 
Kompas. Pred slednjo stavbo so 

postavili tabli z obvestili o zaprtju 
lokala in možni rezervaciji za 
skupine ob najavi po telefonu. 
Kaj to pomeni za posle, je pove
dal pomočnik direktorja za trgov
sko dejavnost v Kompas Ljublja
na Simon Brecelnik: "Delavci tr
govine, gostinstva in obračunske 
službe so prisiljeni koristiti lanski 
in letošnji dopust, nekaj pa bo 
tudi negativnih ur, ki jih bo treba 
nadomestiti potem. Le del zapo
slenih smo lahko začasno preraz
poredili v gostinski obrat ob mej
nem prehodu Karavanke. Ocenju
jemo, da bo zaradi zaprtja lokalov 
izpadla približno četrtina letnega 
prihodka Kompas MTS Ljubelj. 
Ob izgubi prometa je treba šteti še 
stroške za vezavo zalog, premike 
nekaterega blaga in odpis blaga s 
preteklim rokom uporabe. Priča
kujemo, da se bodo naši obisko
valci vrnili; žal ne vsi, kar bo do
datna škoda. Zato je neracional
no, da prenova predora ne poteka 
na obeh straneh meje hkrati," je 
še menil eden vodilnih mož v 
podjetju Kompas. 

G o s t i n c i s o vese l i 
d o m a č i h gos tov 

Gostišče Koren v nekdanji voja
ški stražnici pod Ljubeljem, kjer 
je zaposlenih šest delavcev, je že 
dober mesec med tednom zaprto. 
"Obratujemo le ob sobotah in ne
deljah, ko nas obišče veliko san
kačev. Na srečo je letos prava 
zima, ki vabi na sneg čedalje več 
domačinov. Na žalost smo zaradi 
zaprtega predora izgubili goste, ki 
so hodili v Avstrijo na smučanje 
in nakupe, nazaj pa so se ustavlja
li pri nas. Najhujšo krizo v sed
mih letih delovanja gostišča, v ka
terem je 60 sedežev in 22 skupnih 
ležišč, smo doživeli že na začetku 
ob prvem zaprtju predora. Sedaj 
prihajajo med Slovenci in tujci 
zlasti turisti, ki j ih privlačijo 
športne aktivnosti. Prej smo imeli 
tudi tuje goste, ki so pri nas na
polnili avte z bencinom in poteši-
ii lakoto," je zaupal Andraž Ko
ren iz družbe Koren Sports. 

Andraž Koren 
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Parkirišče pred trgovino Kompas je prazno, v njej ni niti zaposlenih niti kupcev. 

"Vas Pod Ij uhelj je kol odrezana 
od sveta, kar je zaprt predor. Ce
sta čez Ljubelj je pomembna za 
vse, a tega se le redki zavedajo." 
je potožila Darja Govekar, last
nica bistroja Školjka. V 13 letih 
obratovanja so lokalu postali zve
sti mnogi Avstrijci in tudi sloven
ski turisti, ki so potovali prek 
meje. Teh sedaj ni, zato ima šest 
zaposlenih manj dela in zaslužka. 
Bistro je bil prej odprt vse dni; že 
mesec dni je ob sredah zaprt. 
Lastnica upa v obljube gostov, da 
se bodo pozneje spet vrnili. Skrbi 
jo le, da bo še huje, med obnovo 
predora na naši strani. 

Stara gostilna Ankele sredi vasi 
je bila vedno dobro obiskana. M i 
nuli petek je za mizami sedelo le 
nekaj gostov. "Izgubili smo več 
kot 90 odstotkov vsega prometa, 
kar je predor zaprt. V 18 letih, kar 
vodim gostilno, še ni bila takt) 
prazna. Vseeno ne upam skrajšati 
obratovalnega časa, da ne bi odvr
nil še domačih gostov. Zanje ima
mo posebno ponudbo kosil po 
ugodni ceni in raznih dobrot iz 
domače kuhinje. Avstrijci s Koro
ške so najraje prihajali na kosila 
in večerje ob koncu tedna. Za 
marsikoga smo vedeli, kam se bo 
usedel in kaj naročil. Sedaj že 
mesec dni ni nikogar. Ker bo to 
trajalo še en mesec, bo prava ka
tastrofa! Težav nimamo zaradi 

Dragan Njegovan 

S l a b o se god i tudi m e s t u 

V Tržiču in bližnji Bistrici se se
daj ustavlja le malo vozil z avstrij
skimi registracijami. Na bencin
skem servisu Petrola ugotavljajo, 
da so Avstrijce že prej odvrnile od 
nakupov pri nas podražitve goriv 
in njihov strožji tobačni zakon. 
Zaradi zapore predora Ljubelj je 
le manj kupcev, ki so natočili ben
cin med potjo v tujino ali nazaj. 
Tudi v frizerstvu Gorjanc so ime
li več domačih kot tujih strank, 
vendar pogrešajo redne obisko
valke iz Avstrije. Ker so se neka-

Kupce iz Avstrije in naše potnike pogrešajo tudi v Bistrici pri Tržiču. 

Pred restavracijo je v vljudno povabilo, naj se gostje vrnejo marca. 

lastne nesposobnosti, vendar so 
vsa bremena prevalili na naša ple
ča. Če je sedaj država gluha za 
naše prošnje o pomoči, pa ne bo 
smela tako ravnati ob obnovi pre
dora na naši strani," je opozoril 
Dragan Njegovan. Sam razmiš
lja, kako pomagati tudi drugim. 
Zato si je prizadeval, da bo letos 
poleti v Podljubelju evropsko pr
venstvo reševalnih psov in svetov
ni festival v pripravi praženega 
krompirja. Med drugim razmišlja 
o možnosti izdaje skupnega turi
stičnega prospekta krajev z obeh 
strani Karavank. 

tere navadile polepšati pri nas. se 
skupaj pripeljejo v avtu kar čez 
Korensko sedlo. 

" V trgovini Peko Deteljica, kjer 
je 15 zaposlenih, moramo naredi
ti vsak mesec kar precej prometa 
za uspešno poslovanje. Precej 
smo odvisni od kupcev iz drugih 
krajev Slovenije in tudi sosedov i/ 
Avstrije. Sedaj imamo kar okrog 
20 odstotkov prometa manj. Ker 
bo zapora predora dolga, se bo to 
zelo poznalo na rezultatih prodaje 
v prvih mesecih. Po izkušnjah 
vemo, da oživljanje prometa traja 
še nekaj časa pozneje. Zato bo 

morala država poskrbeti, da bo 
obnova predora na naši strani čim 
hitrejša," je menila Damijana 
Vrhovnik, poslovodja prodajalne 
z obutvijo povsod znanih tržiških 
proizvajalcev. 

Večini se verjetno zdi. da je za
prtje predora zaradi obnove nor
malna zadeva. Temi bi lahko pri
trdili, saj je bil objekt že nevaren 
za udeležence v prometu. Vpraša
nje pa je, ali ne bi bilo moč pre
prečiti popolne zapore prometa z 
rednim vzdrževanjem in posodab
ljanjem predora, do cesarje prišlo 
šele zadnji hip zaradi opozoril o 
možnosti zaprtja Ljubelja. Pojas
njeni tudi niso vsi dvomi, ali bi se 
sosednji državi lahko dogovorili o 
poteku vsaj nekaterih obnovitve
nih del v istem času. Morda bi 
lahko obnovo vendarle končali hi
treje in z manj posledic, kar bi 
bilo v prid prebivalcem z obeh 
strani meje. Stojan Saje 

©DIl^liM^IMGLAS' 
Odgovorna urednica 
Marija Volčjak 
Namestnika odgovorne urednice 
Jože Košnjek, Cveto Zaplotnik 
Uredništvo 
novinarji - uredniki: 
Boštjan Bogataj, Alenka Brun, He
lena Jelovčan, Katja Dolenc, Igor 
Kavčič, Jože Košnjek, Urša Peter-
nel, Stojan Saje, Darinka Sedej, 
Vilma Stanovnik, Cveto Zaplotnik, 
Danica Zavrl Žlebir, Andrej Žalar, 
Štefan Žargi; stalni sodelavci Mat
jaž Gregorič, Renata Škrjanc, Si
mon Šubic, Marjeta Smolnikar 
fotografija 
Tina Doki, Gorazd Kavčič, 
Gorazd Šinik 
lektorica 
Marjeta Vozlič 

GORENJSKI GLAS je registrirana blagovna 
in storitvena znamka pod št. 9771961 pri 
Uradu RS za intelektualno lastnino 
Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob tor
kih in petkih, v nakladi 22 tisoč izvodov 
Redna priloga naročniških izvodov za
dnji torek v mesecu je Gregor. Ustanovi
telj in izdajatelj Gorenjski glas, d.o.o., 
Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Pri
prava za tisk: Media Art, Kranj / Tisk: SET, 
d.d., Ljubljana / Uredništvo, naročnine, 
oglasno trženje: Zoisova 1, Kranj, tele
fon: 04/201-42-00, telefax: 04/201-42-
13 / E-mail: info@g-glas.si /Mali oglasi: 
telefon: 04/201-42-47 sprejemamo nepre
kinjeno 24 ur dnevno na avtomatskem odziv
niku; uradne ure: vsak dan od 7. do 17. ure. 
Naročnina: za prvo trimesečje 2003 znaša 
5.930 tolarjev, posamezniki redni plačniki 
imajo 20-odstotni popust in zanje trimeseč
na naročnina znaša 4.744 tolarjev. Letna na
ročnina znaša 24.080 tolarjev, posamezniki 
- redni plačniki imajo 25-odstotni popust in 
zanje letna naročnina znaša 18.060 tolarjev. 
V cene je vračunan DDV. 
Naročnina se upošteva od tekoče številke 
časopisa do PISNEGA preklica; odpovedi 
veljajo od začetka naslednjega obračunske
ga obdobja. Za tujino: letna naročnina 100 
evrov: Oglasne storitve po ceniku. DDV po 
stopnji 8.5 % v ceni časopisa / CENA IZVO
DA: 180 SIT (14 HRK za prodajo na Hrva
škem). 

mailto:info@g-glas.si


Prijatelji partizanske generaci je! 
Občice na Dolenjskem - Uredništvo revije Svobodna misel iz Ljub

ljane vabi vse prijatelje in "lene" partizanske generacije, da se 22. 
februarja ob 10. ur i udeležijo smučarske tekaške tekme za pokal 
"TV 15" v vasi Občice blizu Dolenjskih Toplic. Družinsko športni in 
spominski dogodek poteka že več kot dvajset let in simbolizira druže
nje generacij, ki spoštujejo partizane in njihov prispevek v Narodnoos
vobodilnem boju. Prejšnja leta so na simbolični, en kilometer dolgi 
ravni progi še tekli vrli partizanski tekmovalci, nekateri med njimi so 
jih imeli že krepko čez osemdeset, zdaj pa v uredništvu upajo, da se 
bo prireditev prevesila med njihove naslednike mlajših generacij in 
ostala tradicionalna. Prijetnega druženja, domačih klobas, kuhanega 
vina, čaja in zvokov harmonike ne bo manjkalo. Informacije po telefo
nu 01 -232-77-80. Kat ja Dolene 

Vrnitev v mladostne dni 
Škofja Loka - Idejo za sankanje je na programu za samopomoč, k i 
se odvija v vsakem nadstropju doma in se starostniki pomenijo o 
različnih temah - tudi aktualnih, podala Mar i ja Smukavee. Kot 
nam je povedala, je le izrekla svoje misli na glas - vendarle pa so 
se j i sanje uresničile. Oskrbovanci so se po progi peljali zastonj. 

Janka Lotrič, socialna delavka, in njen pomočnik Klemen Lavrinc sta 
bila organizatorja izpolnitve želje sedmim starostnikom (v večini so 
tudi slepi ali slabovidni), ki so si zaželeli sankanja. "Odzivi ostalih 
oskrbovancev, ki se niso udeležili sankanja, so presenetljivi. Na začet
ku so imeli strah pred sankanjem, sedaj pa j im je zelo žal - predvsem 
seveda tistim, ki so pred odhodom oklevali. Misl im, da bo za njih nova 
priložnost prihodnje leto," je povedal Lavrinc. 

Lotričcva je dodala, da ideje za različne izlete ali srečanja niso nika
kršna novost v domu, a jih težko izpolnijo. "Največ idej pride ob po
govorih v skupinah za samopomoč. Te imamo organizirane v vsakem 
nadstropju doma, kjer se v teh dneh pogovarjamo o Valentinovem, pu
stu, osmem marcu in podobnem. Seveda ne spregledamo tudi novejših 
tem. ko l je na primer kloniranje." pravi Lotričeva. Učinki skupin so 
pozitivni, saj si sedaj starostniki prisluhnejo in tudi pomagajo. 

Boštjan Bogataj 

Dvorana opremljena, 
čaka le obiskovalce 

Od odprtja Dvorane tržiških olimpijcev so postorili še marsikaj. Pred dnevi so končali tudi montažo 
akustičnih oblog na stenah. 

Tržič - Novo dvorano uporabljajo do zgodnjega popoldneva šolar
j i . Popoldan in zvečer je namenjena za športno vadbo, tekmova
nja, rekreacijo in prireditve. Zaenkrat ni veliko interesa za najem 
prostorov, sta povedala Mateja Ma lovrh in Lado Srečnik iz 
občinske uprave. V načrtu ena večja prireditev na mesec. 

Od oktobra lani, ko so odprli 
Dvorano tržiških olimpijcev, so se 
v njej zvrstile odmevne prireditve. 
Prišli so pevci Oliver Dragojevič, 
Darja Švajger in Nuša Derenda. 
imeli so koncerta narodno zabav
ne glasbe in pihalne godbe, praz
novali so 40-letnico tržiškega ra
dia, gostili so evropsko prvenstvo 
v akrobatskem ročk and rollu, 
tekmovali so rokometaši in šport
ni plezalci. Dvorana, ki ima okrog 
2500 sedežev, je bila vsakič dobro 
zasedena. Po odprtju jo s pridom 
izkoriščajo učenci Osnovne šole 
Tržič, ki imajo v njej od jutra tele
sno vzgojo in zgodaj popoldan 
športne interesne dejavnosti. Pre
den so lahko vanjo povabili še 

druge uporabnike, so morali v 
njej dokončati kar nekaj del. 

"Lani so izvajalci dogradili ple
zalno steno in jo pozneje prilago
dili potrebam uporabnikov. Zato 
seje zavlekla montaža akustičnih 
oblog na stenah dvorane, ki je bila 
končana začetek februarja letos. 
Izpolnili smo zahteve inšpektor
jev za zavarovanje dostopa do 
električnih naprav, namestili pre
mično športno opremo in poskr
beli za ateste opreme. Uporabno 

dovoljenje za dvorano smo dobili 
že lani; sedaj čakamo le še dopol
nilno dovoljenje za vgrajeno 
športno opremo. V dvorani je vsa 
oprema po projektu, ugotavljamo 
pa pomanjkljivosti na objektu. Po
trebovali bi nadstreške pri več 
vhodih in pregradno steno med 
telovadnicama v nadstropju. Za to 
še zbiramo podatke o možni iz
vedbi in cenah. Uresničitev bo od
visna od razpoložljivega denarja, 
saj je gradnja šole in dvorane sta
la občino 971 milijonov tolarjev. 
Večino tega denarja je podjetje 
S C T kot izvajalec že dobilo. K 
temu je treba prišteti še 78 milijo
nov tolarjev za opremo šole in 
preko 50 milijonov za del opreme 

Da za dopolnilno gradnjo 
Potrjene spremembe odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kranja. 

Kran j - V sredo je mestni svét sprejel tudi predlog sprememb 
odloka. Spremembe se praviloma nanašajo na dopolnilno gradnjo 
v okviru sedanjih zazidanih površin ter na spremenjene namemb
nosti posameznih objektov, ki so j ih predlagali lastniki posamez
nih zemljišč. 

Osnutek odloka je bil že konec 
lanskega junija na mestnem svetu, 
julija in decembra pa tudi na javni 
obravnavi, deležen številnih pri
pomb, na katere je župan odgovo
ril v predlogu odloka. Tega so v 
sredo, začuda, sprejeli brez besed. 
V Nedeljski vasi se po spremenje
nem pupu območje, namenjeno 
oskrbnim dejavnostim, nameni 
gradnji večstanovanjskega objekta. 
Ta v bistvu že stoji in bi ga lastnik 
rad legaliziral. Tudi v obrtni coni 
Gorenje Britof gre za spremembo 
namembnosti, namesto enodružin
ske stanovanjske gradnje in oskrb
nih dejavnosti je poslej dovoljena 
tudi gradnja večstanovanjskih ob
jektov. Podobno je še v delu Stru-
ževega ter na Zlatem polju, kjer je 
dopustna dopolnilna gradnja več
stanovanjskih objektov. V Struže-
vem, na prostoru nekdanje gramo
znice, ki je bila namenjena izključ
no industrijski in komunalnim de
javnostim ter gradnji poslovno sta
novanjskih objektov, bo zdaj na 
južnem delu mogoča tudi gradnja 
poslovno stanovanjskih in večsta
novanjskih objektov. Manjši več-
stanovanjski objekt bodo lahko 
gradili tudi na Orehku, kjer je bila 

dovoljena le enodružinska stano
vanjska gradnja. Na Zlatem polju, 
v t.i. Gradbinčevi jami, bo name
sto poslovno stanovanjskih objek
tov dovoljena tudi gradnja večsta
novanjskih objektov, pobuda, da bi 
na travniku ob domu krajanov in 
šoli na Primskovem namesto 
oskrbnih dejavnosti, poslovno sta
novanjskih objektov in kmetij lah
ko gradili večstanovanjske objekte, 
pa je na Primskovem naletela na 
toliko zavrnitev, da jo je župan iz 
predloga spremenjenega odloka 
umaknil. Krajani so sicer predla
gali gradnjo okolju manj motečih 
individualnih hiš, namembnost pa 
ostaja pri oskrbnih dejavnostih in 
večstanovanjskih objektih s po
slovnimi prostori. 

Doslej prepovedana dopolnilna 
gradnja, nadzidava in prizidava bo 
zdaj dovoljena na koncu nizov 
atrijskih hiš v Bertoncljevi ulici, na 
koncu hiš na Klancu, v Bavdkovi 
ulici in v Scljakovem naselju v 
Stražišču, na Planini bosta lastnika 
lahko legalizirala kiosk za izdelavo 
ključev podjetja Kri la in lokal 
Rondo ob mali tržnici, namesto 
dotrajane strešne konstrukcije na 
terasah stolpnic ob C. 1. maja pa 

bodo z novo strešno konstrukcijo 
lahko pridobili podstrešne prosto
re, primerne za stanovanja. V Stra
žišču bo prostor na Bantalah, kjer 
je bil načrtovan vrtec, zdaj name
njen stanovanjski gradnji. 

Prostor nekdanjih Gradbinčevih 
obratov na Kokrici in del sosed
njega gozda, kjer je bila dopustna 
gradnja proizvodnih, skladiščnih 
in spremljajočih objektov, bodo 
po novem lahko gradili tudi trgov
ske, servisne in obrtne stavbe. Pri 
Iskri na Laborah se območji na 
severu, namenjeni proizvodnim in 
trgovskim dejavnostim, združita 
za isti namen, na prostoru nekda
nje vrtnarije v Stražišču, rezervi
ranem za trgovino, bodo zdaj lah
ko gradili stanovanja, severni del 
območja Britof Voge pa bo zaradi 
okoljskega vpliva na reko Kokro 
ostal nepozidan, namenjen zele
nim površinam in rekreaciji. 

Odlok dopušča tudi nadomestne 
gradnje dotrajanih stanovanjskih 
objektov na kmetijskih zemljiščih, 
se uglaša z odlokom o določitvi 
pomožnih objektov, za katere ni 
potrebno lokacijsko dovoljenje, 
vsebuje pa tudi merila, pod kateri
mi dopušča dopolnilno gradnjo. 
Gre predvsem za potrebne odmi
ke od sosednjih objektov, za za
dostne parkirne površine in zele
nice ter višino novih objektov, ki 
ne smejo presegati okoliških. 

Helena Jelovčan 

Dvorana je polno zasedena do zgodnjega popoldneva, ko so v njej 
šolarji, pozneje pa je na razpolago še dovolj prostih terminov za najem. 

v dvorani. Urad za družbene de
javnosti, ki je vodil investicijo, bo 
po sprejetem odloku predal dvo
rano v upravljanje občinskemu 
podjetju BIOS," je povedala M a 
teja Malovrh. 

Dva zaposlena že skrbita za 
dvorano. To sta vzdrževalec in či-
stilka, je pojasnil direktor podjet
ja BIOS in napovedal skorajšnji 
prevzem dvorane v upravljanje. 
"Januarja smo povabili vse inte
resente, da se prijavijo za najem 
prostorov v dvorani. V občinskem 
glasilu smo objavili tudi razpis s 
cenami, ki so ob najemu več kot 
10 ur na teden ugodnejše. Za ne
katere je cena vseeno visoka, ven
dar imajo možnost pridobiti denar 
iz proračuna občine za sofinanci
ranje športa in tudi od sponzorjev. 
Zaenkrat so v dvorani največ ro
kometaši, kmalu bodo še športni 
plezalci, več drugih pa pričakuje
mo z. novim šolskim letom. Dvo
rana vseeno ne bo samevala, saj 
načrtujemo vsak mesec vsaj eno 
večjo prireditev. Že 22. februarja 
bo nastopila skupina Bepop z go
sti, 9. marca bo v okviru šolske 
košarkarske lige območno tekmo
vanje plesnih skupin, 15. marca 
pa bo Klub tržiških študentov go
stil Vlada Kreslina in Beltinško 
bando. Letos bomo v dvorani pr
vič pripravili tudi mednarodne 
dneve mineralov in fosilov," je 
naštel Lado Srečnik iz urada za 
gospodarstvo občine Tržič. 

Stojan Saje 

Angelca in Ludvik skupaj že 50 let 
Jesenice - 14. februar leta 1953 

je bil podobno sončen kot letos, 
še zlasti za Jeseničana Angelco in 
Ludv ika Podlesnika, ki sta si po 
petih mesecih in tednu dni po
znanstva sklenila potrditi večno 
zvestobo najprej pred matičarjem 
v Kranju, potem pa še s cerkve
nim obredom. Da sta toliko daleč 
prišla, pravita, je plod ljubezni, 
razumevanja in spoštovanja. Po
membno je tudi, da se vsa leta o 
vsem pogovarjata in si drug dru
gemu pomagata. 

Da sta se srečala, je bil "po sre
di" obisk sodelavca s prijatelji, 
med katerimi je bil tudi Ludvik. 
Angelca je tedaj delala v kranj
ski Iskri in stanovala v Stražišču 
v najeti sobi, z Dolenjske priselje
ni Ludvik pa v Železarni Jeseni
ce. Iskrica je preskočila. 

"Ja. zelo je preskočila." se spo
minja Angelca. "Oba sva že ime
la zvezi, on dekle, jaz fanta, 
pa sva se od njiju kaj hitro poslo

vila in se zmenila, da je najina 
ljubezen prava." 

Junija leta 1954 sta se jima rodi
li hčerki dvojčici, Zvonka in Je l 
ka. Njuno rojstvo je bilo nekaj 
posebnega, kar pove že to, da 
imata za dan različna rojstna 

Sto let partizanske tetke Katarine 
Katarina Šenk iz Begunj je minuli četrtek praznovala stoti rojstni dan in je trenutno najstarejša stanovalka Doma dr. Janka Benedika v Radovljici. 

Poštenost, delavnost, sočutnost do bližnjih, čut za odgovornost in čista vest so po njenem recept za dolgo in mirno življenje. 
Radovljica - Katar ina .Šenk se 

je rodila 13. februarja 1903 v dru
žini štirih otrok. Po osnovni šoli 
seje zaposlila v tovarni Lana, kjer 
je delala kot pletilja v proizvodnji. 
Med vojno je bila ilegalka, znana 
pod imenom "partizanska tetka". 
Svoj dom je posvetila partizanom, 
ki so si v njem uredili javko, v ka
tero so se stekala vsa poročila. 
Partizanom je pomagala v gozdo
vih, njena glavna skrb pa je bilo 
oskrbovanje bolnišnice. Proti kon
cu vojne se je udeležila osvobo
ditve Begunj. Imela je več odgo
vornih nalog in vse častno opravi
la. Na terenu je pomagala širiti in 
Utrjevati omrežje Osvobodilne 
Fronte, naloge pa je zaradi zaup
nosti podatkov večinoma opravila 
sama. S svojim pogumom je omo-

Drago Finžgar ji je v imenu krajevne skupnosti, društva upokojencev, 
Rdečega križa in Zveze borcev podaril sliko sv. Petra v Begunjah. 

goČila partizanom, da so brez 
boja zasedli kaznilnico v Begu
njah, s čimer je rešila življenje kar 
623 zapornikom. Po vojni je pre
vzela upravljanje kaznilnice v Be
gunjah. Upokojila se je pri petde
setih, s svojimi nasveti pa je še 
vedno pomagala naslednikom. 
Leta 1995 so j i začele odpovedo
vali roke in noge, zato seje odlo
čila za odhod v dom. Tudi tu je 
rada pomagala sostanovalkam. 
Vedno je urejena, rada pospravlja 
omaro in bere. V začetku aprila je 
zbolela, a si je na bolniškem od
delku hitro opomogla. Spomin 
ima še vedno zelo dober, še vedno 
je odločna in samozavestna. Sama 
pravi, da bi bilo dobro, da bi vča
sih kaj pozabila, pa ne more. V 
četrtek, 13. februarja, so ji na sto

ti rojstni dan v Domu pripravili 
prijetno slovesnost, ki so se je 
udeležili varovanci doma in šte
vilni povabljeni. Danica Butinar 
je zaigrala na citre, domači pev
ski zbor in Žiga Lombar so 
ubrali nekaj domačih, Božena 
Koblar pa je deklamirala pesem. 
Poleg iskrenih čestitk in zahval za 
pogum, poštenost, družino in du
hovno življenjsko doto, ki sta j ih 
izrazila hči Zora in sin Slavko, so 
se za medvojno delo in prizadev
nost zahvalili tudi predstavniki 
Krajevne skupnosti, Krajevni od
bor Rdečega Križa, Zveza Borcev 
in Društvo upokojencev iz Be
gunj. Čestitkam sta se pridružila 
še direktorica Doma M i n k a 
Škantar in župan Radovljice 
Janko S. Stušek. Kfctja Dolenc 

datuma in tudi kraj rojstva ni 
isti. Tri ure starejša Zvonka se 
je ob pomoči babice rodila doma 
na Lipcah, kjer sta Angelca 
in Ludvik takrat stanovala, Jelka 
pa po polnoči v jeseniški bolniš
nici. Tedaj je bilo Angelci in 
Ludviku morda najbolj hudo, 
saj sta se bala najhujšega, da ne 
bosta preživeli. Pa se sedaj 49-
letrti dekleti nista dali. Tako imata 
danes 73-letna Angelca in 75-
letni Ludvik po njiju tri vnukinje 
in vnuka ter tri pravnukinje in dva 
pravnuka. 

Čeprav skupno življenje običaj
no prinaša boljše in slabše dni, v 
petdesetih letih njuna zveza niko
li ni bila na preizkušnji. 

Oba sta še zelo dejavna. Angel
ca veliko plete, redno prebira 
Gorenjski Glas, ki prihaja v hišo 
že 45 let, in balina pri jeseniškem 
balinarskem klubu. Za Ludvika so 
bolj sprehodi in navijanje za ženi
no balinarsko ekipo. Da je tudi 
Ludvik na tekočem z dogodki, mu 
Angelca na glas prebere po
membne zapise iz. Gorenjskega 
Glasa. Pogosti so skupni spreho
di, prav tako ne zamudita nobene 
veselice ali kakšne druge priredit
ve pri upokojenskem društvu. 
"Nimava ne avta ne hiše, imava 
pa stanovanje in ljubezen," pravi
ta. Še na mnoga skupna leta, jima 
želimo tudi mi. 

Mendi Kokot 



Na Jesenicah manjka 
medicinskih sester 

Ob obetu, da po odločitvi ministrstva za šolstvo v jeseniški srednji šoli ne bo več na voljo vseh 
dosedanjih programov izobraževanja za potrebe zdravstva, smo v Bolnišnici Jesenice povprašali, 

kakšne so njihove kadrovske potrebe. 

Krajani eno, 
strokovnjaki pa drugo 
Prebivalci Podbrezij, Žej in Cegelnice so opozorili na 

probleme, ki jih imajo zaradi izgradnje avtoceste. 

Kranj - Največja težava je predvidena sprememba razcepa Podta-
bor, ki ji domačini odločno nasprotujejo. Strokovnjaki Družbe za 
državne ceste ne nameravajo odstopili od izgradnje povratne 
rampe, zato naj bi zaplet rešili z dopolnitvijo lokacijskega načrta. 
Druga naselja moti hrup z avtoceste. 

Glavna medicinska sestra bol
nišnice Zdenka Kramar, po po
klicu diplomirana medicinska se
stra, pravi, da je po izobrazbeni 
strukturi nosilka zdravstvene nege 
v bolnišnicah prav medicinska se
stra z visoko stopnjo izobrazbe. 
Trenutno zaposlujejo še nekaj 
bolničark v operacijski dejavno
sti, zlasti za tehnična opravila in 
vzdrževanje higiene operacijskih 
prostorov, medtem ko pri nepo
sredni negi bolnikov lega poklic
nega profila ni. Po mnenju Zden
ke Kramarje izobraževanje za po
klic bolničarja bolj usmerjeno za 
delo v socialnih ustanovah, kot so 
domovi za ostarele in podobno. 

Tudi delovna mesta, kjer se za
hteva poklic tehnika zdravstvene 
nege, so v jeseniški bolnišnici za
polnjena in ne morejo ugoditi niti 
vsem prošnjam za opravljanje pri
pravništva. Iz lanske generacije 
četrtošolcev, ki so zaključili sred
nje šolanje, "so jih na delo lahko 

vzeli le štiri. "Razmere so podo
bne po vsej Sloveniji, srednješol
skega kadra je povsod dovolj, ra
zen na Dolenjskem, kjer tehnikov 

Zdenka Kramar 

zdravstvene nege še primanjkuje. 
Zato j ih z veseljem sprejmejo v 
domovih za ostarele na delovna 
mesta, kjer se sicer zahteva poklic 
bolničarja," pravi Zdenka Kra
mar. 

Povsem drugače pa je v Bolniš
nici Jesenice pri potrebah po viš
j ih oziroma diplomiranih medi
cinskih sestrah. Iz. izkustvenih 
normativov imajo sistemiziranih 
84 delovnih mest, zasedenih pa 
50. Na področju bolnišničnega 
zdravljenja se je zakonodaja toli
ko spremenila, da se za večino de
lovnih mest zdravstvene nege 
zahteva visoka stopnja strokovne 
izobrazbe. Zato se bolnišnica v 
okviru finančnih zmožnosti trudi, 
da vsako leto vsaj trem tehnikom 
zdravstvene nege, letos sedmim, 
omogoči izredni študij na visoki 
šoli. Prav tako letno šestim višjim 
medicinskim sestram omogočijo 
enoletno izobraževanje za prido
bitev poklica diplomirana medi

cinska sestra. " Z vodstvi obeh V i 
sokih šol za zdravstvo, v Ljublja
ni in Mariboru, letos se odpira še 
v Kopru, smo se pogovarjali o 
možnosti dislociranega oddelka 
na Jesenicah, pa menijo, daje pre
več organizacijskih ovir. Naše 
medicinske sestre so zaradi bliži
ne bolj zainteresirane za šolanje v 
Ljubljani, kjer izredni študij raz
pisujejo vsaki dve leti, za rednega, 
po končani srednji šoli, pa je po
trebno doseči zelo veliko točk na 
zaključnem izpitu, da je vpis 
sploh možen. 

Za redni študij smo za tekoče 
šolsko leto razpisali 8 štipendij za 
2. in 3. letnik študija, pa so se za
nje zanimale le tri študentke," po
jasnjuje Zdenka Kramar in upa, 
da bodo tudi z raziskavo med me
dicinskimi sestrami, ki so zadnjih 
deset let odšle iz bolnišnice na 
delo drugam, ugotovili ključne 
razloge, zakaj j im izdelani kadri 
uhajajo. Mendi Kokot 

Med gradnjo razcepa Podtabor so se odločili za drugačno rešitev, ki ji 
nasprotujejo prebivalci Podbrezij. 

Država zapletla, občina rešuje 
Radovljiški občinski svetniki so sprejeli osnutek odloka o zazidalnem načrtu za Turistično nakupovalni center Lesce 

(TNC) in potrdili sedemčlanski nadzorni odbor. 

Radovljica - Turistično nakupovalni center Lesce je še korak bližje 
začetku gradnje in premiku z mrtve točke, na kateri je obstal mar
ca lani, ko so investitorji dobili odločbo o ustavitvi gradnje, ki naj 
bi jo 'zakrivila' občina. Slednja namreč ni pridobila soglasij 
DA RS in Družbe za avtoceste RS (DRSC). 

Podjetju ASP. ki je edino, brez 
potrebnih dovoljenj, začelo in 
končalo gradnjo prodajnega cen
tra vozil, so bili šteti dnevi, saj bi 
po odločbi urbanističnega inšpek
torja njegov lastnik Peter Primo
žič moral do 15. marca objekt po
rušiti. Tudi pod vtisom omenjene
ga dejstva so občinski svetniki na 
zadnji seji sprejeli osnutek odloka 
o zazidalnem načrtu za nakupo
valni center Lesce, ki se razprosti
ra na dobrih 7 hektarjih velikem 
zemljišču. Včeraj so se predstav
niki občine in podjetja RcR Ra
dovljica, ki je pripravilo zazidalni 
načrt, sestali s predstavniki 
DRSC, ki naj bi sedaj, ko je obči
na zadostila vsem njinovim zahte

vam in prilagodila zazidalni na
črt, dala soglasje za začetek grad
nje turistično nakupovalnega cen
tra. DRSC tudi ne dovoli uvoza in 
izvoza v omenjeni center s seda
nje magistralke, dovoljenje je pri
dobil le bencinski servis. 

Svetniki so v razpravi večkrat 
poudarili, da gre v primeru leške-
ga centra za nekakšno 'izsiljeva
nje' države, ki je celotni postopek 
zapletla, zdaj pa pridobitev so
glasja pogojuje s prilagajanjem 
njeni trasi avtoceste in objektov 
ob njej. Poleg tega je bilo večkrat 
slišati tudi vprašanje, kako je lah
ko do napake, nepridobljenega 
soglasja v zazidalnem načrtu, 
sploh lahko prišlo in kako je mo

goče, da je občina to v postopku 
spregledala. 

"Tudi tokrat sprejemamo osnu
tek ob vrsti nejasnosti, poleg tega 
garancije DARS-a, da bo po na
šem sprejetju osnutka odloka dala 
soglasje, nimamo. Upam, da zara
di posledic ustavljene gradnje ne 
bo trpel občinski proračun, saj so 
nekateri že zagrozili z. odškodnin
skimi tožbami," je dejal svetnik 
Zvone Prezelj, Vladimir Černe pa 
se je ob tem vprašal, če ne gre za 
nekakšno vezano trgovino, saj je 
bil načrt narejen po veljavni loka
ciji avtoceste in ga ne bi bilo tre
ba spreminjati. Kljub polemični 
razpravi je prevladala zmernost in 
svetniki so sprejeli osnutek odlo
ka, saj so ugotovili, da bi z ustav
nim sporom investitorji izgubili 
vsaj leto ali dve dragocenega 
časa. Svetniki so v nadaljevanju 
seje potrdili nadzorni odbor, v ka
terem so: Rok Gašperšič (SLS), 

Ambrož Porenta (SMS), Tone 
Kapus (LDS), Tedo Djekanovič 
(ZLSD), Tine Štcfelin (Lista 
mladih) in Marjana Koza mer
nik, slednjo je predlagal župan, 
Borisa Bratuška (SDS) pa je za
menjal Andrej Maver (SMS). 

Renata Škrjanc 

Na sestanku, ki je bil minuli to
rek na Družbi za državne ceste v 
Kranju, so se poleg strokovnjakov 
družbe zbrali člani vodstva obči
ne Naklo in predstavniki naselij 
Podbrezje, Žeje in Cegelnica. 
Največ pozornosti so namenili 
ideji za spremembo razcepa Pod
tabor, ki so jo predstavniki DDC 
in Družbe za avtoceste RS pred
stavili na nedavni seji občinskega 
sveta. Že takrat so člani Podbre-
škega odbora avtocestnega odse
ka Podtabor - Naklo izrazili pro
test zaradi nameravane izgradnje 
povratne rampe, ki bi podaljšala 
pot vsem voznikom iz. radovljiške 
smeri, obenem pa povzročila veli
ko škode domačinom. Tokrat so 
prinesli še utemeljitve negativnih 
posledic, ki so jih izdelali v treh 
strokovnih ustanovah. Direktor 
avtocestnega projekta 3: Gorenj
ska - Ljubljana Bojan Cerkovnik 
je ponovil ugotovitve strokovnja
kov o prednostih nove rešitve, ki 

bo zagotovila večjo prometno var
nost. Zato bodo vztrajali pri spre
membi lokacijskega načrta, s ka
tero bodo legalizirali gradnjo 
rampe in druge spremembe. Vse
eno si želijo sodelovanje lastnikov 
pri prodaji 1,4 hektara potrebnih 
zemljišč in soglasje občine za 
spremembe. O tem se bodo odlo
čali na naslednji seji občinskega 
sveta občine Naklo najkasneje za
četek marca. 

Na sestanku so krajani vasi Žeje 
ponovili zahteve za aktivno proti
hrupno zaščito ob novem avto
cestnem odseku. Občina Naklo 
bo poskrbela za izdelavo idejne 
zasnove take zaščite, DDC pa bo 
predstavila način zasaditve breži-
ne pod vasjo. Prebivalci Cegelni
ce so opozorili, daje sedanja pro
tihrupna zaščita preslaba. Zato 
se želijo čimprej seznaniti z ela
boratom o novih meritvah hrupa 
in ukrepi, ki j ih v njem predvi
devajo. Stojan Saje 

Proračun preložili na marec 
Sklepanje o osnutku proračuna so v občini Preddvor preložili na marčevsko sejo, saj 
je kar nekaj nejasnosti v zvezi z že sklenjenimi pogodbami in obveznostmi občine. 

Kanalizacija, ceste, pločniki 
V občini Žirovnica so bili konec januarja zbori občanov. Odbori so bili nezadovoljni 

s sodelovanjem z občino. 
Žirovnica - Predstavniki vaških odborov so se do

taknili predvsem opravljenih in bodočih komunal
nih zadev. V naseljih Doslovče, Breznica, Smokuč, 
Rodine in Vrba naj bi bila kanalizacija zgrajena do 
leta 2008, za naselji Selo in Zabreznica pa do leta 
2009, kar za občane ni sprejemljiv predlog, saj seda
nja skupinska greznica ne bo zdržala do takrat. 
Predlagali so proučitev možnosti priključitve naselji 
od Zabreznice do Rodin na kanalizacijsko omrežje 
Radovljica. Čistilna naprava bi bila najbolj primerna 
na Bregu, dogovoriti se je potrebno le še o načinu 
gradnje: ali koncesija, ki je za občane manj ugodna 
in dražja, ali iz občinskega proračuna in delno sofi
nanciranje države. Ocenjena vrednost investicije je 
1,9 milijarde tolarjev. Za vsa naselja je bil izdelan 
tudi idejni projekt ureditve pločnika skozi vasi. ka
terega gradnja bo etapna, saj je vrednost investicije 
okoli 400 milijonov tolarjev, država pa kot lastnik 
ceste pločnikov nima v svojih planih. Javno razsvet
ljavo bodo gradili in obnovili vzporedno z izgradnjo 
plinovoda, letos pa naj bi bila zaključena obnova 
Zdravstvene postaje na Selu z gradnjo lekarne in no
vih stanovanj. 

Za boljšo oskrbo z vodo načrtuje letos občina grad
njo novega vodohrama nad Smokučem. Za obvozni
co Vrba je sprejemljivejša zahodna varianta, ki ohra
nja nedotaknjen prostor okoli cerkve sv. Marka, vas 
pa se bo lahko širili proti zahodu. Cesta na Breznici 
naj bi se prestavila pod transformator in pri občinski 

stavbi priključila na regionalno cesto, s čimer bi med 
pokopališkim zidom in novo cesto pridobili parkirna 
mesta. Hudournik na Rodinami ob večjih nalivih 
najprej zamaši meteorno kanalizacijo, nato pot nada
ljuje in zalije spodnje prostore stanovanjskih hiš, zato 
predlagajo ureditev struge. Predstavniki vaških od
borov naselij Breg, Moste in Žirovnica so opozorili 
predvsem na ncizvršena dela države, ki jih ob grad
nji avtoceste skozi občino ni naredila: namestitev 
okrog 100 metrov protihrupne ograje, zaprtje odprtin 
nas galeriji, ureditev kanalizacije odpadnih voda z 
avtoceste, neurejenost dostopov do kmetijskih zem
ljišč med avtocesto in magistralo. Kljub predlogom 
občine se lastniku državne ceste navedene pomanj
kljivosti ne zdijo problematične. Cesta zaradi hrupa 
nima uporabnega dovoljenja, o tem pa obstaja doku
mentacija, s katero bo občina pri državi lahko argu
mentirano posredovala za končno ureditev proble
matike. Predstavniki vaških odborov menijo, da v so
delovanju z občino nimajo prave vloge. Uprava ni 
imela pripravljenega gradiva za obravnavo na sejah 
vaških odborov, niti niso bili poklicani k izdelavi 
raznih programov. Katja Dolenc 

barcaffe 

Preddvor - Proračun mora biti 
pripravljen v skladu z veljavnimi 
predpisi na področju javnih f i
nanc, sprejemajo ga za dve leti, 
kar omogoča dolgoročnejše plani
ranje, načrt razvojnih programov 
(sestavni del proračuna) pa za šti
riletno obdobje. V Preddvoru je 
kar nekaj zelo zahtevnih naložbe
nih nalog: osnovna šola, katere 
dograditev za pogoje devetletke 
bo zahtevala 550 milijonov tolar
jev (občina sama jih mora zagoto
viti 350); sanacija vodovoda na 
Možjanci, ki bo speljan iz. doline s 
prečrpavanjem in bo rešil tudi del 
Tupalič; cesta skozi Hrib, ki jo 
krajani čakajo dve desetletji; do
končanje kanalizacije v Bašlju in 
novogradnja kanalizacije v Novi 

vas (slednja je povezana tudi s 
čiščenjem jezera Črnava); načrti v 
zvezi z gradnjo pri domu starej
ših, kjer bodo s svojim deležem 
udeležene tudi občine, od koder 
so stanovalci. Kot pravi župan 
Franc Ekar, vse načete naloge 
zahtevajo skrbno pripravo prora
čuna za letos, in prihodnje leto. Ko 
so pripravljali osnutek, so prišli 
do nekaterih nejasnosti v zvezi z. 
že sklenjenimi obveznostmi obči
ne, ki izhajajo iz preteklega prora
čunskega obdobja. Ker želijo pri
praviti proračun, temelječ na real
nih osnovah, zlasti v zvezi z za
htevnejšimi investicijami, so se 
prejšnji teden odločil i osnutek 
umakniti z dnevnega reda seje ob
činskega sveta. Do 12. marca, ko 

Prvo konjeniško tekmovanje na snegu 
Grad pri Cerkljah - Konjeniško društvo Krvavec Cerklje je zelo us

pešno organiziralo pod pokroviteljstvom občine Cerklje, RTC Krvavec 
in Veterinarske klinike Visoko, v Gradu pod Krvavcem prvo kon
jeniško prireditev na snegu, ki si jo je ogledalo okrog 1500 ljudi. V 
treh disciplinah so nastopili tekmovalci iz devetih konjeniških društev. 
V prvi tekmovalni disciplini je jezdec s konjem vlekel smučarja skozi 
slalomska vratca na 1500 metrov dolgi progi. Najhitreje je progo pre
peljala Nika Konc, drugi je bil Domen Potočnik (oba Konjeniško 
društvo PIK Radomlje), tretji pa je bil Andrej Kural (Konjeniško društ
vo Krvavec Cerklje). V drugi, hitrostni dirki sta hkrati startala dva 
jezdeca s konjem in smučarjema. Tekmovanje je bilo na izpadanje. 
Zmagal je Matic Zakrajšek pred Romanom Staretom (oba Konjeniško 
društvo Krvavec Cerklje), tretji pa je bil Domen Potočnik (Konjeniško 
društvo PIK Radomlje). Na tekmovanju v vprežnimi sanmi in s skup
nim startom je najhitreje prevozil 1500 metrov dolgo progo Janez. Pi
pan, ml. iz Luž pred Darkom Klepcem (Konjeniško društvo Krvavec 
Cerklje) in Janezom Pipanom starejšim iz Luž pri Visokem. Prvi trije 
v vsaki kategoriji so prejeli pokale iz rok cerkljanskega župana l'ran
ca Čebulja. Nagrade za najboljše pa so prispevali tudi Agropromet 
Cerklje, Pizzerija Tonač Grad hi Kmečki hram Cerklje. Janez Kuhar 

naj bi slednji znova zasedal, bo 
zagotovo pripravljen. 

Svetniki pa so se ukvarjali tudi z 
drugimi pomembnimi vprašanji. 
Tako so se odločili, da prekinejo 
članstvo v Združenju občin Slove
nije, ostanejo pa v Skupnosti ob
čin Slovenije, saj dvojno članstvo 
nima smisla, razen tega pa je dra
go. Sprejeli so odlok o priznanjih 
občine Preddvor, česar doslej niso 
imeli. Za kulturno področje bodo 
podeljevali nagrade Josipine Tur-
nograjske, katere 150-letnico roj
stva slavijo prihodnje leto. Razis
kujejo tudi več možnosti, da bi 
razglasili občinski praznik. Dogo
vorili so se tudi o načinu vključe-. 
vanja občine v projekt poslovne 
cone. Zaradi ekonomske naravna
nosti projekta in preseganja ciljev 
lokalne skupnosti občina pri pri
stopu v konzorcij in sofinancira
nju ne more sodelovati, lahko pa 
daje priporočila, v skladu z zako
nodajo sodeluje v javnih razpisih 
za pridobitev finančnih sredstev, 
nudi pomoč pri pravnem obliko
vanju aktov, prevzame v last in 
urejanje povezovalne poti v coni, 
dokonča nakup zemljišča in pre
vzame polovico stroškov postop
ka. Občinski svet se je lolil tudi 
problema lovnih površin v občini, 
ki zajemajo 87 kvadratnih ki lo
metrov. Zahteva, da se občini 
Preddvor omogoči enake pogoje 
in delovanje za lovsko društveno 
dejavnost, kot jih ima 90 odstot
kov občin v Sloveniji. Postopek 
traja že polno desetletje. V občini 
tudi napovedujejo, da se bodo ak
tivno vključili tudi v oblikovanje 
lovske zakonodaje. 

Danica Zavrl Žlebir 



Prazniki in godovi 

Matija o d l o č a o zimi 
Islam ni grožnja 

Danes, 18. februarja, so med 
svetniki posebej omenjeni Sadot 
in tovariši perzijski mučenci, škof 
in mučenec Simeon Jeruzalem
ski in škofa Flavi jan in Heladija. 
Cerkvena zgodovina posebej 
omenja Simeona ali Simona Jeru
zalemskega, k i je bil Jezusov bra
tranec in brat Juda Tadeja. Njun 
oče Kleofa je bil Jožefov brat. S i 
meona so umorili s pribijanjem na 
križ. 

Jutri, 19. februarja, bodo praz
novali Konrad iz Piacenee, spo-
kornik. Barbat, škof, in Mesrop 
Armenski , cerkveni učitelj. Jutri 
bo preteklo deset let od ustanovit
ve samostojne Slovenske škofov
ske konference. Sveti sedež je is
točasno potrdil njen statut. Jutri 
bo prav tako preteklo deset let od 
prvega uradnega obiska takratne
ga predsednika republike Sloveni
je Milana Kučana in zunanjega 
ministra Lojzeta Peterleta v Vati
kanu. Naslednji dan, 20. februar
ja, sta bila potrditev in statut tudi 
uradno podpisana. Med Slovenci 
je najbolj poznano ime Konrad, 
vendar niso pogosta. Ime izhaja iz 
nemščine in pomeni po naše "drz
ni svetovalec". Nemci pravijo 

Konradu tudi Kurt, Italijani pa 
Corrado. 

V četrtek, 20. februarja, so trije 
"godovniki": škofa Elevterij Bel
gijski in Leon Sicilski ter Sadot 
in drugi perzijski mučenci. Za 
rimski imperij je bilo značilno 
preganjanje kristjanov, ki se je se
lilo iz enega dela države v druge
ga, tudi v Perzijo. Edino Konstan
tin (323 - 337) je dal kristjanom 
svobodo. V Perziji naj bi bilo v 
četrtem stoletju okrog 16.000 mu-
čencev, med njimi tudi škof Sa
dot. Zaprli so ga skupaj 128 du
hovniki in zahtevali, naj častijo 
sonce. Ker ga niso hoteli, so jih 
obglavili. 

V petek, 21. februarja, bo med
narodni dan maternega jezika in 
svetovni dan turističnih vodnikov, 
katoliška cerkev pa se spominja 
škofa in cerkvenega učitelja Petra 
Damiani ja, škofa Maks imi jana 
Puljskega in device Irene R im
ske, v soboto, 22. februarja, pa bo 
praznični dan katoliških skavtov. 
V soboto se spominjamo tudi 
praznika Sedež apostola Petra in 
spokornice Marjete Kortonske. 
Znano je, da je Kristus dvanajst-
članskemu zboru apostolov za-

Š k o f d r . V e k o s l a v G r m i č 

n a J e s e n i c a h 
Jesenice - Upokojeni mariborski škof prof. dr. Vekoslav Grmič bo 

v četrtek, 20. februarja, ob 17. uri v veliki dvorani gledališča Toneta 
Čufarja na Jesenicah predstavil svojo novo knjigo Misl i iz šole življe
nja. Mariborski naslovni škof bo tudi tokrat, že četrtič, prišel na Go
renjsko na povabilo pokrajinskega in jeseniškega odbora DeSUS. 
Vstop bo prost. Knjiga, o kateri bo govoril prof. dr. Vekoslav Grmič, 
bo že njegova 24., kar ga uvršča med najplodovitejše slovenske ustvar
jalce. Letos praznuje dva jubileja: 80. rojstni dan in 35-letnico škofov
skega posvečenja. 

Dialog med oblastjo in cerkvijo je postala stalnica in izhodišče Gr-
mičevega mišljenja in delovanja. V dialogu vidi možnost, da drug dru
gega bogatimo in spoznavamo resnico, je pa seveda potrebno, da sta 
obe strani dovolj kritični do svojega mišljenja in delovanja. V kritič
nem pogledu na družbo in cerkev skuša v svojih razmišljanjih neneh
no graditi mostove med verujočimi in neverujočimi. Odlično zna vred
notiti pojave, ki pretresajo družbo in rušijo temeljne vrednote kot so 
mir, sožitje in humani odnosi med ljudmi. 

DRUŽINSKI NASVETI 

K d o n a m k r a d e č a s ? d ) 

Damjana Šmid 

Pred davnimi, davnimi časi, tam za devetimi gorami in desetimi vo
dami je bila dežela "Časovnija". To je bila krasna dežela, polna sme
ha in prijaznih ljudi in kamorkoli seje ozrlo oko je bilo videti ljudi, ki 
so imeli dovolj časa. Ljudje v tej deželi so bili zdravi, saj so imeli za
dosti časa, da so šli v gozd, se nadihali čistega zraka in senagledali ze
lene barve smrek. Prav tako so imeli zadosti časa za metanje kamnov 
v bistre reke in za sončenje na plaži. Plezali so po skalnih gorah in se 
podili po širnih planjavah. Nikdar ni nikogar skrbelo, da bodo počitni
ce prehitro minile, saj so vedeli, da imajo zadosti časa za vse. V vrtcih 
in šolah, v tovarnah in pisarnah so ljudi učili, kako naj poskrbijo za 
svoj čas. Tako so vsi vedeli, daje nedelja za počivanje in da mora biti 
dan razdeljen na tri enake dele. En del za delo, drugi del za aktivno 
preživljanje prostega časa in tretji del za spanje. Kdorkoli seje držal 
tega pravila, je živel srečno in zdravo življenje. Otroci so pomagali 
staršem, da so bila domača opravila hitreje opravljena in tako so ime
li še več časa, ki so ga preživljali skupaj. Mladi so se igrali "ravbarje 
in žandarje", starejši so posedali v sadovnjaku in brali knjige, vsi sku
paj pa so se zabavali v večni igri "človek ne jezi se". Tako so mineva
li dnevi v deželi "Časovniji". Nekega mrzlega jutra pa je prišla v de
želo hudobna čarovnica. Ni prenesla pogleda na srečne prebivalce, ki 
so imeli zadosti časa. Preoblekla seje v prijazno starko in stopila k pr
vemu prebivalcu srečne dežele. Podarila mu je televizor in telefon, 
lepo zlato uro ter kup malenkosti, za katere še sama ni vedela, čemu 
služijo. Zašepetala mu je, da se njegov čas izteka in naj vendarle malo 
hitreje živi. Človek je vzel vse te predmete in bil nad njimi očaran. 
Žive slike na televiziji so ga tako začarale, da je kmalu preživel ves 
svoj prosti čas pred ekranom. Vse pogosteje je gledal na uro, kar na
enkrat ni imel več časa za prijatelje in z malenkostmi, ki mu jih je po
darila čarovnica je imel dosti dela. Veliko je uporabljal telefon, katere
ga je čarovnica razdelila tudi drugim prebivalcem. Pogovori preko te
lefona so bili enostavni, človeka ni bilo potrebno gledati v oči in tako 
so se med ljudmi začele širiti tudi male in velike laži. V deželo se je 
prav počasi naselila živčna napetost in ljudje so se vedno manj smeja
li. Čarovnica je bila srečna. Odprla je trgovino s televizorji, telefonski
mi aparati vseh vrst, z. najnovejšo računalniško opremo in ljudje so tru-
moma drveli, da bi kupovali vse te začarane stvari. Vedno bolj trdo so 
delali, da so imeli še več denarja. Začeli so pozabljati na zlato pravilo, 
da mora biti dan razdeljen na tri enake dele... Čarovnica in njeni krad-
Ijivci časa pa so se zadovoljno hahljali... Dežela "Časovnija" seje spre
menila v deželo "Norijo"... 

upal vodenje cerkve. Enemu, Pet
ru, je zaupal posebno nalogo, in v 
soboto bo praznik spomina na to 
dejanje. Znane so Jezusove bese
de Petru: Ti si Peter (Skala) in na 
to skalo bom sezidal svojo cerkev 
in peklenska vrata je ne bodo pre
magala. Dal ti bom ključe nebe
škega kraljestva ... Ključi so po
menili oblast kraljevega namest
nika. Vsak Petrov naslednik ali 
papež je najprej šef krajevne 
cerkve v Rimu, nato patriarh za
hodnega latinskega dela cerkve in 
vladar nad vso cerkvijo. Za kato
ličane bo sobota dan molitve za 
papeža. 

V nedeljo, 23. februarja, bo 
mednarodni dan prostovoljstva, 
praznovali pa bodo vsi, ki bodo 
imeli god po škofu in cerkvenemu 
učitelju Pol ikarpu, menihu Dosi-
teju ali škofu Montanu Toledse-
kemu. Polikarp naj bi bil učenec 
apostola Janeza. B i l je škof v 
Smirni v Mali Azi j i . Bi l je obso
jen na smrt na grmadi. Ker ga 
ogenj ni hotel uničiti, so ga za
bodli in sežgali. Poročilo o Poli-
karpovi smrti leta 156 je najstarej
še poročilo o mučencih. Ime Po
l ikarp pomeni plodovit, ploden, 

bogat po sadovih. Pol ikarpu 
ustreza slovensko ime Grozdan 
in Grozdana. 

V ponedeljek, 24. februarja, pa 
bo god apostola Mat i ja , ki je 
umrl okrog leta 63 in je med Slo
venci zelo čaščen. Matija je bil z 
žrebom za apostola namesto izda
jalca Juda Iškarjota. O Matiju je 
napisano, da naj bi misijonarji po 
Makedoniji in storil veliko čude
žev, evangelij pa naj bi oznanjal 
tudi po Judeji in med pogani v 
Etiopiji, kjer naj bi umrl mučeni-
ške smrti. S sekiro naj bi mu od
sekali glavo, zato ga rišejo s seki
ro. Za zavetnika so ga izbrali po
klici, ki uporabljajo ostra orodja: 
mesarji, tesarji, stavbeniki in ko
vači, pa tudi slaščičarji zaradi pre
govora Svet Matija led razbija, če 
ga ne, ga naredi ... Njegov god je 
bil s preureditvijo koledarja pre
stavljen na 14. maj, v Sloveniji pa 
ga zaradi stare navade še vedno 
slavimo 24. februarja. Mat i ja in 
njegove različice so v Sloveniji 
znova pogosto ime. Poznamo 
Mat i ja , Mat jaž, Matiček, M a 
tic, Mat jaš, Matjažek, Tjaš, 
Tjaša, pa tudi Bogdan in Bog
dana. Jože Košnjek 

L jub l jana - Mufti islamske 
skupnosti v Sloveniji Osman 
Džogič je na bajramski slovesno
sti pretekli torek v hali Tivoli v 
Ljubljani pojasnjeval razloge, za
kaj je gradnja džamije oziroma is
lamskega kulturnega centra v 

delovanje pa bo odgovorna islam
ska skupnost, ki je pravni subjekt 
v Republiki Sloveniji. Versko in 
kulturno središče bodo večinoma 
koristili domači muslimani, gost
je, ki bodo prihajali, pa bodo mo
rali spoštovati slovenske zakoni in 

Z n a m e n j a o b A l j a ž e v i 

s p o m i n s k i p o t i 

Sloveniji pozitivna in ne škodljiva 
za okolje. Med drugim je ocenil, 
da pomeni "ne" džamiji tudi "ne" 
civilizacijskemu napredku in vse
mu naprednemu nasploh. Zahteva 
po islamskem centru je legitimna 
zahteva. Strah, da bo uničil vero 
naroda, je odveč, je poudaril muf
ti. Potem je povedal, da bodo v is
lamskem središču veljali sloven
ski zakoni in sta zato spraševanje, 
po katerih bo deloval, in trditev, 
da bodo veljali zakoni Bosne in 
Hercegovine, smešni. Islamsko 
središče bo območje brez alkoho
la in drugih nevarnosti, ki danes 
ogrožajo ljudi, posebej mlade. 
Odprto bo vsakomur, za njegovo 

imeti potrebne dokumenta za 
vstop v državo. Ne gre za spopad 
med islamom in katoliško cerkvi
jo, ampak spopad med tistimi, ki 
so za in onimi, ki so proti uresni
čevanju ustavnih pravic in so pre
pričani, da mora biti v Sloveniji 
prostor le za eno kulturo. Če je 
problem zahtevati uresničevanje 
treh pravic, potem je v družbi res 
nekaj narobe. Muslimani v Slove
niji zahtevamo le tisto, kar pripa
da vsem ostalim. Na tem bomo 
dostojanstveno in mirno vztrajali 
še naprej, je povedal mufti Os
man Džogič. 

Jože Košnjek, 
foto: Tina Doki 

Begunje - Župnijski urad Be
gunje na Gorenjskem je pripra
vi l razstavo fotografij cerkva in 
znamenj, ki j ih je ob Aljaževi 
spominski poti "Od doma do 
doma" posnel C i r i l Velkovrh iz. 
Ljubljane. Odprtje razstave je bilo 
v soboto, 15. februarja, v župnij
ski dvorani v Begunjah. Kultur
nem programu je popestril nonet 
Vasovalci iz Žirovnice. 

Avtor fotografij, ki je sprva 
zbral fotografije vseh znamenj ob 
Slovenski planinski poti, in imel 
že več kot 160 razstav v domovini 
in tujini, je v lanskem letu zbral še 
fotografije vseh znamenj ob Alja
ževi poti. Le ta poteka od rojstne
ga doma v Zavrhu pod Šmarno 
goro še skozi vasi, kjer je Jakob 
Aljaž deloval kot duhovnik, glas
benik in planinec (Smlednik -
krščen, Hraše, Voklo, Srednja 
vas, Tržič - kaplan, Dobrava - po
kopana njegova mati, Brezje - ve
liko spovedoval, Dovje - 37 let 
župnik), ter prek vrhov, ki j ih je 
tudi sam obiskoval (Storžič, Kr i 
ška gora, Begunjščica, Stol, Gol i 
ca, Dovška Baba, Triglav ter 
Aljažev dom v Vratih). 

Slovenija slovi v svetu po svojih 
naravnih lepotah. Med njimi pa so 
prav gotovo naši hribi in gore, do
line in soteske, polja in vinogradi, 
vasi in osamljene kmetije. Pose
ben čar naše pokrajine pa so cerk
ve na vzpetinah ter kapelice in ko
zolci na poljih. Mnoga verska 

znamenja so pomembni kulturni 
in umetniški spomeniki. V starih 
cerkvah so tudi vredna dela zna
nih umetnikov, slikarjev in kipar
jev. Zgodovinsko pomembna so 
tudi dela domačih obrtnih mojs
trov. Raznolikost zaprtih in odpr
tih kapelic je v vseh in v vsaki 
slovenski pokrajini velika. Zna
menja, ki so jih navadno izdelali 
domačini in lastniki zemljišč, pa 
izražajo veliko domiselnost v 
ustvarjanju preprostih ljudi. 

J . K . 

J u b i l e j d u h o v n i k a 

V a l e n t i n a T o m a n a 

Kran j - V petek zjutraj so v redovni hiši šolskih sester Marijinega 
oznanenja v župniji Zlato polje v Kranju obeležili 90-letnico tamkaj 
živečega upokojenega župnika Valentina Tomana, rojenega v Kamni 
gorici. Pred oltar so pri maši skupaj stopili slavljenec, rojen 12. febru
arja, v petek, 14. februarja, pa je imel tudi god (Valentin), kranjski 
župnik, dekan in prelat Stanislav Zidar in župnik župnije Zlato polje 
Mitja Štirn. Župnik Valentin Toman kljub visoki starosti redno mašu-
je v hišni kapeli. Pred upokojitvijo so bile njegova zadnja župnija Pod-
brezje. J .K . , foto: Gorazd Kavčič 

Piše Eva Senčar 

S k n j i g o o 

S strahospoštovanjem (po izvirniku Stupe-
ur et tremblements), in Metaf izika cevi (Mč-
taphysiquedes Tubes), Amčlie Nothomb, pre
vedel Vi lko Novak, založba Vale-Novak, 
Ljubljana 2001 in 2002, 160 str. in 112 str. 

Če prebereš en njen roman, si želiš še dru
gega. Na koncu ne veš, kako bi se počutil - iz
praznjeno, ker si to le vse vedel, ali izpolnje
no zaradi mnogih novih spoznanj o sebi. Pre
poznaš jih s pomočjo kode, ki se ji reče jezik, 
in kije za belgijsko pisateljico začetek zaveda
nja obstajanja. Ko zcičneš brati, ne moreš ne
hati, saj želiš izvedeti, kaj sledi. Amelie ima 
kaj povedati, ker je, pa četudi v svojem do se
daj kratkem življenju; mnogo tega tudi dožive
la. Nekaj o njej vsekakor izvemo iz romanov; 
da je bila kot novorojenček in dojenček 'pato
loško apatična', cev, ki se je začenjala z usti 
in končala z zadnjično odprtino, torej ni 

opravljala druge vloge, kot bila cev (Metafizi
ka cevi). Pa tudi, da je v najzgodnejšem ob
dobju Japonska postala njena neskončna, ne
izpolnjena, brezpogojna in brezkompromisna 
ljubezen, ljubezen po kateri hrepeniš večno. 
Če bi Amelie bila Japonka, bi se ta ljubezen 
dogajala drugače; svoje domovine ne ljubiš 
na tak način, ker je ne moreš presojati z dis-
tanco, ker njene kulture v širšem smislu ne 
ocenjuješ v nenehnem zavedanju čutenja; ko 
si del določene kulture, so čutne zaznave sa
moumevnost - če si udomačeni prišlek, jo pre
sojaš od zunaj, pa čeprav si noter. Njeni bel
gijski starši, njena brat in sestra so na Japon
skem, in drugje na vzhodu, živeli kot diplo
matska družina. Pisateljica je zaradi japonske 
guvernante najprej obvladala japonščino. Je
zik je spoznala tako, kot je to namenjeno tis
tim, ki v tuji deželi živijo v zgodnji mladosti. 
Osvojila je torej najpomembnejši del neke kul
ture. Kot mlada izobražena diplomiranka je 
prišla na delovno mesto velike japonske kor-
poracije in se znašla v sistemu, ki je celo po
hlepnim zahodnjakom tuj: stroga hierarhija, 
jasni odnosi med zaposlenimi, napredovanje, 
ki ga dosežeš le s trnovo krono in nošnjo tež
kega križa - svet, ki ne dopušča zasebnosti, 

pač pa zapoveduje popolno vdanost podjetju. 
Izkaže se, da je obvladanje tujega jezika le ne
znaten del celotne komunikacije. Vrednote po 
japonsko niso vrednote po evropsko. Čast po 
japonsko ni čast, kot jo pozna Evropejec. (S 
strahospoštovanjem). 

V teh dveh knjigah o Amelie ne zvemo vsega; 
namreč da je v najstniških letih preživela hudo 
anoreksijo, menda je bila ta nasledek bojazni, 
da bi ju s sestro ločili, ali da bi kdaj odrasli. 
Ker je bila nekoč 'cev', je vedela, da telo pod 
vplivom volje lahko deluje kot stroj. Stroj pa je 
nekaj, kar lahko s pridom izkoriščaš, ne da hi 
ga bolelo. Lahko mu ukaž.eš, naj ne uživa hra
ne, in kasneje, naj to počne; lahko mu ukažeš, 
naj spi, čeprav ne more, lahko celo uživa gni
lo sadje. Stroj ima moč, ki ga ne obremenjuje
jo zunanji dražljaji, razen da je odvisen od 
vira energije. Ta pa je pri Nothombovi neiz
meren - nenehno pisanje in kar nekaj izdanih 
romanov; njene knjige so prevedene v vse sve
tovne jezike, za roman S strahospoštovanjem 
je prejela ugledno nagrado g rand prix Fran
coske akademije za najboljši roman leta. V 
nekaj zadnjih letih so izšli še Higijcna ubojice 
(na Hrvaškem), Péplum in Mercure (v fran
coščini). 



Fotografija privlači tudi mlade 
Fotografsko društvo Jesenice se lahko pohvali z uspešno razstavno dejavnostjo svojih članov, tudi mladih. 

Jesenice - Lani je društvo pripravilo vrsto fotografskih razstav 
in projekcij diapozitivov. Za to dejavnost je pomembno odprtje 
galerije v stavbi jeseniškega gledališča, kjer sedaj razstavlja gost iz 
Nemčije. Na občnem zboru društva so podelili fotografske naslove 
osmim članom, častna člana pa sta postala Andrej Malenšek in 
Janez Mohorič. 

Srečanja fotografov so vedno za
nimiva. Tako je tudi na občnih 
zborih. Člane Fotografskega dru
štva Jesenice, ki so minulo soboto 
prišli v "Dolilcov čevderc", je iz 
zime popeljal v poletje Pavel Tr-
ček. Izmed diapozitivov s poto
vanj je prikazal obisk Splita in 

otokov Brač ter Hvar, kjer je v ob
jektiv svojega aparata ujel marsi
katero lepoto. Kot je zbrane po
hvalil jeseniški župan Boris Bre
gant, ima društvo številne dobre 
fotografe, ki žanjejo uspehe vse
povsod. Njemu se zdi posebej po
membno sodelovanje s tujci, zla-

Častna člana sta postala Andrej Malenšek (levo) in Janez Mohorič 
(desno); v sredini predsednica FD Jesenice Marija Heberle Perat. 

Na prvem mestu 
družabnost in pomoč 
V Društvu upokojencev Medvode so pregledali delo in 

izvolili novo vodstvo. 

Medvode - Z več kot 1100 člani 
je Društvo upokojencev Medvode 
največje v občini in tudi med naj
večjimi na Gorenjskem. Na zad
njem občnem zboru v začetku 
meseca so vsi, udeležila pa se ga 
je dobra petina celotnega član-

lovanjem občine in župana, upajo 
pa tudi na pomoč občine iz. prora
čuna. Le tako bodo namreč kos 
programu na področju športnih in 
družabnih aktivnosti ter pri soci
alni pomoči. Sicer pa bo društvo 
še naprej tesno sodelovalo z dru

štva, ugodno ocenili lansko delo. 
Največje aktivnosti so se v druš
tvu dogajale na športnem in dru
žabnem področju. Tako so sode
lovali na medobčinskih tekmova
njih v balinanju, streljanju in v 
šahu, kjer so povsod osvojili dru
ga mesta med 14 društvi. V keg
ljanju pa so bili celo prvi in so se 
uvrstili na regijsko tekmovanje, 
kjer so bili prav tako najboljši. Na 
državnem prvenstvu pa so bili po
tem šesti. V društvu so lani pri
pravili različna tekmovanja in 
družabne aktivnosti tudi ob ob
činskem prazniku, organizirali pa 
so tudi krožke za ročna dela in l i
terarni krožek. Priljubljeni med 
člani so tudi izleti. Imeli so jih kar 
enajst, vsi so bili zelo dobro obis
kani, saj se j ih je udeležilo kar 
590 članov. Med letom pa so skr
beli tudi za pomoč članom. Na 
domu so jih obiskali 129, v domo
vih za starejše pa 14. 

Težave so imeli lani zaradi nere
šenega prostorskega vprašanja, 
pestilo pa jih je tudi pomanjkanje 
denarja. Pričakujejo, da bo do 
prostorsko vprašanje rešili s sode-

barcaffe 

Jože Golob 

gimi. sosednjimi društvi upoko
jencev in s Centrom za socialno 
delo v Medvodah. "Od sedanjih 
aktivnosti bomo ohranili tekmo
vanja v kegljanju, balinanju, šahu. 
streljanju, pa družabne aktivnosti, 
kot so kolesarjenje, pohodništvo, 

izleti in krožki z 
različnimi ročni
mi deli. Želim si, 
da bi uspeli pra
vno urediti vpra
šanje prostorov 
na Višnarjevi. 
o r g a n i z i r a l i 
bomo srečanje 
upokojencev z 

družabnimi igrami in proslavlja
njem občinskega praznika. Upam 
pa tudi na denarno pomoč društvu 
iz. občinskega proračuna, saj s čla
narino ne pokrivamo stroškov," je 
ob izvolitvi poudaril novi pred
sednik društva Jože Golob. 

Na občnem zboru so se s prizna
nji zahvalili za večletno aktivno 
delo dosedanjemu predsedniku 
Slavku Svari in članoma Valen
tinu Lampiču ter Rozki Dolinar. 
Zahvalo za dolgoletno poverje-
ništvo sta dobila Vinko Kos in 
Tone Kavčič, plaketo zveze dru
štev upokojencev Slovenije pa 
Slavka Kušar in Rudi Pergov-
nik. Andrej Žalar 

Uresničili so skoraj 
vse naloge 

Letos posebna skrb izobraževanju, opremljanju 
in tekmovanjem. 

Naslov fotografa 2. razreda je pridobil tudi Pavle Trček, ki je na ob
čnem zboru prikazal svoje diapozitive. 

sti Nemci. K povezavam z. me
stom Nagold sodijo tudi stiki s 
tamkajšnjim fotoklubom. Njegov 
predsednik Heribert Hellerod mi
nulega četrtka predstavlja svoje 
fotografije iz Burme v novi gale
riji na Čufarjevem trgu, kjer bo 
razstava na ogled mesec dni. ' 

Fotografska galerija v stavbi je
seniškega gledališča je pomemb
na pridobitev za društvo, je ugo
tovila predsednica Marija He
berle Perat. Za njeno ureditev 
ima največ zaslug mag. Vitomir 
Pretnar, ki je od lani podpred
sednik Fotografske zveze Sloveni
je. Tam imajo vsako leto v načrtu 
organizacijo 13 razstav, od tega 
deset društvenih. Lani so pripra
vili v raznih prostorih od Kranj
ske Gore do Žirovnice kar 34 fo
tografskih razstav in 7 projekcij 
diapozitivov. Med najbolj odmev
nimi je bila bienalna razstava 
"Človek in kovina". Mladi foto
grafi, k i j ih vodi Sandi Novak, so 
razstavljali v OŠ Koroška Bela na 
temo "Pokrajina 2002" in v OŠ 
Mojstrana na temo " U N L S C O V O 
leto gora". Zelo pomembno se 
j im zdi izobraževanje mladih, 
zalo jih pošiljajo tudi v Luksem-
burg in Nemčijo. Kot sta priznala 

Neje Poljanec in Miha Vahčič. je 
to za njih koristna izkušnja. Ob 
tem je več članov sodelovalo na 
razstavah in tekmovanjih drugod. 
Kako uspešni so bi l i , je naštel 
Franci Jamar, ki je zadolžen za 
statistiko. Ponosni so, daje Sandi 
Novak dosegel dovolj točk za na
ziv Kandidat mojstra fotografije 
FZS, fotografi 2. razreda so posta
li Jani Božič, Franci Jamar. 
Neje Poljanec in Pavle Trček, v 
3. razredu pa so Maša Teran. 
Miha Vahčič in Aljoša Žnidar. 

Predsednica društva je podelila 
prisotnim priznanja za naslove in 
razglasila, da sta postala častna 
člana Andrej Malenšek s Slo
venskega Javomika in Janez Mo
horič s Planine pod Golico. Prvi 
je kljub 70 letom kronist društva, 
drugi pa je kot dolgoletni pred
sednik v pomoč pri vodenju še se
daj. Tajnica Stanka Torkar je 
pohvalila še druge od '40 članov, 
ki so veliko opravili s prostovolj
nim delom. Le na tak način so 
lahko preživeli z 860 tisočaki do
tacij, je ocenila blagajničarka 
Marija Gašperšič. Zato so skle
nili, da bodo skromno članarino 
tisoč tolarjev letos podvojili. 

Stojan Saje 

Mengeš - Na občnem zboru ga
silcev Prostovoljnega gasilskega 
društva Mengeš, ki deluje že 112 
let, so ugotovili, da so lani uresni
čili skoraj vse naloge iz letnega 
programa. Zataknilo se j im je le 
pri delni zamenjavi kritine na 
strehi doma, načrtovanih pleskar
skih delih in pri nekaterih popra
vilih opreme. 

Predsednik društva Jože Žargi, 
ki so ga na zboru ponovno izvoli 
I i za predsednika društva, prav 
tako pa tudi dosedanjega poveljni
ka Tomaža Žargija, je bila delom 
v društvu zadovoljen. Poleg ope
rativnih nalog, k i j ih ni bilo malo, 
so bili Mengšani delavni tudi na 
različnih skupnih prireditvah v 
občini. Tako so sodelovali pri 
shodu opozicije Slovenije, na M i 
haelovem sejmu, na festivalu ko
račnic, pri pripravah ob občin
skem prazniku, narodnih nošah v 
Kamniku in na sejmih v Domža-

posebej s smučarji skakalci, ta
borniki, turisti, kulturnim tiru 
štvom, Mihaelovim sejmom, dru
štvom Iranca .lelovška in drugi 
mi. Letos nas čakajo nekatera 
operativna dela i/ lanskega leta, 
posebno skrb moramo nameniti 
izobraževanju, nadaljevali bomo z 
opremljanjem in se udeleževali 
tekmovanj," je povedal predsed
nik Jože Žargi. 

Mengeški gasilci bodo letos 
organizatorji tradicionalnega med 
društvenega tekmovanja starejših 
gasilcev in gasilk za pokal Gasil
ske /veze Slovenije, /a pokal ob
čine Mengeš in za pokal Gasilske 
zveze Mengeš. Poleg vzdrževalnih 
del in sodelovanja pri različnih 
prireditvah pa bodo nadaljevali / 
zbiranjem denarja za novo avtoci-
sterno. 

Na občnem zboru so podelili 
priznanja za dolgoletno delo. 
Tako sta dobila priznanje za 40-

Udeležba mengeških gasilcev na občnih zborih je vedno dobra. 

lah. Bi l i so uspešni na tekmova
njih, predvsem pa gre zahvala in 
pohvala za uspehe veterankam in 
veteranom na tekmovanjih po 
Sloveniji. "Uspešno so sodelovali 
tudi / vsemi društvi v občini; še 

letno delo Zdravko Čebulj in 
Srečo Čebulj, za tridesetletno 
delo pa Tomaž Žargi. Med gasil 
ee v društvu pa so na občnem 
zboru sprejeli deset novih članov. 

Andrej Žalar 

Veterani vedo, kaj početi v miru 
Združenje veteranov vojne za Slovenijo Radovljica - Jesenice povezuje kar 870 članov. Mnogi so aktivni v raznih 

dejavnostih. 

Poljče - Veterani se radi družijo na pohodih in športnih 
tekmovanjih, ob tem pa ne pozabljajo na pomembne dogodke iz 
osamosvojitvene vojne. Območno združenje Radovljica • Jesenice 
je edino, ki ima tudi svoj pevski zbor. Le-ta je popestril letošnji 
občni zbor, med katerim so podelili dve visoki priznanji. 

Območno združenje veteranov 
vojne za Slovenijo Radovljica -
Jesenice je med večjimi v Slove
niji, saj ima 870 članov. V njem 
urejajo evidenco upravičencev za 
pridobitev statusa vojnega vetera
na in pomagajo pri pridobitvi tega 
statusa. Največ pozornosti name
njajo obletnicam dogodkov iz 
osamosvojitvene vojne. Redno se 
srečujejo na Tromeji, platoju Ka
ravanke in v Bohinju. Lani so se 
udeležili tudi slovesnosti ob ob
letnici konca 1. svetovne vojne pri 
Krnskem jezeru in žalnih sveča
nosti ob dnevu mrtvih. Veliko čla
nov sodeluje na pohodih in vete
ranskih športnih igrah. Ponosni so 
tudi na veteranski pevski zbor, ki 

je edini v državi, je v poročilu za 
lani zapisal predsednik Janez 
Koseh\ 

Na zboru v centru za obrambno 
usposabljanje, ki so ga ob vetera
nih spremljali predstavniki bor
čevske organizacije. Slovenske 
vojske in političnega življenja, je 
vključenost veteranov na raznih 
področjih družbenega življenja 
pohvalil tudi radovljiški župan 
Janko S. Stušek. Kot je udele
žence seznanil Marjan Bohinc, 
so pohodi ena od osnovnih dejav
nosti članstva. Veterani sodelujejo 
na pohodih planinskih in drugih 
društev, pridružujejo se akcijam 
veteranskih združenj, letos pa so 
sami prvič organizirali Pohod 

spomina in prijateljstva od Ra
dovljice do Vrbe ob slovenskem 
kulturnem prazniku, ki bo postal 
tradicionalen. Gregor Žnidar je 
naštel, da so njihovi člani lani na
stopili na ekipnih veteranskih 
športnih igrah v šahu, pikadu, 
streljanju, kegljanju, košarkarskih 
trojkah in orientacijskem teku; 
skupno so zasedli 2. mesto. Orga
nizirali so tudi tekmovanje dvojic 
v tenisu za pokrajino in sodelova
li na tekmah zveze. Tekli so na 
Vršič in drugih maratonih ter ko

st) že dve kompaktni plošči. Poje
jo 14 pesmi, od katerih jih je 5 na
pisal dirigent. Delo nove komisije 
/a informativno propagandno de
javnost je opisala Kina Klinar. ki 
je poudarila željo po razširitvi do 
pisniške mreže za glasilo Veteran 
in pripravi spletne strani območ
nega združenja. 

Med občnim zborom so se za
hvalili Viki Marolt za dolgoletno 
tajniško delo. Novi sekretarje po
stal Grega Žnidar. predsednik 
nadzornega odbora pa Alojz Pin-

V veteranskem zboru, ki ga vodi Franc Podjed, nastopa zaenkrat 
20 članov. 

Bronasti plaketi Z W S sta prejela Janko S. Stušek in Janez Jelinčič. 

lesarili. Januarja letos so se udele
žili smučarskega teka veteranov 
na 1'okljuki. Ker so ustanovili ko
misijo /a šport, pričakujejo na 
tem področju še več sodelovanja. 
Ana MiHer je predstavila delo 
mešanega pevskega zbora, ki ga 
vodi Frane Podjed. Pevci so ime
li 30 vaj in 11 nastopov, izdali pa 

tar. Za zasluge v preteklosti je 
Jože Čibej podelil bronasti plake
ti slovenske zveze veteranov dve
ma članoma. Prejela sta ju Janko 
S. Stušek iz Lesc in Janez Jelin
čič i/ Podkorena. Svečanost je z. 
recitacijami obogatil Brane Pi-
rih. zbrane pa so povabili tudi na 
družabno srečanje. Stojan Saje 



S knjigo na počitnice 

M u m i j a , zeleni pes i n J e ž e š 
V zadnjem času je pri založbi Didakta izšlo kar nekaj slikanic in poučnih knjig iz prevodnega programa za naše najmlajše in osnovnošolsko mladino. Od poučnih knjig do 

zabavnih zgodbic, namenjenih prvim bralcem. 

Pred nedavnim so v Narodnem 
muzeju v Ljubljani na ogled po
stavili edino egipčansko mumijo, 
ki jo hranimo v Sloveniji. Kaj 
pravzaprav so mumije, zakaj in 
kako so nastale? Prvo informacijo 
bomo zagotovo dobili v knjigi 
Vse, samo egipčanska mumija ne. 
Ne le vse o mumiji, v knjigi je s 
pomočjo kratkih in duhovitih za
pisov ter simpatičnih ilustracij po
jasnjeno marsikaj o življenju v 
starem Lgiptu. Druga knjiga iz te 
zbirke Vse, samo rimski gladiator 
ne obravnava po letih nekoliko 
mlajšega rimskega gladiatorja. 
Kdo so bili močni sužnji, ki so jih 
Rimljani " izuči l i " za gladiatorje, 
da bi j ih pozneje zabavali v bojih 
v areni, na primer z levi. Obe 

knjigi, ki spominjata na nekakšen 
strip - učbenik, imata ob koncu še 
priročen slovarček neznanih izra
zov, ki bo zagotovo pojasnil tudi 
kakšno luknjo v znanju staršev. 

V zbirki Velika imena bodo ve-
doželjni mladi bralci spoznali dva 
velika "fanta" naše zgodovine. 
Arhimed, ki ga imamo še danes za 
največjega matematika in fizika v 
dobi stare Grčije. V knjigi ga spo
znavamo s pomočjo prvega razis
kovalca njegovega dela in življe
nja, rimskega državnika in pisca 
Cicera, ki je v ta namen leta 75 
pr.n.št. prispel na Sicil i jo, Arhi
medovo domovino ... Skozi zani
mive prihode in anekdote spozna
mo nekaj osnovnih matematičnih 
in fizikalnih zakonov ... Precej 

bolj svež, a za človeštvo nič manj 
pomemben je bil Albert Einstein s 
svojo znamenito relativnostno te
orijo. Avtorji knjige se na duhovit 
način sprehodijo skozi življenje 
velikega znanstvenika, ki je bilo 
vse prej kot enostavno. 

Slikanica Gradimo števila je na
menjena najmlajšim, ki se bodo s 
pomočjo staršev naučili sešteva
nja in odštevanja z velikanskimi 
gradbenimi stroji. Slikanici Hopi 
popi in Juha, ki iz buč se skuha pa 
sta zgodbici avtorice in ilustrator-
ke Helen Cooper, ki ju je za naše 
prve bralce prevedla Maja Kotnik. 
Hopi popi je plišast zajček, ki se 
je izgubil, mlada družina pa se ga 
odpravi iskat, druga zgodbica pa 
skozi prispodobo malih simpàtic-

Š e s t i n d v a j s e t a v t o r j e v 
Kranj - V okviru praznovanja ob slovenskem kulturnem prazniku 
so člani Fotografskega društva Janez Puhar Kranj v kletni galeri
ji Mestne hiše v Kranju pripravili razstavo fotografij. Odprta bo 
predvidoma en mesec. 

Tokrat se na razstavi predstav
ljajo vsi aktivni člani društva, ki 
so pripravili toliko fotografij, da 
so se v društvu odločili dati pred
nost mlajšim po stažu oziroma 
manj izkušenim članom, ki so se 
praviloma predstavili s po dvema 
fotografijama, medtem ko so se 
bolj izkušeni fotografi lahko pred
stavili z le eno. Pomembna omeji
tev pri sestavi razstave je bilo tudi 
število okvirjev, s katerimi so raz
polagali. Tako razstavlja 26 avto
rjev s 40 fotografijami. 

Kol so dejali v Fotografskem 
društvu Janez Puhar Kranj, so ve
seli, da ima Gorenjski muzej toli
ko razumevanja za njihovo dejav
nost. Prepričani pa so, da so prav 
v Galeriji Mestne hiše fotografske 
razstave daleč najbolj obiskane. 
Zato so člani Fotokluba Janez. Pu
har, predhodniki današnjega isto
imenskega društva, prav kletno ga
lerijo uredili v prijetep fotografski 
razstavni prostor. "Lepo bi bilo, da 
bi ta prostor postal to, kot je bilo 
prvotno tudi zamišljeno, namreč 
Puharjeva galerija, namenjena fo-

Katja Smole: Čakam mamo. 

tografskim razstavam avtorjev, ki 
jih je v Sloveniji veliko," menijo v 
društvu. Odprtje razstave je prete
kli četrtek popestril glasbeni pro
gram kvarteta kljunastih flavt "Pr i
ma Vista", dijakinj glasbene šole 
v Kranju. I.K. 

Stota Zupanova Micka 
Kranj - V sredo, 19, februarja 2003, ob 19.30 uri bodo v Prešerno

vem gledališču v Kranju že stotič uprizorili veseloigro Županova Mic
ka v režiji Vita Tauferja. Jubilejno predstavo so v kranjskem gledališ
ču napovedovali že konec preteklega leta, a je ta žal odpadla zaradi bo
lezni v ansamblu. Predstava, ki je bila prvič uprizorjena pred dvema 
letoma, je bila na zadnjem Tednu slovenske drame proglašena za naj
boljšo predstavo festivala, naši igralci pa z Županovo Micko niso osvo
j i l i le Gorenjcev, Štajercev, Dolenjcev in Primorcev, ampak tudi gle
dalce v Venezueli, Dominikanski republiki. Argentini in Srbiji, kjer so 
na gostovanjih vselej poželi burne aplavze in veliko navdušenje občin
stva. Kot obljubljajo v Prešernovem gledališču, pa bo Županova Mic
ka tokrat še posebej slavnostna. I.K. 

Struževo - V okviru praznova
nja slovenskega kulturnega praz
nika je v Domu krajevne skupno
sti Struževo ob kulturni slovesno
sti, nastopila sta mlada kitarista 
Elvi Rvankuba in Anže Božič ter 
pesnica Francka Tronkar, svojo že 
tretjo knjigo predstavil domačin 
Igor Slavec. Medtem ko je v knji
gi Zrno v peščenem viharju opisal 
svoja doživetja v uniformi nem
škega vojaka, se je tokrat že dru
gič lotil zgodovine svojega doma
čega kraja. V knjigi Struževo 1941 
do 1945, s podnaslovom Da se ne 
pozabi! je v precep vzel leta nem
ške okupacije in na njemu lasten 
temeljit in hkrati zanimiv (knjiga 
se bere tako rekoč kot zgodba 
mnogih zgodb) način zabeležil 
spomin na tiste prelomne čase. 
Knjiga, bogata s fotografijami, ne 
bo zanimiva le za Struževčane 
doma in po svetu ampak tudi za 
številne Kranjčane, ki še pomnijo 
ta čas oziroma o njem želijo vede
ti kaj več. Knjiga je izšla v samo
založbi in jo lahko naročite pri 
Igorju Slavcu v Struževem. I.K. 

nih živali pripoveduje o vzponih 
in padcih prijateljstva. Ne le prvi 
knjigi, ampak tudi prijetni pravlji
ci za lahko noč sta slikanici Ping-

vinčkova pošta in Ups, jaz sem pa 
zelen. V prevodih Branke Končar 
in Maje Feldin spoznamo, da se 
pingvinčki izležejo iz jajca, pa če 
tudi to pred tem prepotuje svet, 
zgodba o zelenem psu pa nas uči, 
da je čar drugačnosti v tem, da 
nisi tak kot drugi. Vsak je enkra
ten in neponovljiv (kloniranje 
nam ni prav nič všeč), čeprav je to 
zelen pes, ostali pa so rjavi, sivi, 
črni... Dokler zeleni pes ne odpre 
salona za barvanje. Hišni nebodi-
jihtreba je nekakšen družinski 
vodnik po malih bitjih, ki prebi
vajo v človeških domovih in so 
ljudem na razne načine v nadlego. 
Ilustracije zares izvirnih domiš
ljijskih bitij nas skozi duhovit 
tekst (avtorje Stanislav Marijano-
vič), v prispodobi spomnijo na 
nadloge ali slabe človeške lastno
sti, kot so prehlad in smrkanje. 

3EGÍPCWSU 
|MiJiKi 
Ú Ogabne mi 

nestrpnost, sebičnost, prekomer
no telefoniranje, raztresenost, na
gla jeza ... Prevod Branka Gradiš
nika je prav zanimiv, z mnogimi 
izvirnimi imeni kakopak... 

Igor Kavčič 

Sedem nominiranih 
za Grumovo nagrado 

Kranj - Med 31 izvirnimi slovenskimi dramskimi besedili, ki so do 
razpisanega datuma, konca preteklega leta, prispela na razpis za 
Grumovo nagrado, je strokovna žirija v ožji izbor nominirala se
dem tekstov. Ime dobitnika prestižne nagrade bo znano 8. marca, 
na dan odprtja 33. Tedna slovenske drame. 

Strokovna žirija v sestavi Al ja 
Predan, Matej Bogataj, Vi lma 
Šti-itof Čretnik, Jakob Jaša Kenda 
in Vesna Jevnikar je ob opaznem 
dvigu kvalitete prispelih dram
skih besedil letos v ožji izbor za 
Grumovo nagrado 2003 izbrala 
kar sedem nominirancev. "Če 
smo preteklo leto z žalostjo ugo
tavljali, da je splošni vtis ob 
skoraj štiridesetih prebranih 
tekstih, ki so prišli v izbor za 
lansko Grumovo nagrado, me
del, nezadovoljiv, celo zaskrb
ljujoč, lahko letos z veseljem 

oznanimo nasprotno," je v obra
zložitvi kar sedmih nominacij za
pisala predsednica strokovne žiri
je A^ja Predan. V žiriji ugotavlja
jo, da so letos prijavljena besedila 
v večini ustrezala razpisnim krite
rijem, saj so pisana za gledališki 
oder, večina izmed njih pa tudi z 
mislijo na samo uprizoritev. Tek
sti naj bi bili tudi tematsko atrak-
tivnejši in vezani na aktualna 
vprašanja družbe in posameznika 
v njej. Letošnji nominiranci so: 
Evald Flisar z delom Nora Nora, 
Saša Pavček Cisti vrelec ljubezni, 

Martina Šiler Reykjavik, Matjaž 
Zupančič Hodnik, trije nominira-
ni teksti pa so bili prijavljeni pod 
šiframi in sicer Mappe Karadži-
čev test, 580922 Rustikalna kome
dija, anonimen pa je tudi avtor 
teksta Mefistovo poročilo. Podo
bno kot lani bo letos nagrada 
mamljiva tudi v finančnem smis
lu, saj bo nagrajenec prejel dva 
milijona tolarjev (polovico zneska 
bo prispevalo Prešernovo gleda
lišče, polovico pa pokrovitelj 
Droga Portorož). Ob odprtju Ted
na slovenske drame, ki bo potekal 
od 8. do 18. marca v Kranju in bo 
tudi bogato mednarodno obarvan, 
bo poleg Grumovega nagrajenca 
znan tudi dobitnik Grün-Fil i-
pičevega priznanja za dosežke v 
slovenski dramaturgiji. I.K. 

V o d n i k G o r e n j s k e a r h i t e k t u r e 
Arhitekt Robert Potokar, po rodu Škofjeločan, je s strokovno 
sodelavko Špelo Kuhar in avtorjem fotografij Blažem Budjo izdal 
knjigo Gorenjska - arhitekturni vodnik, v kateri so predstavljene 
arhitekturne vrednote v celotnem gorenjskem prostoru. 

Prostorski, časovni in tipološki 
pregled značilne arhitekture Go
renjske je razdeljen po upravnih 
enotah Jesenice, Kamnik, Kranj, 
Radovljica, Škofja Loka in Tržič, 
zajema pa kozolce, tovarne, arhe
ološke izkopanine, enodružinske 
hiše, cerkve, šolske objekte, zna
menja, spomenike Narodnoosvo
bodilnega boja, srednjeveške gra

dove, krajinske arhitekture in žal 
že porušene kvalitetne arhitektu
re. Vodnika, ki bi podrobneje za
jel vse vrste arhitekture v določe
nem prostoru skozi celotno zgo
dovino v slovenskem in tudi šir
šem prostoru, še ni bilo, saj se av
tor ni omejil samo na izbrano "v i 
soko" arhitekturo, ampak pred
stavlja vse kvalitetne arhitekturne 

Spomenike. Predstavitve odlične
ga arhitekturnega vodnika Go
renjska bodo v sredo, 19. 2., ob 
19.00 v prostorih Kašče na 
Spodnjem trgu v Škof ji Loki, v 
petek, 21. 2., ob 19.00 v Kurni-
kovi hiši v Tržiču, v četrtek, 27. 
2., ob 17.00 v renesančni dvora
ni mestne hiše v Kranju, v pe
tek, 21. 3., ob 19.30 v knjižnici 
Blaža Kumerdeja na Bledu. V 
marcu bo predstavitev še na ob
činskih dnevih na Jesenicah in v 
Kamniku. 

Katja Dolenc 

Piše Miha Naglic 

P o l j u d e h g o r , 

p o l j u d e h d o l 

Podlistek o znamenitih Gorenjcih 

Puntarski kmetje 

Zgodovinsko dejstvo je, da na ozemlju loškega go
spostva freisinških škofov ni nikoli prišlo do kakega 
večjega kmečkega punta. Zakaj.? Pravijo, da zato, 
ker je bilo služiti pod krivo palico bistveno lažje kot 
pod ravno. "Sicer pa velja V socialnem oziru tudi za 
loško gospostvo, da pod krivo (škofovsko) palico 
služiti ni hudo. Naselnik loškega gospostva je živel 
veliko lepše življenje kot njegovi vrstniki drugod. 
Odrajtovati je pač moral v redu davščine, s tlako ga 
pa zlasti od 13. stol. dalje zemljiški gospod ni preveč 
moril. Tlako so opravljali le po nekaj dni na leto na 
najrazličnejši način. Nekateri so morali sekati drev
je v graščinskih gozdovih, drugi so ga prevaž.ali do 
vode, tretji so plavili les po Sori v Loko; nekateri so 
morali voziti vino ali popravljati grad, mline, jezo
ve, žgati apno, popravljati pota, kadar jih je razdrla 
voda. skrbeti :a mostove itd. Kaj je to v primeri s 

položajem vrstnikov, ki jim je šele Marija Terezija v 
18. stol. olajšala položaj z odločbo, da ne sme zem
ljiški gospod siliti kmeta, da bi delal več kot 156 dni 
tlake na leto!" 

Tako je zapisal dr. Pavle Blaznik že v eni svojih 
zgodnjih razprav (Škofja L·ika in njen okraj v prete
klosti, 1936). Iz Doneskov njegovega predhodnika 
Franca Kosa pa zvemo, kako so se loški podložniki 
upirali prav ukazu, s katerim je freisinški škof Vid 
Adam, njihov zemljiški gospod, zmanjševal obseg 
tlake ("robote") in namesto nje uvajal plačevanje 
nadomestila v denarju ("robotnine"). Gospod s kri
vo palico je že tedaj 
razmišljal jako mo
derno; namesto da bi 
podložnike silil robo-
tati. je od njih raje 
pobral primeren de
nar in nato z njim pla
čeval vse potrebno. 
Loški oskrbnik Ivan 
Jakob Wangneroekh 
je svoje podložnike 
leta 1640 založil no-
tranjeavstrijski vladi 
v Gradcu in med dru
gim zapisal: "Frei-
sinškim škofom ni po
treba, da bi zahtevali Gorenjski kmetje danes, včasih zadovoljni, dostikrat ne. 

od svojih loških podlož.nikov, da bi jim delali robo
ta, ker nimajo na zemlji loškega gospostva nikakorš-
nih pristav. Podložniki jim torej morejo z delom le 
malo koristiti. Da bi pa imeli škofje vendar od njih 
kak dobiček, plačevali naj bi namesto robote pri
merno robotnino. Freisinški škofje potrebujejo po-
gostoma kake večje svote denarja, da jim je mogoče 
v teh bojnih časih ne glede na druge izdaje pomaga
ti cesarju z raznimi doneski." 

V nadaljevanju doda oskrbnik še pomenljivo razla
go: "Ako bi ne smeli freisinški škofje določiti, da naj 
jim dajejo podložniki robotnino namesto robote, sle

dilo bi iz tega, da so 
podložni kmetje večji 
gospodje, kakor pa 
škofje, in da mora go
spostvo storiti to, kar 
hočejo podložniki." 
Jasno, mar ne! Upor
nim podložnikom pa 
očitno ni bilo. Pritožili 
so se na višjo instanco 
(Že omenjeni notranje-
avstrijski vladi v Grad
cu) in se pravdah s 
škofom. Njegov oskrb
nik je v obravnavi 
vztrajal pri svojem. 
"Loški podložniki bo

do še precej lahko plačevali robotnino, ker so pri
meroma premožni, kar dokazuje to, da dajo svojim 
hčeram po 400, 500 in še celo 600 gl. dote. Oni sami 
sicer trdijo, da so le nekateri tako bogati, da more
jo kaj takega storiti. Vendar je treba pomisliti, da ne 
morejo biti tako ubogi, ako se pravdajo leto za le
tom, shajajo ter po več sto goldinarjev plačujejo 
svojim kolovodjam in podpihovaleem. Še predobro 
jim gre, ker škof zahteva od njih le to, kar je prav, 
ter jih ne preobklada, kakor se to godi pri nekaterih 
drugih gospostvih. Kaže se, da se zoperstavljajo 
podložniki svoji predpostavljeni gosposki iz same 
prevzetnosti in nagajivosti." 

Ti nehvaležni kmetje! Tudi če jim gre dobro, se 
puntajo. "Loški podložniki mislijo, da bi ne moglo 
obstati loško gospostvo, ako bi se odpravila robota, 
ker je treba na grad spravljati les, vodo, seno in sla
mo, popravljati mline in mostove, trebiti travnike in 
izvrševati še druga dela. A vendar želi škof osvobodi
ti za sedaj svoje podložnike robotanja proti temu, da 
mu plačujejo primerno robotnino. Ako bi pozneje 
kdaj postalo robotanje potrebno, delali bi podložniki 
zopet roboto, a robotnine ne bi plačevali več. Podlož
niki naj si nikar ne belijo glave s premišljevanjem, 
kdo bo popravljal mostove in mline ter vozil les, vodo, 
seno in slamo na grad; ako bodo plačevali robotnino, 
ostanejo lahko celo leto doma pri svojih ljudeh. Go
tovo bi bil marsikak kmet pripravljen plačevati po 3 
ali 4 gl. na leto, da bi bil potem oproščen robote. " 



Mala olimpiada kar velika 
Športno in rekreativno vzdušje je dva dni živelo s krajani Zasipa. Med najmlajšim in najstarejšim udeležencem 

na olimpiadi je bilo več kot sedemdeset let razlike. 

Zasip - Nad Bledom so letos priredili že XIV. Malo zimsko 
olimpiado Zasip 2003. Izkazalo se je, da se je v dveh dneh zvrstilo 
na olimpiadi precej tekmovalcev, kot tudi obiskovalcev. 

V soboto so na olimpiadi v Za
sipu tekmovali v smučarskih 
skokih ter smučarskih tekih, ne
deljsko dopoldne pa je bilo name
njeno veleslalomu ter sankanju. 
V soboto popoldne so tradicional
no olimpiado svečano odprli s pri
žiganjem olimpijskega ognja na 
Homu. Slovesnost ob odprtju 
male olimpiade so krajani zasipa 
vzeli zelo resno. Pozdrav navzo
čih, fanfare, prihod tekmovalcev, 
pozdrav predsednika krajevne 
skupnosti in pozdravi ostalih bolj 
ali manj pomembnih občinskih 
mož ter športnikov, prihod olim
pijske zastave in ognja, zaprisega 
tekmovalcev in sodnikov ter dr
žavna himna so sestavljali proto
kol odprtja male olimpiade. 

V smučarskih tekih je tekmova
lo 48 tekmovalcev, v smučarskih 
skokih se je pomerilo 35 skakal
cev - med njimi sedem ženskih 
predstavnic, veleslaloma sta se 
udeležila sto dva tekmovalca, san
kanja pa še veliko več - kar 131 

tekmovalcev. Posamezna discipli
na je imela veliko kategorij, tako 
da je bilo pri smučarskih tekih 
dvanajst zmagovalcev, pri skokih 

ZANIMIVI * EKSTREMNI * ŠPORTNI * REKREATIVNI 

Č e z s k a l e d o c i l j a 

a l i v n a j b l i ž j o b o l n i š n i c o 
Na Kaninu se je odvijal Red Buli Adrenalin Rush 2003. 

Gledalcem je zastajal dih. Zlomljena ličnica 
in noga v mavcu sta bili med sprejemljivimi poškodbami. 

Kanin - Red Buli Adrenalin Rush je bil letos na Kaninu in gre za 
eno zanimivejših tekem v Sloveniji. Vratolomni padci, odbijanje 
od skal, norenje in hitri zavoji po mešanici ledene podlage, kep in 
"povvdra" nad skalnimi prepadi (kjer vsaka napaka lahko pome
ni vsaj slovo od smuči), skoki čez petnajstmetrske pečine, plezanje 
po skalah s smučmi in trganje robnikov - vse to je dvignilo pritisk 
tekmovalcem in gledalcem na široko odprlo usta. 

Brez zaščitnega znaka ali maskote na olimpiadah ne gre. 

Eva Štravs Podlogar včasih najde 
čas tudi za tek na smučeh. 

glede na devet kategorij devet, pri 
veleslalomu šestnajst in sankanju 
ravno tako šestnajst zmagovalcev 
oziroma zmagovalk. Tekmovali 
so tekmovalci zaselkov Blejska 
cesta, Dobje, Dolina, Jermanka, 
Ledina, Muze, Piškovca, Pod hri
bom, Polje, Rcbr, Sebenje in Stag-
ne. Na koncu so prehodni pokal 
olimpiade osvojili tekmovalci za

selka Rebr. Najstarejši udeleženec 
na olimpiadi je bil star 79 let, naj
mlajši pa pet. 

Vse je potekalo tako kot na pra
vih, velikih olimpiadah. S števil
no udeležbo v štirih tekmovalnih 
disciplinah so tekmovalci, kot 
tudi njihovi navijači pokazali obi
lico športno-rekreativnega duha. 

Alenka Brun, foto: Tina Doki 

Uspelo nadaljevanje skokov v Preski 
Tokrat je bilo v Preski pri Medvodah ekipno tekmovanje v smučarskih skokih. 

tako prireditelji kot gledalci, ni 
bilo. Nekdaj 25-metrska skakalni
ca je zaradi nekaterih sprememb 
na terenu tokrat omogočala 
le skoke nekaj nad dvajset metrov. 
Morda jo bodo v prihodnje spet 
preuredili in na njej pripravljali 
redne skakalne prireditve kot 
nekdaj, so razmišljali tudi to ne
deljo po končanem tekmovanju. 
Najboljša tokrat na nedeljskih 
skokih v Preski je bila ekipa Pre

ska (112 točk) v sestavi Miha 
Babšek, Miran Šušteršič in Dejan 
Bunčič; druga je bila ekipa 30+ 
(108 točk) v sestavi Janez Bečan, 
Matjaž Šlibar in Tomaž Plešec, 
tretja pa je bila ekipa Mestne sape 
(106,5 točke) v sestavi Klemen 
Duhovnik, Luka Duhovnik in 
Robi Merhar. Najboljšim je tokrat 
podelil medalje in nagrade spon
zorjev preški župnik Franci Klop-
čič. Andrej Žalar 

V Vavžarici nov nočni rekord 
Uspelo je tudi tekmovanje ekip v smučarskih skokih. 

Preska pri Medvodah - Pred 
tednom dni so pri Habjanu v Pre
ski pri Medvodah prvič po štirih 
letih pripravili smučarske skoke 
na skakalnici, ki je bila pred do
brega pol stoletja zgrajena po na
črtih Janeza Goriška. Kmalu po 
izgradnji je takratni domačin 
Tone Tome postavil tudi rekord 
skakalnice in sicer 25 metrov. 
Skoki so bili na skakalnici potem 
vedno v zimah, ko je bilo dovolj 
snega. Letos pa so jih po štirih le
tih pripravili prejšnjo nedeljo, mi

nulo nedeljo pa so se pomerili v 
ekipnih skokih. 

Tudi nadaljevanje skupinskega 
tekmovanja po tednu dni so v ne
deljo pripravili fantje iz. Preske, 
ki so se zbrali ob Miranu Šušter-
šiču. 

Prireditev je bila zanimiva. Na
stopilo je osem ekip. Najdaljši 
skok pa je bil 20 metrov. Tudi to
krat, kot pred tednom dni, so bili 
to skoki Aleša Narobeta z. Golega 
Brda. Sicer pa pričakovanega no
vega rekorda, ki so si ga želeli 

Na Golavi se je pošteno kadilo 

Spodnja Lipnica - Na petintri-
deselmetrski skakalnici je Robi 
Mikelj iz Stare Fužine poletel 
dvakrat dvaintrideset metrov in 
pol. S tem je postal absolutni 
zmagovalec petkovih nočnih sko
kov v Vavžarici in postavil nov re
kord skakalnice. Organizator sko
kov je bilo Športno društvo Lan-
covo. 

Včasih je vsaka druga vas prire
jala skoke na snegu. Letos je zima 
presenetila in je tudi po nižinah 
zapadlo toliko snega, da so tek
movanja v skokih na manjših ska
kalnicah po Gorenjskem postala 
že sestavni del konca tedna. 

Skoki v Vavžarici segajo že v 
leto 1948. Takrat je bila skakalni
ca še dvajselmetrska. Pred tremi 
leti pa je Športnemu društvu Lan-
covo uspelo s prostovoljnim de
lom zgraditi petintridesetmetrsko 
skakalnico. 

Letošnjih nočnih skokov se je 
udeležilo 56 tekmovalcev iz os
mih gorenjskih občin. 

Najmlajši udeleženec je bil de
vetletni Anže Terek iz. Hraš, ki je 
skočil enkrat štirinajst in drugič 
petnajst metrov. Najstarejši pa je 

bil Radovljičan Jaka Reš s sed
mimi križi, ki je poletel v prvi se
riji dvajset metrov in v drugi še 
meter več. V kategoriji do pet
najst let je bil najboljši Miha 
Podgornik (22 in 23 m), od pet
najst do petindvajset let Matjaž 
Jerman (30 in 30,5 m), potem do 
petintrideset let Robi Mikelj 
(dvakrat 32, 5 m) in nad petintri
deset let Marjan Oman (30,5 in 
31 m). A . B., foto: Tina Doki 

Na novo zapadel sneg so močni 
vetrovi razneslii neznano kam. 
Tekmovalci tako niso tekmovali z 
vrha Prestreljenika, ker je bil te
ren preveč poledenel. Zato pa je 
bilo v spodnjem delu tekmovalne 
proge nekaj novo zapadlega sne
ga, ki je vsaj prvim tekmovalcem 
olajšal vožnjo. 

Pred začetkom tekme se po 
progi spustita dva predtekmoval-
ca. Na podlagi doseženih časov se 
določi čas, v katerem morajo tek
movalci pripeljati v cilj, drugače 
so diskvalificirani. Na Kaninu so 
tako določil i dve minuti in pol. 
Pri tekmovanju se ocenjuje pet 
stvari: zahtevnost izbrane linije, 
kjer pa ni pomembna višina sko 
kov; tehniko vožnje s čim manj 
padcev, lovljenja in opletanja; 
skoki in vožnja naj bi bila čim bolj 
tekoča, s čim manj ustavljanj. 

Najbolj pomembna od teh petih 
kategorij je linija, ki da osnovo za 
končni rezultat, ostale štiri kate
gorije pa lahko oceno linije le zvi
šajo ali znižajo Pomembna pa je 
še "no-fall-zone". To so območja, 
kjer tekmovalec ne sme pasti (ni 
pa to vedno tako): nad klif i . v ku-

oarju in pred ciljem. Pravila so 
sestavljena tako, da ne spodbujajo 
k brezglavemu tekmovanju, tem
več silijo tekmovalce k bolj varni 
in kontrolirani vožnji. 

Na startu se je pojavilo 26 tek
movalcev iz sedmih držav. Med 
njimi je bilo trinajst Slovencev. 
Najprej so se pomerili v kvalifika
cijah in potem se jih je v finalu 
pomerilo petnajst. Zmago si je s 
tekočim smučanjem po zahtev
nem terenu, s svojo povsem origi
nalno linijo in 10-metrskim "dro-
pom" s police najvišje pečine (di
rektno na reklamne panoje) pri-
smučal domačin Deni Vučič. S 
tem si je zagotovil nastop na neu
radnem "freeride" svetovnem pr
venstvu Red Buli Snovvthrill v 
francoskem Chamonixu. Za na 
grado je prejel še tisoč petsto ev-
rov. Drugi je bil Jani Pogačar, ki 
je navdušil z izredno hitro in te
kočo vožnjo čez skale, s skokom 
brez razmisleka in z mojstrsko re
šitvijo pred padcem po pristanku, 
ko se je rešil z obratom ter vožnjo 
DO eni smučki. Tretji pa je bil Ro
mun fon Trandafir. 

A . B., foto: Tomaž Košir 

V soboto, 22. februarja 2003. bodo v Dvorani tržiških olimpijcev 
v Tržiču nastopile znane pop skupine. V Kranjčanki smo objavili 
nagradno vprašanje: Zakaj je na plakatih, ki napovedujejo koncert, 
pet zvezdic. Odgovor se glasi: ena zvezdica je za Nejca. Med 
prispelimi dopisnicami smo izžrebali Adelo Lampe, Janeza 
Puharja 3, Kranj. Do petka. 21. februarja, naj se oglasi v 
tajništvu Gorenjskega glasa, Zoisova 1, Kranj kjer bo prejela dve 
vstopnici za koncert. S seboj naj prinese še osebni dokument. 

Zanimivi zimski dnevi v Bohinju 
Domačini so se odločili, da bodo obiskovalcu ponudili za pester vikend kar največ. 

Podane nad Škofjo Loko - Kar sto sedem pogumnih smučarjev in 
smučark, večino iz Poljanske doline in Škofje Loke, se je minulo 
soboto zvečer pomerilo na nočni slalomski tekmi za pokal Polycoma, 
ki ga je na osvetljeni Golavi pripravilo domače Športno društvo Pol
jane. Najprej so se po slalomski progi zapeljali mladi domači smučar
j i , nato pa so po vrsti tekmovale ženske in moški. Čeprav rezultat ni 
bil najpomembnejši, pa se je za mnogimi pošteno kadilo, na koncu pa 
je bil absolutni zmagovalec med moškimi Marko Podobnik, med 
ženskami pa Lea Hren. Vsi po vrsti so hvalili odlično pripravljeno 
progo, tekmovanje pa si je med mnogimi gledalci ogledal tudi plaval
ni ultramaratonec Martin Strel, ki je na koncu podelil tudi kolajne 
najboljšim v obeh ženskih kategorijah. V i lma Stanovnik 

Igor Savič (revija Stop) in Franc Kramar (nekdanji župan občine 
Bohinj) sta se srečala na smučišču Senožeta. 

Srednja vas - Smučišče v Zgor
nji bohinjski dolini Senožeta v 
Srednji vasi je postalo priljubljeno 
zbirališče vseh generacij. Res je 
primerno za otroke, mali smučar
ji lahko tudi kaj pojedo in popije
jo. Predvsem pa je v zimskih, 
hladnih dneh pomemben čaj, da 
otrok ne prezebe. Pred kakim ted

nom so oh koncih tedna na smu
čišču začeli z nočno smuko in 
upravitelji pravijo, da so nad obis
kom presenečeni. Pretekli petek 
pa so pripravili krajšo predstavi
tev zimskih aktivnosti, ki jih po
samezniki v tem bohinjskem kon
cu lahko koristijo in se ob njih za
bavajo. Seveda brez. vročega čaja. 

kuhanega vina, domačega zelja in 
pečenice ni šlo. 

Posebna zanimivost na predsta
vitvi so bili islandski konji: "To 
so manjši konji, ki so primerni 
tako za začetnike kot tudi otroke. 
Jahajo pa jih lahko tudi odrasli. 
Nosijo do sto ki l . Obvladajo več 
vrst korakov, za njih pa je znači
len korak "tU'*. So prijazni in mir
ni konji, katerim sneg in zima od
govarjala. Tudi drugače se giblje
jo na prostem, strehe imajo le to
liko, da je seno na suhem," nam je 
razložil Robi Božnar z ranča tvír-
cina, kjer se ukvarjajo prav pose
bej s to vrsto konj. Med privržen 
ci nočne smuke in ljubitelji bo
hinjskega konca smo opazili tudi 
Igorja Savica (revija Stop), ki 
pravi, da se rad vrača v Bohinj. 
Senožeta pa se mu zdi primerno 
in prijetno smučišče za otroke. 

Pa bohinjski prijatelji športa in 
ljubitelji rekreacije ne ponujajo le 
prijetne nočne smuke, jahanja 
konj in dobre hrane. Lahko se tudi 
sankate z Voga rja, vozite z motor
nimi sanmi ali tečete na smučeh. 

A . B . , foto T ina Doki 



Slovenci vladamo 
v svetu paraskija 

Med petnajstimi državami, ki so na Kobli merile moči na devetem svetovnem prvenstvu v paraskiju, so Slovenci 
osvojili vse naslove. 

PODVODNI HOKEJ 

Kob la - Tretji naslov svetovne 
prvakinje v paraskiju je Irena Av
belj komentirala takole: "Moram 
reči, da je bila osvojitev naslova 
moja skrita želja. Seveda nikoli 
izgovorjena na glas. Moram pa 
reči, da je bilo tole zelo težavno 
tekmovanje in so mi prišle prav 
izkušnje iz preteklih let. Je pa ver
jetno veliko pripomoglo k dobri 
uvrstitvi, pa tudi uvrstitvam osta
lih, da smo zadnja dva tedna zelo 
dobro in kvalitetno trenirali. Od
tehta pa tudi poznavanje terena, ki 
ga sicer poznamo že od prej in to 
je neka prednost pred ostalimi." 

Uroš Ban, najboljši med moški
mi tekmovalci na devetem sveto
vnem prvenstvu v paraskiju na 
Kobli ter tudi član ekipe Sloveni
ja Elan, ki je ekipno zasedla prvo 
mesto, je dodal: "Pričakovati tak 

uspeh je utopično. Pobrati toliko 
kolajn, kolikor smo j ih letos po
brali mi, je neverjetno. Pred šesti
mi leti SO v Ameriki naši padalci 
na paraskiju pobrali veliko kolajn, 
vendar smo jih tukaj še več." 

V sredo so v jutranjih urah že 
potekale kvalifikacije za četrtkov 
veleslalom in nekaj ur kasneje 
tekmovanje v skokih s padalom. 
Na kvalifikacijskem veleslalomu 
sta se od naših najviše uvrstila 
Uroš Ule na prvo in Gorazd Lah 
na tretje mesto. Med dekleti pa je 
med prve tri prismučala Ma ja Sa-
jovic. Osvojila je drugo mesto. Po 
prvih dveh serijah skokov je bila v 
vodstvu ekipa iz Avstrije, drugo 
mesto sta si delili Nemčija in Slo
venija Elan (Matjaž Pristavec, 
Gorazd Lah, Uroš Ban, Borut Er
javec), sledil pa je še drugi del 

Slovenci so na Kobli zmagovali na svetovnem prvenstvu v paraskiju 
ekipno in posamezno. Veselje je bilo neizmerno. 

Slovenski predstavnici paraskija 
Irena Avbelj in Maja Sajovic sta se 
uvrstili posamezno na prvo in dru
go mesto. V zraku Irena Avbelj. 

ekipe Slovenija A L C (Anton Ko
šir, Uroš Ule, Domen Vodišek, 
Matej Bečan). 

Na četrtkovem veleslalomu so 
se naši uvrstili zelo dobro, popol
dansko tekmovanje v skokih pa je 
zaradi neprimernih vremenskih 
razmer odpadlo in serija skokov je 
bila prestavljena na petek. Tako 
smo po četrti, še bolj po peti seri
j i skokov že lahko sklepali, da 
večjih sprememb v šesti, zadnji, 
ki določi ekipnega zmagovalca, 
verjetno ne bo. Prvi dve mesti sta 

Jeseničani finalisti mednarodne lige 
V odločilni tekmi so v nedeljo zvečer v domači dvorani po skoraj neverjetnem finišu 

nadoknadili tri gole zaostanka iz Tivolija in se prvič uvrstili v veliki finale. 

Jesenice - Minuli petek in nede
lja sta bila rezervirana za polfinal-
ni tekmi Siemens mednarodne 
hokejske lige. V prvem obračunu 
sta se v Tivoli ju pomerili ekipi 
Zavarovalnice Maribor Olimpije 
in Acroni Jesenic. Čeprav so Jese
ničani z golom Uroša Vidmarja 
povedli, pa je nadaljevanje pripa
dlo domačim hokejistom, ki so na 
koncu zmagali 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) 
in se že veselili skorajšnje nove 
uvrstitev v finale mednarodne 
lige. 

Toda v nedeljo zvečer je sledila 
odločilna tekma v Podmežakli, na 
kateri se jeseniški hokejisti še 
malo niso hoteli predati. Taktično 

PLES 

dobro so igrali skozi vse srečanje 
in ob koncu prve tretjine povedli 
prek Anžeta Terlikarja. Boljši so 
bili tudi v nadaljevanju, čeprav je 
šele v 49. minuti zadel Mitja Sa-
tler. Gol Iva Jana v dresu Olimpi
je pet minut kasneje j im ni vzel 
volje do boja za potrebno razliko. 
Najprej je takoj nato znova zadel 
Anže Terlikar, dobro minuto pred 
koncem tekme pa je bil v silovi
tem naletu uspešen še Tomaž Ra-
zingar, ki je postavil rezultat 4:1. 
Sledil je podaljšek do novega gola 
Tomaža Razingarja in jeseniški 
hokejisti so slavili 5:1 (1:0, 0:0, 
3:1, 1:0) ter postali prvi finalisti 
mednarodne lige. 

Kdo bodo njihovi nasprotniki v 
finalu ta konec tedna, je bilo od
ločeno včeraj zvečer, ko sta se še 
drugič pomerili ekipi Dunafferja 
in Albe Volana. Na prvi petkovi 
tekmi je slavila Alba 2:3. 

Že danes pa se nadaljuje držav
no hokejsko prvenstvo. Na Ble
du bo ob 18.45 uri srečanje skupi
ne A med Bledom in Acroni Jese
nicami, v Tivoliju pa se bosta po
merili ekipi Z M Olimpije in Sla-
vije M Optime. Prav tako bosta 
danes tekmi v skupni B. Ekipi 
HIT Casi noj a in Marc Interierov 
se bosta pomerili ob 18. uri v Pod
mežakli, Triglav in Maribor pa 
prav tako ob 18. uri v Mariboru. 

V i lma Stanovnik 

Najboljša sta bila Gal in Ajda KOŠARKA 

l i l 1 

Kranj - Prejšnji leden je bil Plesni klub VVolf, pod pokroviteljstvom 
Plesne zveze Slovenije, organizator državnega prvenstva v standardnih 
plesih. V kategoriji mlajših pionirjev so se na njem odlično odrezali 
tudi mladi kranjski plesalci, saj sta naslov državnih prvakov osvojila 
Gal Hafner in Ajda Mršek (na sliki) iz Plesnega kluba Urška Kranj, ki 
vadita pod vodstvom trenerja Mirana Priteklja. Tudi drugo mesto sta 
osvojila mlada člana kranjskega kluba Svit Hafner in Lina Keršmanc. 

V.S. 

Triglavu zmaga 
v Sežani 

Kran j - V 18. krogu 1. S K L za 
moške je ekipa kranjskega Trigla
va gostovala v Sežani in prema
gala Kraški Zidar 87:92 (52:59, 
37:38, 14:21). 

Ekipa domžalskega Heliosa je 
doma gostila Zagorje Banko Za
savje in izgubila 72:73 (49:40, 
32:26, ,15:15). Na lestvici vodi 
Geoplin Slovan, Helios je peti, 
Triglav pa deveti. 

V 1. S K L za ženske je ekipa 
Odeje izgubila z Legrandom BTC 
73:64 (53:49, 38:36, 22:13), 
ekipa Jesenic pa je bila slabša od 
Radia Centra Maribor 87:68 
(69:56, 40:35, 28:15). 

V l .B S K L za moške je ekipa 
Loka kave T C G gostovala pri 
Novi Gorici in izgubila 97:80 
(69:58, 42:46, 22:24). Ekipa 
Radovljice je premagala Krško 
87:104 (69:69, 42:35, 21:20). V.S. 

tako zasedli obe ekipi Slovenije: 
Slovenija Elan na prvem mestu, 
sledila j i je Slovenija A L C , tretji 
pa so bili Hrvati. 

Izkazalo seje, da so se osvajanja 
najvišjih mest šele začela. V fina
le so se med dekleti uvrstile naj
boljše štiri, med fanti pa prvih 
šestnajst tekmovalcev. Posamično 
sta Slovenki pristali na prvem in 
drugem mestu. Prvo mesto je pri
padlo Ireni Avbelj, ki je tako po
stala svetovna prvakinja v para
skiju. Ma ja Sajovic pa se je uvr
stila na drugo mesto. Fantje so 
ponovili uspeh slovenskega dela 
ženske reprezentance in zlatu ter 
srebru dodali še bron. Svetovni 
prvak je tako postal Uroš Ban, 
drugo mesto je zasedel Matjaž 
Pristavec, tretji pa je bi l Uroš 
Ule. Ker to za tujo konkurenco še 
ni bilo dovolj, je med mladinci 
najvišje in najboljše pristal Matej 
Bečan. Tako smo Slovenci v pa
raskiju letos dobili tudi svetovne
ga mladinskega prvaka ter v se
števku z ostalimi osvojenimi na
slovi na letošnjem devetem sve
tovnem prvenstvu v paraskiju 
osvojili vse najvišje naslove. Nič 
čudnega, da je povezovalec in na
povedovalec na prvenstvu Zoran 
Račič navdušen vzkl ikni l : "S lo 
venci vladamo v svetu paraskija!" 

Alenka Brun , foto: Tina Doki 

LOKOSTRELSTVO 

Tokrat prva Ljubljana 
Kranj - Kranjčani so že šestič organizirali mednarodni turnir v pod

vodnem hokeju v spomin na Boštjana Mesareca. Na povabilo seje od
zvalo kar trinajst ekip iz šestih držav. Tako so bili tokrat na enodnev
nem turnirju v kranjskem pokritem olimpijskem bazenu podvodni ho
kejisti Anglije, Francije, Nemčije, Italije, Madžarske in Slovenije. 

Za slovenski pokal 
v Škof j i Loki 

Škofja Loka - Lokostrelska 
sekcija pri ŠD Partizan Škofja 
Loka je bila prejšnjo nedeljo 
organizator indoor tekme za slo
venski pokal. Skupaj je nastopilo 
kar 154 tekmovalcev in tekmo
valk vseh kategorij iz 25 klubov. 

V disciplini goli lok je med čla
ni zmagal Žare Kranjc (Gornji 
Grad), med članicami pa Maja 
Plazar (Mins Postojna). V disci
plini ukrivljeni lok je bil med čla
ni najboljši Matej Zupane (Gornji 
Grad), med članicami pa Ana 
Vran (Ankaran). V sestavljenem 
loku je med člani v hudi konku
renci slavil Dejan Sitar iz Dvorij 
pri Cerkljah (Varing Novo mesto), 
med članicami pa je bila najboljša 
Bernarda Zemljak - Perhač (Mo
zirje). V dolgem loku je bil zma
govalec Mirko Perko (Šmarna 
Gora). V.S. 

ATLETIKA 

Mladi na 
dvoranskem 
mnogoboju 

Škofja L o k a - Atletski klub 
Škofja Loka je prejšnjo soboto v 
dvorani na Podnu v Škofji Loki 
pripravil prvo tekmovanje v dvo
ranskem atletskem mnogoboju 
mladih. Potekalo je v šestih kate
gorijah in štirih panogah, skupno 
pa je nastopilo 71 mladih atletov 
in atletinj. 

V kategoriji naraščajnikov je 
zmagal Lenart Škrjanc iz. Atlet
skega kluba Triglav Kranj, med 
naraščajnicami pa je bila najbolj
ša Ana Jensterle. V kategoriji 
mlajših dečkov je zmagal Jaka 
Lušina iz Atletskega društva Že
lezniki, v kategoriji mlajših deklic 
pa Tamara Zupančič iz Atletskega 
kluba Triglav Kranj. 

Med starejšimi dečki je bil naj
boljši Blaž Skvarč iz Atletskega 
kluba Škofja Loka, med starejši
mi deklicami pa njegova klubska 
prijateljica Maja Oblak. Nasled
nje tekmovanje v hali Poden bo 1. 
marca, z. začetkom ob 15. uri. 

V.S. 

V zelo zanimivih bojih je v zadnji tekmi Ljubljana po dolgem času 
premagala moštvo Kranja in osvojila prvo mesto, Kranj pa seje moral 
zadovoljiti s tretjim, saj je imel slabšo razliko v danih in prejetih za
detkih z italijansko Bologno, ki je bila na turnirju druga. 

Jože Marinček, foto: Gorazd Kavčič 

VATERPOLO 

Vaterpolistke od jutri v Kranju 
Kranj - Od jutri do nedlje bo v olimpijskem baznu v Kranju potekel 

predkrog evropskega pokal državnih prvakinj v vaterpolu. Za naše dr
žavne prvakinje, ekipo Kranj 90, bo to prvi nastop v evropskem poka
lu, v katerem sodeluje 14 ekip, ki so razdeljene v dve skupini. 

Tekme skupine A v Kranju se bodo začele jutri ob 17. uri, ko bo prvo 
srečenje med ekipama POŠK iz. Hrvaške in Družbo Gomel iz Beloru-
sije. Naše pravkinje bodo prvo tekmo odigrale ob 20.15 uri z ekipo 
Slavije Plzen iz Češke. V četrtek se bodo kranjske vaterpolistke ob 
20.15 uri pomerile z. ekipo POŠK - a, v petek, prav tako ob 20.15 uri, 
pa še z ekipo Druz.be Gomel. V soboto in nedeljo bodo tekme za konč
ne uvrstitve, v nadalnje tekmovanje pa se bosta uvrstili le prvi dve eki
pi na turnirju. J . M . 

LOKOSTRELSKI BIATLON 

Zupan svetovni prvak 
Mošnje - Gorenjska ima še enega svetovnega prvaka. Lokostrelski 

biatlonec Andrej Zupan, iz. Mošcnj pri Radovljici, živi v Begunjah, je 
na 2. svetovnem prvenstvu v nemškem Mittenvvaldu osvojil naslov 
svetovnega prvaka v šprintu, prvi dan prvenstva. Pred 2000 gledalci, 
ki so pripravili prisrčno vzdušje 70 tekmovalcem iz 11 držav, je v dra
matičnem finišu za 4 sekunde premagal Rusa Andreja Markova in 
Ukrajinca Sergeja Mihajlcnka. Zupan, ki je odlično formo prikazal že 
z zmago na zadnji tekmi svetovnega pokala, je od osmih samo eno 
puščico poslal mimo tarče, in na 7,5 km odlično tekel s sposojenimi 
bratovimi smučmi. Kolajn si je obetal tudi v zasledovanju in morda 
tudi v skupinskem startu, toda pristal na 6. oziroma 13. mestu. "Po sre
dinem nastopu v šprintu, kjer sem za zlato dal iz sebe 110 odstotkov, 
so bile moje zaloge očitno izčrpane. Počitka je bilo premalo, da bi se 
optimalno pripravil na naslednje tekme. Z mehkimi mišicami nisem 
zmogel dobro napeti tetive loka, in zgrešil. To je pomembna razlika 
med tem in pravim biatlonom s puško, ker teh težav ni," opisuje pre
srečni Zupan. A Zupan ni ostal še brez ene kolajne. Zadnji dan prven
stva so naši lokostrelski lovci na smučeh branili srebro z lanskega SP 
na Pokljuki. Ob obolelem mladincu Roku Rantu niso upali na kaj več. 
Andrej Zupan, Kamničan Ivan Maradin in V id Vončina so do starta 
zadnjega moža Mateja Krumpestarja iz. Tunjic pri Kamniku držali peto 
mesto. Tun'can, že odličen peti v skupinskem startu, pa je še enkrat 
pripravil senzacijo, zadel vse tarče, "tekel kot še nikoli" in v ciljnem 
šprintu premagal štafeti Nemčije in Italije, ter priboril bronasto kolaj
no, ki je le pika na i uspešnim nastopom. Zmagali so Rusi pred Ukra
jinci. Med mladinkami je Mirjam Čeme iz Dola osvojila osmo in de
veto mesto, mladinec Rok Rant pa je bil sedmi. Slavje pa bo kratko
trajno. Karavana se bo sedaj preselila na Pokljuko, kjer bo od srede da
lje finale svetovnega pokala. Zupan drži drugo mesto za svetovnim pr
vakom Andrejem Markovom. Krumpestar pa sedmo mesto v skupnem 
seštevku. Priložnost torej za ogled zanimivih tekem. M . M . 

SMUČARSKI TEKI , 

Sokliču in Jakši ni uspelo 
Selo pr i Bledu - Medtem ko sta mladinki kranjskega Merkurja Ves

na Fabjan in Barbara Jezeršek opravičili vlogo favoritk na državnem 
prvenstvu smučarskih tekačev v šprinterskih štafetah parov, ki so ga v 
lepem okolju v Selu pri Bledu pripravili zanesenjaki TSK Bled z Vin
kom Poklukarjem na čelu, pa prvima slovenskima šprinlerjema Mate
ju Sokliču in Mateju Jakši (Planica) ni uspelo. V predzadnji deveti pre
daji (1,2 km) je namreč mlademu Mateju Jakši povsem zmanjkalo 
moči, Matej Soklič pa potem v deseti odstopil, ko naslov ni bil več do
segljiv. Prvega naslova sta se veselila tekača Debitela Vrhnike Domen 
Zalar in Miha Plahutnik, srebro je štafeti Gorij (Andrej Roprct, Rok 
Bremec), bron pa tekača Merkurja (Blaž Jelene, Sašo Gorjanc). V ab
solutni ženski konkurenci je le Renata Podviz v prvi predaji ušla Bar
bari Jezeršek, Vesna Fabjan je nato proti Brigiti Belšak (Olimpija) po
stavila stvari na pravo mesto, potem je razlika le rasla na 45 sekund. 
Tretji sta bili tekačici Olimpije 2 (Tamara Barič, Polona Mihevc), če
trti pa Merkurja Tea Piškur in Jera Rakovcc, peti pa Bleda Katja Viš-
nar in Gabrijela Humerca. Med starejšimi mladinci je par biatloncev iz 
Ihana Peter Doki, Klemen Bauer ugnal tekače Bleda (Andraž Zupan, 
Matej Čcbašek), med mlajšimi mladinci pa sta bila Blejca (Pšenica, 
Prešeren) tretja. Konec tedna tekače čaka največje mednarodno tek
movanje pri nas. celinski in alpski pokal. Po odpovedi TSK Olimpije 
je organizacijo prevzelo ŠD PÍanica. V soboto, 22. februarja, bodo v 
Planici tekme na 10 km/5 km drsalno, kjer bo nastopil tudi Matej So
klič, v nedeljo pa šprinterske štafete. V soboto bo v Ratečah tudi prvo 
uradno veteransko državno prvenstvo na 15 km drsalno. Opozarjamo, 
da so potrebne predprijave na LTO Kranjska Gora. M . M . 

http://Druz.be


Nordijci v Val di 
Fiemme z visokimi cilji 

Potem ko se je konec tedna končalo letošnje svetovno prvenstvo v alpskem smučanju v St. Moritzu, se danes 
v italijanski dolini Fiemme začenja letošnje največje tekmovanje nordijskih smučarjev - Na startu najprej tekačice. 

ODBOJKA 

Kran j - S sobotnim slalomskim 
obračunom deklet in nedeljskim 
slalomskim obračunom fantov se 
je v švicarskem St. Moritzu kon
čalo letošnje svetovno prvenstvo 
alpskih smučarjev. V velikem slo
gu letošnjega svetovnega pokala 
sta ga zaključila Hrvata Janica in 
lvica Kostelič, ki sta osvojila zla
ti kolajni ter Hrvaški (skupaj z. 
zlato kolajno Janice v kombinaci
ji) prinesla tudi drugo mesto na 
lestvici najuspešnejših držav. Prva 
med državami v alpskem smuča
nju ostaja Avstrija, saj so smučar
ji in smučarke naše severne sose
de osvojili kar tri zlate, pet srebr
nih in eno bronasto kolajno. Na 
tretje mesto po uspešnosti nasto
pov na svetovnem prvenstvu je 
uvrščena ekipa ZDA, ki ima sicer 
skupaj šest kolajn, vendar le dve 
zlati. 

Naša na jbo l jša Aleš in T ina 

t Naša država je tokrat ostala brez 
želenih odličij, najbliže kolajni pa 
je bil v veleslalomu Aleš Gorza 
iz Črne na Koroškem, ki je osvo
j i l 4. mesto. Tudi njegovi sokra-
janki in klubski prijateljici T in i 
Maze je v veleslalomu kazalo 
zelo dobro, na koncu pa se je mo
rala zadovoljiti s 5. mestom. 

Gorenjci se iz St. Moriza ne vra
čajo preveč zadovoljni, še najbolj 

SMUČARSKI SKOKI 

se je v superveleslalomu izkazal 
Jeseničan Grega Šparovec, ki je 
osvojil zelo solidno 10. mesto. V 
isti disciplini je bil Tržičan A n 
drej Jerman 30. V smuku je bil 
Gregor Šparovec 27., Andrej Jer
man pa 28. V kombinaciji je pri 
moških Andrej Jerman osvojil 15. 
mesto, naš najboljši pa je bil na 
12. mestu Aleš Gorza. V ženski 
konkurenci je v kombinaciji Lea 
Dabič iz. Bohinjske Bistrice (SK 
Bled) osvojila 12. mesto, bila pa 
je tudi naša edina, ki j i je uspelo 
prevoziti obe slalomski vožnji in 
je na koncu zasedla 31. mesto. V 
veleslalomu je bila Mojstrančan-
ka (SK Jesenice) Alenka Dovžan 
18. 

Nord i j c i upa jo na ko la jno 

Boljši izkupiček od alpincev si 
na svetovnem prvenstvu, ki se da
nes začenja v dolini Val di Fiem
me v Italiji, želijo naši nordijski 
smučarji. Prve se bodo danes na 
start 15-kilometrske tekaške pre
izkušnje pognale tekačice, med 
njimi tudi Petra Majdič iz Dola 
pri Ljubljani, ki si v našem teka
škem taboru v Italiji obeta največ. 
Poleg nje so v slovenski ekipi še 
Črnjanka Nataša Lačen, Kamni-
čanka (sicer biatlonka) Andreja 
M a l i , Blcjec Matej Soklič in Lo-
gatčan Vasja Rupnik. Jutri bo na 

Dolina Fiemme v Italiji je bila 
že srečen kraj slovenskega in 
gorenjskega nordijskega 
smučanja, saj smo se tam pred 
12 leti veselili zmage in naslova 
svetovnega prvaka Francija 
Petka. Franci je tudi edini med 
našimi skakalci, ki mu je 
s svetovnega prvenstva ali 
olimpijskih iger uspelo prinesti 
zlato kolajno. 

sporedu 30-kilometrska tekaška 
preizkušnja v klasiki za moške, v 
četrtek pa se bodo na 10-kilo-
metrski progi znova pomerila de
kleta. V petek bodo tekači štartali 
na 15-kilometrski tekmi, prvi ob
računi pa na individualni preiz
kušnji čakajo tudi nordijske kom-
binatorce. Za Slovenijo bosta v 
nordijski kombinaciji nastopala 

Kranjčan Andrej Jezeršek in 
Mislinjčan Dejan Plevnik, trener 
pa je Peter Jošt iz Dupelj. 

V petek naj bi se s kvalifikacija
mi /ačeli tudi obračuni smučarjev 
skakalcev, ki bodo nato na 120-
metrski skakalnici tekmovali v 
soboto. Barve Slovenije bodo bra
nili nosilci bronaste olimpijske 
kolajne Primož Peterka, Robert 
Kranjec, Damjan Fras in Peter 
Zonta, poleg njih pa sta se v mo
štvo trenerja Matjaža Zupana 
uvrstila še Igor Medved in mladi 
Rok Benkovič. Kakšno bo konč
no moštvo štirih na tekmi, bo -
glede na interne kvalifikacije -
odločil trener. 

Spored na svetovnem prvenstvu 
v nordijskem smučanju bo nato 
trajal še do naslednje sobote, 1. 
marca. 

V i lma Stanovnik 

ROKOMET 

Ločani spet namučil i prvake 
Kranj - Tekme prvega spomladanskega kroga v rokometnih ligah so 

napovedale izenačeno prvenstvo tudi v nadaljevanju. To pomeni, da 
bodo rokometne dvorane še bolj polne. Gorenjski rokomentni ligaši re-
zultatsko niso bili uspešni, zmagali so le rokometaši CHIO Kranja, s 
prikazanimi igrami pa tudi razočarali niso. 

Najboljši Peterka in Triglav 
Ljubno ob Savinji - SSK Ljubno BTC je bilo organizator letošnje

ga državnega prvenstva v skokih v absolutni kategoriji in tekmovanju 
ekip. Na tekmovanju je nastopilo 70 skakalcev v posamični konkuren
ci in 14 ekip. Tekmovanje je štelo tudi za pokal C O C K T E v absolutni 
kategoriji in pri mladincih do 18 let. 

Državni prvak med posamezniki je postal Triglavan Primož Peterka 
z dvema najdaljšima skokoma, najbolj se mu je približal drugi Kranj
čan Robert Kranjec, bronasto medaljo pa je osvojil Mengšan Rok Ben
kovič. Med najboljšo deseterico so imeli največ tekmovalcev Triglava-
ni in sicer pet. Za Primoža je bil to že 6 naslov državnega prvaka. Pe
terka je svoj drugi naslov osvojil s prvo ekipo Triglava, ki pa jo je 
osvojila samo s točko prednosti pred večnimi tekmici, ekipo Ilirije. 
Najboljši posameznik na ekipni tekmi je bil Triglavan Robi Kranjec. 

Tekmovanje v manjših krajih ima sicer določene prednosti za tekmo
valce, vendar se morajo upoštevati tekmovalna pravila, ki veljajo za 
tekme v Sloveniji, s tem pa se negira dobre organizatorje tekem in kr
šijo osnovni predpisi o organizaciji tekmovanj. 

Na dve tekmi kontinentalnega pokala je odšlo osem skakalcev, ter
min za državno prvenstvo bi moral omogočiti tudi tem skakalcem, da 
se udeležijo najpomembnejšega domačega tekmovanja v sezoni. 

Rezultati D P absolutno: 1.) Primož Peterka 257 t. 85,5 in 87 m, 2.) 
Robi Kranjec (oba Triglav) 249 t. 82.5 in 85,5 m, 3.) Rok Benkovič 
(Mengeš) 245,5 t. 82,5 in 85 m, 4.) Damjan Fras 242,5 t 83 in 83,5 m, 
5.) Igor Medved (oba Ilirija) 233 t. 80,5 in 80,5 m, 6.) Rok Urbane 
(Triglav) 232,5 t. 81 in 79,5 m, 7.) Peter Žonta (Dolomiti), 8.) Jure Bo
gataj (Triglav), 9.) Jaka Oblak (Alpina Žiri), 10.) Andraž Kern (Tri
glav). 

Pokal C O C K T A mladinci do 18 let: L.) Rok Benkovič (Mengeš), 
2.) Rok Urbane, 3.) Jure Bogataj (oba Triglav), 4.) Jaka Oblak (Alpi
na Žiri), 5.) Andraž Kern, 6.) Zvonko Kordež, 7.) Dejan Plevnik (vsi 
Triglav), 8.) Mitja Mežnar (Trifix Tržič). 

Ekipno državno prvenstvo: 1.) Triglav I 931 točk (Kranjec, Norčič, 
Urbane in Peterka), 2.) Ilirija I 930 točk (Vrhovnik, Radelj! Medved in 
Fras), 3.) Triglav II 873 točk (Živic, Kordež, Kern in Bogataj), 4.) 
Mengeš 808 točk, 5.) Dolomiti 807 točk, 6.) Triglav III 791,5 točke. 

Prvaka Benkovič in Plevnik 
Misl inja - Državno prvenstvo za mladince do 18 let je potekalo ob 

občasnem močnem sneženju, ki je organizatorju pripravilo kup nev
šečnosti, vendar so tekmovanje uspešno izvedli. Posamični državni 
prvak je postal Mengšan Rok Benkovič, kar štiri naslove pa si je pri-
skakal in pritekel potnik na svetovno prvenstvo, Triglavan, sicer pa 
doma iz. Mislinje, Dejan Plevnik. Nastopilo je 62 skakalcev in 12 ekip 
ter 22 nordijskih kombinatorcev. 

Rezultati državno prvenstvo: 1.) Rok Benkovič (Mengeš), 2.) Rok 
Urbane (Triglav), 3.) Jaka Oblak (Alpina Žiri), 4.) Dejan Plevnik, 5.) 
Jure Bogataj, 6.) Andraž Kern (vsi Triglav). 

Ek ipno : 1.) Triglav I 858,5 točke (Plevnik, Urbane, Bogataj in 
Kern), 2.) Alpina Žiri 722 točk (Naglic, Vegelj, Kumer in Oblak)! 3.) 
Dolomiti 687,5 točke. 4.) Stol Žirovnica 687 točke, 5.) Trifix Tržič 669 
točk. 

Nordijska kombinacija absolutno: 1.) Dejan Plevnik, 2.) Andrej Je
zeršek (oba Triglav), 3.) Grega Verbajs (Račna), 4.) Damjan Vtič (Za-
brdje), 5.) Mitja Oranič (Trifix Tržič), 6.) Anže Brankovič (Triglav). 

Člani do 20 let: 1.9 Dejan Plevnik (Triglav), 2.) Gregor Verbajs 
(Račna), 3.) Damjan Vtič (Žabrdje), 4.) Mitja Oranič (Trifix Tržič), 5.) 
Anže Brankovič, 6.) Rok Rozman (oba Triglav). 

Mladinc i do 18 let: I.) Dejan Plevnik (Triglav), 2.) Damjan Vtič 
(Zabrdje), 3.) Mitja Oranič (Trifix Tržič). 

Janez Bešter 

Loški rokometaši so znova namučili državne prvake. 

Rezultati: Siol liga: Termo - Mobitel Prule 67 24-28 (13-13); Cimos 
Koper - Pivka perut. 32-24; Gorenje - Trimo Trebnje 38-22; Prevent -
Velika Nedelja 25-20; Inles Riko - Rudar 22-21; Slovan - Celje Pivo
varna Laško 26-47; 1. liga - ženske: Sava - Krim Eta Koteks 12-51; 
Gramiz - Burja 24-27; Izola - Olimpija 30-27; Loka kava Jelovica -
Žalec 26-29; 1. B liga ženske: Polje - Skocjan 34-26; Keting - Planina 
Kranj 32-24; Novo mesto - Inna Dolgun 19-19, VIAS Šentjernej - Ja
dran Hrpelje 31-19; 1. B liga moški: Ormož - Dobova 30-21; Črnomelj 
- CHIO Kranj 28-33; Dol TKI Hrastnik - Pekarna Grosuplje 27-29; 
Gorišnica - M i tol Pro Mak Sežana 36-30; Sevnica - Novoles 30-28; 
Gorica Leasing - Istrabcnz plini Izola 21-27; 2. liga - moški: Drava -
Ajdovščina 23-27; Radovljica - Cerklje 24-27; Šmartno 99 - Mokerc 
Ig 22-24; Sviš - Grča 28-20; Arcont Radgona - Razkrižje 31-21; Atom 
Krško - Krim 30-21. M.D., foto: Tina Doki 

Gorenjski derbi že v prvem krogu 
Bled - Končni vrstni red rednega dela v prvi moški ligi prinaša go

renjski derbi že v prvem krogu končnice. Kamničani so tokrat dokaj 
zanesljivo ugnali odbojkarje SIP Šempetra, ki se po porazu vračajo v 
drugoligaško konkurenco - Calcit : SIP Šempeter 3:0 (20, 20, 21). 
Blejci pa so tudi v zadnjem nastopu rednega dela zaigrali v letošnjem 
stilu, torej zelo spremenljivo. Merkur LIP Bled : Svit 2:3 (18, 22, -23, 
-14, -12). Po pričakovanju pa v zadnji prvoligaški tekmi Kranjčani niso 
nudili pravega odpora na Ravnah - Fužinar Metal Ravne : Astec Tri
glav 3:0 (17, 14, 20). Vrstni red ekip po koncu rednega dela: Salonit 
Anhovo, Fužinar Metal Ravne, Calcit, Maribor Stavbar IGM, Svit, 
Merkur LIP Bled, Šoštanj Topolšica, Pomurje Galex Regal, SIP Šem
peter, Astec Triglav. Kranjčani in SIP Šempeter se po eni sezoni igra
nja v prvi ligi ponovno selita v drugoligaško konkurenco, preostale 
ekipe pa naslednjo sredo začnejo s končnico državnega prvenstva. 

V ženski konkurenci I. DOL so Kamničanke gostovale v Ljubljani in 
po pričakovanju ostale brez točk, saj se ekipa Sladkega greha Ljublja
na bori za sam vrh prvenstva. Sladki greh Ljubljana : Varstvo Broline 
3:0 (16, 13, 19). Kamničanke so trenutno na predzadnjem mestu, zelo 
pomembna tekma pa jih čaka naslednji konec tedna, ko morajo vsaj za 
teoretičen obstanek ugnati Formis v gosteh. 

V drugi ligi pa je za Termo Lubnik pomembnejša vest prišla iz Hoč, 
saj so domačini, ki se borijo za obstanek v ligi, premagali Krko in 
Škofjeločanom omogočili napredovanje na drugo mesto. Igralci Ter
mo Lubnika so svojo nalogo dobro opravili, saj so v gostih nadigrali 
vedno neugodno Izolo - Izola : Termo Lubnik 0:3 (-12, -22, -22). Ig
ralci Flycom Žirovnice so tokrat gostovali na Brezovici in ponovno 
ostali brez točk - Brezovica : Flycom Žirovnica 3:1 (18, -16, 25, 21). 
Šest krogov pred koncem prvenstva je v vodstvu Olimpija (41 točk), 
pred Termo Lubnikom (39), sledi pa j im Krka (38). Flycom Žirovnica 
je na 10. mestu in imajo s 14 točkami le še točko naskoka pred Žniders 
Hočami in dve pred VC Portorožom. V ženski konkurenci so oslablje
ne Blejke gostovale v Solkanu in po izredni predstavi ugnale Solkan, 
ki je imel pred tem krogom le točko zaostanka za njimi. Blejke so se 
tako dokončno odlepile od mest, ki ogrožajo njihov obstanek v ligi, 
vendar v nadaljevanju tudi ne morejo kaj bistvenega napredovati. V 
vodstvu so Prevalje, Blejke pa trenutno zasedajo šesto mesto. 

V 3. D O L so odbojkarji Iskre Mehanizmi Kropa gostovali v Logat
cu in po pričakovanju ostali brez točk (3:0). Logatec si je s tokratno 
zmago tudi teoretično že zagotovil napredovanje v 2. DOL. Na drugo 
mesto so se prebili mladi Kamničani, ki so v Črnučah dobili tekmo z 
1:3. Iskra Mehanizmi Kropa je trenutno na petem mestu, igralci Bled-
Žirovnica, ki so bili tokrat prosti, pa na šestem. V ženski konkurenci 
so igralke Mladi Jesenice zmagale v Gorici (0:3), Pizzeria Morena je 
izgubila v Kopru (3:1), Bohinj pa je izgubil derbi začelja v Semiču s 
3:1. Neuspešne so bile tudi igralke ŽOK Partizan Šk. Loka, saj so v 
neposrednem dvoboju v Izoli (0:3) izgubile praktično vse možnosti za 
napredovanje v 2. DOL. Jeseničanke so ohranile 9 točk naskoka pred 
Izolo, Škofjeločanke so trenutno pete, Pizzeria Morena sedma in Bo
hinj dvanajsti. B . M . 

SANKANJE 

Borut Kralj najboljši v Olangu 
Olang - Samo teden dni po koncu svetovnega prvenstva na Soriški 

planini in osvojitvi najboljše uvrstitve za Slovenijo (6. mesto) je Borut 
Kralj eksplodiral še bolj na zadnji tekmi svetovnega pokala v italijan
skem Olangu. Borut je že na prejšnjih tekmah svetovnega pokala na
kazoval dobro formo, prvi vrhunec pa je dosegel na domačih tleh. 
Toda ta konec tedna so se uresničile sanje sankaških delavcev v Slove
niji, ki so že dolga leta čakali vsaj na prve stopničke. 

Nekoliko v senci Kraljevega uspeha so nastopili ostali naši tekmoval
ci Benedik, Špendov in Fejfar. Prva vožnja je minila v znamenju treh 
Avstrijcev, na četrtem mestu pa je bil Kralj, ki je v drugo opravil svo
jo vožnjo izvrstno, Avstrijci pa so samo debelo gledali in se čudili, na 
koncu pa vseeno Borutu prijateljsko stisnili roko. Med dekleti svetovna 
prvakinja Steinacherjeva ni imela svojega dneva in je ostala brez stop
ničk na četrtem mestu, kar je bilo še vedno dovolj za skupno zmago, 
naša Mateja Kralj je bila 13., med dvosedi pa sta nekoliko presenetlji
vo zmagala Avstrijca Beer in Kògl, naša dva pa sta zasedla 11. mesto. 

Rezultati: - moški enosedi - 1. Borut Kralj (SLO), 2. Roland Kallan 
(AUT), 3. Robert Batkovvski (AUT), 17. Gašper Benedik, 20. Grega 
Špendov, Borut Fejfar, odstop. Končni vrstni red v svetovnem pokalu: 
1. Batkovvski (AUT) 410, 2. Pilz (AUT) 395, 3. Kallan (AUT) 375, 11. 
Kralj (SLO) 161, 23. Benedik (SLO) 85, 24. Fejfar (SLO) 84, 32. 
Špendov (SLO) 45, 39. Pagon (SLO) 37 - ženske - 1. Christa Gietl 
(ITA), 2. Elvira Holz.knecht (AUT), 3. Irene Mitterstieler (ITA), 13. 
Mateja Kralj. Končni vrstni red v svetovnem pokalu: I. Sonja Steinac-
her (ITA) 395, 2. Ekaterina Lavrcntjeva (RUS) 390, 3. Christa Gietl 
(ITA) 369, 13. Mateja Kralj (SLO) 116 -dvosedi - 1. Beer/ Kògl 
(AUT) , 2. Porschnev/ Lazarev (RUS), 3. Schopf/ Schopf (AUT), 
1 l.Kralj/Vizjak (SLO). Končni vrstni red v svetovnem pokalu: 1. 
Porschnev/ Lazarev (RUS) 455, 2. Laszczak/ Waniczek (POL) 445,3. 
Beer/ Kògl (AUT) 410, 13.Kralj/Vizjak (SLO) 70. Zoran Račič 

Priznanja kamniškim športnikom - Kamniški župan Tone Smolnikar, 
ki vsako leto podeli priznanja najboljšim športnikom, je najboljše 
športnike povabil v dvorano doma kulture tudi v začetku tega tedna. 
Čestital jim je za dosežene uspehe v minulem letu in jim podelil prizna
nja. Med dobitniki priznanj vseh starosti je bilo tokrat 28 športnic in 
športnikov. Med njimi jih je bilo kar sedem iz Kluba gorskih tekačev Pa
pež. Ekipno so priznanja dobili mlajši dečki iz Osnovne šole Frana Al
brehta, ki so osvojili naslov državnih prvakov v skokih na mali prožni po
njavi, mladinska ekipa Strelskega društva Kamnik, ki je osvojila naslov 
državnega prvaka v streljanju s standard zračno puško, in moška od
bojkarska ekipa Odbojkarskega kluba Kamnik, ki je v evropskem tek
movanju Top Teams z uspešnimi nastopi dosegla prvo slovensko med
narodno zmago. Priznanje za več kot desetletno delo v športu pa je do
bil Niko Cankar za uspešno vodenje športnega društva in za skrb za 
športno vzgojo mladih s posebnimi potrebami v Zavodu za usposablja
nje invalidne mladine Kamnik. A.Ž. 

JAVNI ZAVOD 
"ZAVOD ZA ŠPORT OBČINE ŽELEZNIKI" 
Otoki 9 a, Železniki 

Na osnovi odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za šport Ob
čine Železniki" (Ur.l. RS, št. 10/02) svet zavoda razpisuje prosto 
delovno mesto 

D I R E K T O R J A Z A V O D A Z A ŠPORT OBČINE ŽELEZNIKI 
za 4-letno mandatno dobo 

Zahtevani pogoji: 
- VI. ali VII. stopnja strokovne izobrazbe, 
- najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj, 
- organizacijske in vodstvene sposobnosti (reference o doseda

njem delu), 
- komunikativnost in sposobnosti za delo z ljudmi, 
- poznavanje dela z računalnikom, 
- znanje tujega jezika (ang. ali nem), 
- predložitev programa in vizije poslovanja javnega zavoda. 

Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in s 
kratkim opisom delovnih izkušenj ter življenjepisom pošljejo s pri
poročeno pošto do vključno 04. 03. 2003 na naslov: Zavod za 
šport občine Železniki, Otoki 9a , 4 2 2 8 Železniki, s pripisom: 
ne odpiraj - razpis za direktorja. 
Informacije po tel. 04/500-00-00. 

Predsednik sveta zavoda: 
Branko Bertoncelj, l.r. 



H o t e l je z a ž g a t i dom in sebe 
Pred dnevi so na kranjskem okrožnem sodišču izrekli varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja 47-letnemu Škofjeločanu, ki je pred letom dni poskušal 

storiti samomor. V Sloveniji je bilo lani 507 samomorov, leto prej pa 565. 

Kranj - Nemiren je bil ves popoldan. Nenehno je hodil v kurilnico 
in nazaj v zgornji del stanovanjske hiše v Škof ji Loki, kjer je živel. 
Materi se je njegovo početje zdelo nenavadno, zato je poklieala 
drugega sina, ki živi v bližini, naj pride preverit, kaj se dogaja z 
njegovim bratom. Ko je ta vstopil v nekdanji dom, mu je nosnice 
zapolnil vonj po kurilnem olju, kije bilo polilb po stopnieah in po 
zgornjem delu hiše. Na lesenih stopnieah so bile vidne sledi ognja. 
Zbal se je za varnost svoje mame in hiše, zato je poklical policijo. 

Kasneje so ugotovili, da je bil 
vzrok za čudno obnašanje 47-let-
nega Školjeločana njegova dušev
na stiska. Želel je storiti samo
mor, s tem da bi požgal vse, kar je 
njegovega, in še sebe. Na druge ni 
mislil, želel je le "oditi". Na srečo 
so njegovi nameni ostali le pri po
skusu, saj leseno ostrešje in stop
nišče nista zagorela... 

Leto dni zatem, prejšnji četrtek 
je bilo, je 47-letnik stopil pred 
okrožnega sodnika v Kranju, saj 
seje okrožni državni tožilec odlo
č i l , da zanj zahteva varnostni 
ukrep obveznega psihiatričnega 
zdravljenja, saj obdolženec bole
ha za paranoidno psihozo in je 
povrhu še alkoholik. V tem nena
vadnem, posebnem sodnem po
stopku obtoženca niso želeli kaz
novati, ampak ga obvarovati pred 
podobnimi poskusi. 

Po l i l s e je z b e n c i n o m 

"Poskušal sem uničiti vse, kar 
sem v življenju ustvaril, in še sebe 
zraven. Zato sem zgornji del hiše, 
ki je moj, polil s kurilnim oljem, 
sebe pa z bencinom. Prepričan 
sem bi l , da bo najprej zagorelo 
stanovanje in nato še jaz. Veste, 
imam nekoliko samomorilskega 
nagnjenja," je razlagal paranoični 
Školjeločan, ki se zadnje tri me
sece sicer že zdravi v psihiatrični 
bolnišnici v Begunjah, kamor 
hodi trikrat tedensko. "Brezdelje 

me ubija. Potreboval bi neko za
poslitev, da bi se zamotil, le to me 
bo rešilo. Drugače bom imel vse 
življenje težave s sabo in vi z 
mano," je še dodal. 

Tožilec seje oprl na mnenje psi
hiatra, daje za obtoženca ustrezen 
že ukrep obveznega psihiatrične
ga zdravljenja na prostosti. "Pr i 
njem ni toliko problematična bo
lezen, paranoidna psihoza, kot pa 
alkoholizem. Pri zdravljenju alko
holizma pa je potrebna neka stop
nja motivacije, ki jo obdolženec 
vsaj delno ima, zato naj se mu po
nudi še ena možnost, s katero bi 
ga spodbudili k zdravljenju. Če se 
obdolženec ne bi zdravil, naj se ta 
varnostni ukrep zamenja z obvez
nim zdravljenjem in varstvom v 
zdravstvenemu zavodu," je v 
sklepnem govoru dejal tožilec. 

Sodišče seje na koncu odločilo, 
da Školjeločana pošlje na obvez
no vsakodnevno ambulantno 
zdravljenje. "Velikokrat ste že 
dali obljubo, da se boste izogibali 
stvarem, zaradi katerih se že sedaj 
zdravite. Opozarjam vas, da bo 
sodišče spremljajo potek vašega 
zdravljenja, in če bo ugotovilo, da 
je prišlo do zlorab alkohola, bomo 
odredili hospitalno zdravljenje," 
je po izreku varnostnega ukrepa 
sodnik poučil obdolženca, ki je 
obljubil, da se ne bo izneveril da
nemu zaupanju. 

Opisani poskus samomora je to
rej doživel sodni epilog. Številni 

Slovenci spadamo med najbolj samomorilne narode v Evropi. 

samomori v Sloveniji pa se na ža
lost končajo s smrtjo, saj je naša 
država po nekaterih podatkih na 
drugem mestu po številu samo
morov v Evropi, pred nami so le 
Madžari. 

Največ s e jih o b e s i 

K sreči pa lahko opažamo, da se 
število samomorov tudi pri nas 
zmanjšuje. Prostovoljni odvzem 
življenja, kakor samomor definira 
enciklopedija, je tako v letu 2002 
pokopal 507 Slovencev, še leto 
prej pa 565. Za primerjavo: po 
statističnih podatkih so v Sloveni
j i leta 1996 zabeležili 607 samo
morov. 

Statistika razkriva, da po samo
moru v Sloveniji najpogosteje po
sežejo ljudje stari od 44 do 54 let 
in starejši od 64 let. V prvi sta
rostni skupini je tako leta 2001 
storilo samomor 129 (22,8 odstot
ka) ljudi, lani pa 120 (23,7 odstot
ka), medtem ko je predlani samo
mor storilo 154 (27,2 odstotka) 
Slovencev starejših od 64 let, lani 
pa 125 ali četrtina vseh samomo
rilcev. 

Po podatkih slovenske policije 
se največ samomorilcev odloČi za 
obešanje; v letu 2001 se je tako 
obesilo 383 ali dve tretjini vseh 
samomorilcev, lani pa 318 ali do
brih 62 odstotkov. Sledijo zastru
pitve (44 leta 2001 in 43 leta 

Dvoumno policijsko 
pooblastilo 

Varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek je v pismu notranjemu ministru Radu Bohincu kritičen do 
35. člena zakona o policiji, ki dovoljuje policistom ugotavljanje identitete osebe zaradi vzbujanja suma. 

Z ustavo zagotovljene nedotakljivosti in celovitosti posameznika ni dopustno žrtvovati za dosego 
večje policijske učinkovitosti, je med drugim zapisal. 

Ljub l jana - Varuh človekovih 
pravic Matjaž Hanžek je pred 
kratkim na notranjega ministra 
Rada Bohinca naslovil pobudo 
za natančnejši pregled 35. člena 
zakona o policiji, ki med drugim 
policistom daje pooblastilo za 
ugotavljanje identitete osebe, ki s 
svojim videzom vzbuja sum, da 
izvršuje, bo izvršila ali je že izvr
šila prekršek ali kaznivo dejanje, 
je sporočila STA. 

Zakon o policiji bodo kmalu no
velirali in Hanžek meni, da je to 
najbolj primeren trenutek za na
tančnejši pregled 35. člena zako
na. Po njegovem bi morali policij
sko določilo določiti tako, da ne 
bi dopuščalo dvoma o ustavnosti 
in skladnosti z Evropsko konven
cijo o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin. 

Po 8. členu konvencije se mora 
država vzdržati vsakršnega pose
ganja v zasebnost in posamezniku 
zagotavljati varstvo pred samovo
ljo javnih oblasti. Policijsko poob
lastilo ugotavljanja identitete po 
35. členu zakona o policiji pa po
meni poseg v človekove pravice 
in temeljne svoboščine, formula
cija omenjene določbe pa je tako 
splošna in ohlapna, da dopušča ši
roko razlago, ki policistu praktič
no kadarkoli omogoča uporabo 
takšnega pooblastila, je slovenski 
ombudsman med drugim zapisal 
v pismu notranjemu ministru. 

Iz. načel pravne države izhaja, da 
mora zakonodajalec nedvomno 
urediti policijsko pooblastilo, ki 
posega v človekove pravice in te
meljne svoboščine. Pri tem ne 
sme biti nejasnosti ali dvoumno
sti, saj se v nasprotnem primeru 
na steza j odpirajo vrata samovolji 
in arbitrarni uporabi zakona, na
daljuje Hanžek. Po njegovem 
mora biti policijsko pooblastilo v 
zakonu natančno opredeljeno, da 
policist in posameznik razumeta 

sicer se v nasprotnem primeru boj 
proti kriminaliteti lahko spremeni 
v grobo in sistematično kršenje 
človekovih pravic. 

Po sedanjem zakonu je možno, 
da oseba vzbudi sum policistu že 
zgolj zaradi dolžine las. nošenja 
brade ali načina oblačenja. Sum
ljiv videz lahko pomeni tudi bar
vo kože ali pa način oblačenja in 
oblikovanje zunanjega izgleda na 
podlagi spoštovanja različnih na
rodnostnih, kulturnih in verskih 

Varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek. 

njegovo vsebino, določno in na
tančno pa morajo biti opredeljene 
tudi meje in s tem obseg poobla
stila. S tem se prepreči zlorabo, 

tradicij. "To samo po sebi v pra
vni državi ne more biti dovolj za 
uporabo policijskega pooblastila 
za ugotavljanje identitete," meni 

Hanžek. Po njegovem si lahko 
vsak posameznik določa zunanji 
izgled, zato je ugotavljanje identi
tete osebe zgolj zaradi njenega vi
deza obsojeno na neuspeh in po
gosto pomeni zgolj neutemeljeno 
vznemirjanje posameznika, ki 
spoštuje pravni red. 

Odločitev policista za ugotavlja
nje identitete mora temeljiti na 
preverljivih informacijah ali oko
liščinah, ki delajo določeno osebo 
sumljivo, je zapisal Hanžek. Sum 
pa po njegovem ne more biti oprt 
zgolj na "zunanje osebne okoliš
čine posameznika, niti na stereo
tipne predstave, da so pripadniki 
določenih skupin verjetni storilci 
prekrškov ali kaznivih dejanj." 
Določba zakona o vzbujanju 
suma zgolj na podlagi posamezni
kovega videza tako po mnenju va
ruha človekovih pravic dopušča 
diskriminatomo uporabo policij
skega pooblastila in celo zlorabo, 
s tem pa tudi prej ali slej predstav
lja pretiran poseg v človekove pra
vice in temeljne svoboščine. 

Državi je prepovedan vsak po
seg v pravice in svoboščine posa
meznika, razen tistih, ki so izrec
no dovoljeni, zaključuje Hanžek 
in dodaja: "Temeljna vrednota 
ustave, iz katere je treba izhajati, 
je varstvo posameznika pred 
posegi države in torej tudi pred 
posegi policije v njegovo inte
griteto." Simon Šubic 

2002), ustrelitve (39 in 43), skoki 
v globino (24 in 26), utopitve (28 
in 18), skoki pod vlak (12 in 19), 
zadušitve (14 in 17), rezanje žil 
(10 in 11) in drugi načini. 

S a m o m o r ni kazn iv 

Večina znanstvenikov meni, da 
je samomor zapletena oblika ve
denja, ki ima tako biološke kot 

psihološke in družbene vzroke. 
Med ljudmi, ki so nagnjeni k sa
momoru, tako prevladujejo tisti, 
ki trpijo za globoko depresijo. 
Statistične raziskave pa so poka
zale, da so samomorilno najbolj 
ogroženi starejši ljudje, toksiko-
mani (tj. ljudje z bolezensko slo 
po uživanju strupenih snovi - npr. 
alkohola, nikotina, droge...), ne
ozdravljivi kronični bolniki, ljud
je, ki doživljajo krize v zakonu in 
ljubezenskem razmerju, preganja
ni zaradi rasnih, verskih ali poli
tičnih razlogov, ljudje v hudi soci
alni krizi in povzročitelji tragičnih 
avtomobilskih nesreč. 

Če pogledamo stopnjo samomo-
rilnosti pri ljudeh v različnih bo
lezenskih stanjih, je po ameriški 
študiji najvišji količnik samomora 
pri bolnikih, ki so v preteklosti že 
poskušali storiti samomor, takoj 
za njimi pa so bolniki, ki so bili 
napoteni k psihiatru. Visok je tudi 
količnik samomorilnosti pri bol
nikih z depresivnimi motnjami, 
precej manj pa pri shizofrenikih. 
alkoholikih, nevrotikih, bolnikih z 
osebnostnimi motnjami in bolni
kih z organsko pogojenimi dušev
nimi motnjami. 

V sodobnih državah samomor 
ali poskus samomora nista kazni
va, pač pa je kaznivo napeljevanje 
k samomoru ali poskusu samo
mora, tako je tudi po slovenskem 
kazenskem zakoniku. 

Simon Šubic, 
foto: Gorazd Kavčič 

P o n u d b a i n p o r a b a d r o g 

b o s t a n a r a š č a l i 
Ocenjujejo, da se bosta z vstopom Slovenije v 

schengenski sistem povečali poraba in ponudba drog. 

Kran j - Zaradi vključevanja 
Slovenije v evropske integracije 
se v prihodnosti pričakuje, da se 
bosta po vstopu Slovenije v 
schengenski sistem meje povečala 
pretok in ponudba prepovedanih 
drog ter da se bo na našem ozem
lju povečala ponudba sintetičnih 
drog tudi iz nekaterih držav Ev
ropske unije. Kako bo poskušala 
država zajeziti oziroma zmanjšati 
ponudbo drog, je opisano v naci
onalnem programu o drogah, ki 
gaje pripravil Urad za droge. 

Tako je zapisano, daje zmanjše
vanje ponudbe prepovedane droge 
pomemben del pri reševanju pro
blematike prepovedanih drog, ki 
poraja tudi mnoge druge pojave, 
ki so povezani z. varnostjo - tako 
na področju klasične kriminalitete 
kol tudi prometne varnosti, varno
sti javnega reda in miru ter dru
god. Iz. izsledkov številnih analiz 
in raziskav ter podatkov, s kateri
mi razpolaga policija, ocenjujejo, 
da bo problematika prepovedanih 
drog v slovenskem prostoru na
raščala. Povečalo se naj bi tako 
povpraševanje po drogah kot tudi 
njihova ponudba. Ob tem je po
memben podatek, da so čedalje 
bolj razširjene t.i. dizajnerske dro
ge, po katerih posegajo predvsem 
mlajši uporabniki drog. 

V Uradu za droge ugotavljajo, 
da se je v daljšem časovnem ob
dobju število odkritih kaznivih 
dejanj s področja prepovedanih 
drog povečalo za več kot sedem
krat, podobni pa so tudi podatki o 
številu odkritih osumljencev. Izra
zito pa se je povečalo tudi število 
odkritih prekrškov zaradi neupra
vičene posesti. Tako se v Sloveni
j i letno povečuje število odkritih 
kaznivih dejanj s področja prepo
vedanih drog med 10 in 25 odstot
ki, vsako leto pa odkrijejo tudi za 
četrtino več primerov kršitve ne
upravičene posesti droge. 

Posledično narašča tudi število 
zasegov in količina prepovedanih 
drog v Sloveniji, kar še posebej 
velja za droge, ki so najbolj 

razširjene in katerih uporaba 
je nevarnejša. Ob tem podatku 
se pač ne moremo izogniti dej
stvu, da ima Slovenija geostrate-
ški položaj, saj leži na t.i. balkan
ski poti, po kateri poteka trgovina 
z drogami v smeri iz jugovzhodne 
Evrope v srednjo in zahodno 

Zasegov drog je vsako leto več. 

Evropo. Slovenija je tako država 
porabnica prepovedanih drog in 
tranzitna država, čez katero po
tekajo transporti oziroma se skle
pajo posli. Strokovnjaki ugotav
ljajo, da se organiziran kriminal 
na področju drog še krepi, zato 
bo potrebno okrepiti sodelovanje 
med policijo, carino in pravosod
jem. 

Poleg sprememb na področju za
konodaje, okrepitve operativnega 
dela policije in izobraževanja pri
stojnih organov v uradu za droge 
pričakujejo, da bodo poostrili tudi 
kaznovalno politiko. Tako je v na
cionalnem programu za droge za
pisano, da je potrebno zaostriti 
kaznovalno politiko do preproda
jalcev prepovedanih drog in oseb, 
ki omogočajo uporabo drog mla
doletnim osebam v neposredni bli
žini šol ali v šolah oziroma v ne
posredni bližini in v prostorih, kjer 
potekajo dejavnosti mladih. S.Š. 



Sobotna akcija Promil na Kranjskem in Radovljiškem N E S R E Č A 

Več pametnih kot pijanih 
V osmih nočnih urah s sobote na nedeljo so policisti ustavili in preizkusili 148 voznikov. Pri šestih je alkotest 

"pozelenel", eden pa je preizkus odklonil. "Rekorder" z 1,17 grama alkohola. 

P r e d p o l i c i j o b e ž a l 

v n e s r e č o 
V Drulovki G.G. golfa ni mogel več obvladati. 

Huje ranjen. 

Kranj - Sobotna akcija Promil je bila evropsko usklajena. Njen 
vodja, sicer inšpektor za promet v kranjski policijski upravi, Tone 
Hribar pojasnjuje pomen; 14. in 15. februarja so jo izvedli tako 
rekoč vsi evropski policisti. Gorenjski so se tokrat odločil za po
ostren nadzor psihofizičnih sposobnosti voznikov na območjih 
radovljiške in kranjske policijske postaje. 

Začeli so ob pol osmih zvečer 
na radovljiških in blejskih cestah, 
kjer so s patruljami na glavnih 
prometnicah praktično /ablokirali 
obe mesti. V nadzoruje sodelova
lo osem policijskih patrulj s po 
dvema policistoma, ki j im je po
magal tudi kriminalist, saj izkuš
nje kažejo, da se v vozilih včasih 
skriva tudi kakšen prepovedan to
vor. 

Po Radovljici in Bledu se je 
belo-modra kolona premaknila ob 
glavno cesto v Lescah. Na ob
močju kranjske policijske postaje 
sta bili dve nadzorni točki; prva 
ob glavni cesti v Lahovčah, kjer 

so policisti ustavljali voznike, ki 
so peljali proti Kranju, ter na La-
borah, prav tako v smeri Kranja. 

"Ustavili in preizkusili smo 148 
voznikov. Pri šestih smo ugotovili 
prisotnost alkohola, eden je preiz
kus odklonil, eden pa je bil brez. 
vozniškega dovoljenja. Izdali smo 
23 plačilnih nalogov, tudi za dru
ge prekrške, kot so prevelika hi
trost, neuporaba varnostnega 
pasu, nepopolna oprema vozil in 
podobno. Največjo koncentracijo 
alkohola - 1,17 grama - smo na
merili vozniku, ki smo ga ustavili 
v Lahovčah," je po akciji povedal 
Tone Hribar. Dodal je še, da je 

Kranj - 27-letnega voznika gol
fa G.G. iz. Kranja je v nedeljo, 16. 
februarja, nekaj po polnoči na 
Ljubljanski cesti z. modrimi lučmi 
in sireno ustavljala patrulja kranj
ske policijske postaje. Namesto, 
da bi počakal, je G.G. še močneje 
pohodil stopalko za plin in v kri
žišču na Laborah zavil levo proti 
Orehku oziroma Mavčičam. 

Policista sta peljala 50 do 100 
metrov za njim, in to s hitrostjo 
približno 120 kilometrov na uro. 
Ko je G.G. pripeljal pred nadvoza 
čez železniško progo v Drulovko, 
kjer cesta preide iz desnega ovin
ka v rahel klanec navzdol, volana 
zaradi hitrosti očitno ni uspel več 

obvladali. Golfa je začelo /anaša-
ti, zapeljal je na desni robnik, se 
po bočnem drsenju po pločniku 
prevrnil in trčil v betonsko ograjo 
pred stanovanjsko hišo in v drog 
javne razsvetljave. Hudo ranjene
ga G.G. so iz golfa rešili kranjski 
poklicni gasilci, reševalci pa so ga 
odpeljali v ljubljanski Klinični 
center. 

Policisti bodo voznika zaradi 
neprilagojene hitrosti in neupo
števanja policijskih znakov pred
lagali v postopek sodniku za pre
krške. Zaradi suma vožnje pod 
vplivom alkohola so zanj odredili 
tudi strokovni pregled tekočin. 

H.J. 

bila sobotna noč prometno precej 
živahna pa tudi mrzla, še bolj na 
Kranjskem kot na Radovljiškem. -

Helena Jelovčan, 
foto: Tina Doki (arhiv) 

Potrjena sodba SK Triglav proti Urhu 
Kranj - Marca lani je civilna sodnica okrožnega sodišča v Kranju 

zavrnila tožbeni zahtevek smučarskega kluba Triglav, ki je od nekda
njega člana upravnega odbora kluba Bojana Urha, sicer direktorja 
podjetja Mark, terjalo odškodnino v okroglem znesku 6,2 milijona 
tolarjev. Toliko naj bi podjetje Mark dolgovalo klubu za svoje reklame 
ob skakalnici na Gorenji Savi, na treh klubskih kombijih in na 
prizorišču planiških poletov. Sodišče je ugotovilo, daje šlo za dogo
vorjeno kompenzacijo; v zameno za reklame je podjetje Mark za klub 
izdelovalo reklamne table drugih sponzorskih firm. 

O pritožbi smučarskega kluba Triglav na kranjsko sodbo je 29. janu
arja odločalo višje sodišče v Ljubljani. Kranjsko sodbo je potrdilo, kar 
pomeni, da klub ostaja praznih rok, za nameček pa bo moral plačati še 
obresti in sodne stroške Bojana Urha. H.J. 

Gasilci reševali 
primrznjene race 

Bled - V soboto so na Blejskem 
jezeru opazili primrznjene race in 
na pomoč poklicali "deklice za 
vse", to je domače gasilce. Ti so 
na jezeru našli pet primrznjenih 
rac. Eno so uspeli rešiti, štiri pa so 
bile že poginjene. Blejsko jezero 
postopno že dobiva ledeno ko-
preno, na led, ki bo zdržal težo dr
salcev in sprehajalcev, pa bo treba 
še počakati. H.J. 

Plin povzročil eksplozijo in požar 
Prisebna gospodinja je jeklenko z uhajajočim plinom sicer odnesla ven, vendar 

je bilo v kuhinji toliko plina, da je zadoščal že vklop hladilnika... 
Begunje - V soboto, 15. februarja, nekaj minut pred drugo 
uro popoldne je v pritličnem stanovanju večstanovanjske hiše v 
Begunjah prišlo do močne eksplozije in požara. Škodo cenijo na 
približno tri milijone tolarjev. 

36-letna gospodinja Marija N. je 
pripravljala kosilo, ko je začutila 
vonj po plinu. Zaprla je ventil na 
jeklenki, kljub temu pa je plin še 
kar naprej uhajal. Kaj naj stori, je 
po telefonu vprašala požarnega 
inšpektorja. Ta ji je svetoval, naj 
jeklenko odnese iz stanovanja na 

dvorišče, v stanovanju pa ničesar 
ne prižiga. 

Nasvet je Marija N. upoštevala. 
Ko se je vračala v stanovanje, pa 
je počilo. Po vsej verjetnosti se je 
v kuhinji, nasičeni s plinom, 
vključil hladilnik, kar je bilo do
volj za eksplozijo. Gospodinja, ki 

Najslabše je odpeljati naprej 
Lani je bilo v Sloveniji na cestah 18 mrtvih motoristov, kar je sicer polovico manj kot leta 2001, da pa bi se število še znižalo, 

so se minuli petek motoristi in motoristke v Tacnu poučili, kako ukrepati v primeru prometnih nesreč. 

Tacen - IPA moto klub Sloveni
je, ki združuje policiste - ljubitelje 
motornih koles ter Moto klub 
B M W Slovenije, sta se v času, ki 
ga le redki motoristi preživljajo 
na cestah odločila, da za"vse, ki se 
kdaj usedejo na motor kot vozniki 
ali kot sopotniki, pripravijo preda
vanje z zgovornim naslovom 
"Prva pomoč v prometnim nesre
čam udeleženim voznikom mo
tornih koles". 

Daje bilo predavanje ob pravem 
času, ko motoristi razmišljajo o 
novi sezoni, je bila dokaz množič
na udeležba, saj je bila predaval
nica Policijske akademije v Tacnu 
pod Šmarno goro minuli petek 
nabito polna, motoristi (med nji
mi je bilo kakšno tretjino tudi 
predstavnic nežnejšega spola) pa 
so za predavatelja, dr. Uroša 
Lampiča, ki je tudi sam član 
Moto kluba BMW, pripravili vr
sto vprašanj, mnoga tudi iz. izku
šenj. Dejstvo je namreč, da se nu-
denje prve pomoči motoristom 
razlikuje od nudenja prve pomoči 
drugim udeležencem v prometu, 
saj na primer pomembno že navo
dilo, kdaj poškodovanemu moto

ristu sneti čelado z glave in kdaj 
ne. "Najslabše ob tem, ko opaziš 
prometno nesrečo, je, če odpelješ 
naprej. Res seje včasih težko od
ločiti ali začeti z oživljanjem ali 
najprej poklicali prvo pomoč, 
vendar pa je včasih lahko usodnih 
že nekaj minut, zato so znanja nu
denja prve pomoči v prometu še 
kako pomembna. Ob tem je treba 
poudariti, da je najprej treba po
skrbeti zase, da se pravilno usta
viš na robu cestišča, da zavaruješ 
mesto prometne nesreče, šele nato 
začneš ukrepati. Sicer je kaj lahko 
žrtev še več," je bilo prvo opozo
rilo dr. Uroša Lampiča. 

Drugo, nič manj pomembno 
opozorilo motoristom je, da ugo
tovijo kaj je z žrtvijo prometne 
nesreče, nato pa čimprej pokličejo 
pomoč (po telefonu 112 ali s po
močjo ostalih, ki pripeljejo ali pri
dejo mimo). Če se žrtev po nesre
či ne odziva, je potrebno čimprej 
začeti z oživljanjem, pri čemer je 
treba poznati vsaj osnovne napo
tke tako imenovanega A B C oživ
ljanja. Prav o tem kako in v kakš
nih primerih začeti z oživljanjem, 
je bilo največ govora na predava-

Vse več motoristov sede na motor iz užitka, ki pa ga lahko hitro pokvari prometna nesreča. 

Udeleženci predavanja v Tacnu so lahko tudi v praksi preizkusili, kako 
Ponesrečencu nuditi prvo pomoč. 

nju, saj je dejstvo, da bi z napač
nim oživljanjem lahko povzročili 
več škode kot koristi. Udeleženci 
predavanja so lahko nato preizku
sili oživijanje tudi v praktičnem 
delu predavanja na lutkah. 

"Zelo smo zadovoljni, da se je 
predavanja udeležilo okoli 150 
motoristov in motoristk kar kaže 
na dejstvo, da se mnogi z motor
jem vozijo tudi zaradi užitka, ne 
zgolj zaradi potrebe. Užitek pa je 
takrat, ko je vožnja varna. Naša 
varnost v prometu je namreč od
visna od vseh udeležencev, pa 
tudi od tega, da ti vedo, kako rav
nati v primeru nesreč. Zato letos 
pomladi načrtujemo tudi brez
plačno ponudbo šole varne vožnje 
za motoriste. Če bomo s tem teča
jem in šolo varne vožnje v prihod

nje resni vsaj eno življenje, se 
nam bo trud pri izobraževanju bo
gato obrestoval," je po petkovem 

predavanju poudaril Robert Su-
šanj, predsednik IPA moto kluba. 

Vilma Stanovnik 

je bila takrat na hodniku, ni bila 
ranjena. 

Ogenj so pogasili begunjski in 
radovljiški prostovoljni gasilci, 
škoda, ki jo je povzročila eksplo
zija, pa je precejšnja. Cenijo jo na 
najmanj tri milijone tolarjev. Pri
tlično stanovanje je tako rekoč 
povsem uničeno, druga stanova
nja pa so prav tako nekoliko po
škodovana, čeprav primerna za 
bivanje. Gasilci so preventivno 
zaprli okna in vhod v pritlično 
stanovanje, saj j ih je eksplozija 
pometala ven. 

Jeklenko z gospodinjskim pli
nom bodo pregledali v laboratori
ju in poskušali ugotoviti, kje ozi
roma zakaj je uhajal plin. H.J. 

K R I M I N A L 

Po cigarete v Old 
house 

Kranj - Policisti bodo kazensko 
ovadili neznanca, ki je v noči na 
četrtek vlomil v gostinski lokal 
Old house v Kranju. Iz skladišča 
in s ločilnega pulta je ukradel 230 
škatlic cigaret različnih znamk, 
vrednih okrog 170.000 tolarjev. 

Lažna prijava ropa 
Kranj - Zaradi domnevnega 

kaznivega dejanja krive ovadbe 
bodo policisti ovadili 20-letnega 
S.V. iz Kranja. Prejšnji torek po
poldne je namreč na policiji prija
vil roparsko tatvino, ki pa je, kot 
so ugotovili kasneje, v resnici ni 
bilo. S.V. se je očitno zlagal, da 
ga je tistega dne opoldne v kleti 
nekega stanovanjskega bloka na
padla, pretepla in ranila skupina 
petih moških. Vzeli naj bi mu tudi 
80.000 tolarjev, ki bi j ih moral 
prinesti svojemu delodajalcu. 

Vlom v brunarico 
Stari vrh - V noči s sobote na 

nedeljo je nekdo vlomil v brunari
co na Starem vrhu. Odnesel je de
nar, mobilni telefon in cigarete 
različnih znamk. Lastnika je pri
krajšal za 170.000 tolarjev.' H.J. 

Smrtna delovna nezgoda v gozdu 

Sani ušle s poti 
Kropa - V petek, 14. februarja, okrog devetih 

dopoldne je 50-letni Janez. K. iz. Krope odšel sprav
ljat les v svoj gozd nad Špikom pod Vodiško plani
no. Ker ga ni bilo na kosilo, je žena odšla za njim ter 
nekaj po tretji uri popoldne poklicala pomoč v regij
ski center za obveščanje. 

Ekipa radovljiških gorskih reševalcev je z gorskim 
zdravnikom in policistom odšla v gozd, kjer pa 
Janezu K. ni bilo več pomoči. Reševalci so ga na 
nosilih po ledeni poti prinesli v dolino mrtvega. 

Komisija urada kriminalistične policije je z ogle
dom kraja ugotovila, daje Janez K. naložil hlodovi
no na samotežne sani in s težkim tovorom krenil po 
gozdni pot i navzdol. Na skladiščnem prostoru je 
nameraval les spraviti s sani. da bi ga kasneje odpe
ljal domov. 

Med vožnjo s sanmi po strmi in ledeni poti pa so 
Kroparju sani ušle s poti. Po petdesetih metrih so ga 
stisnile ob smrekovo deblo. Poškodbe so bile tako 
hude, da je na kraju nezgode umrl. H.J. 



Š o l a r j i so š l i n a oglede 
Minuli petek in soboto so bodoči dijaki in študentje po vsej Sloveniji izkoristili za obisk na srednjih, višjih in visokih šolah ter fakultetah, kamor naj bi se vpisali do jeseni, 

prve prijave pa morajo oddati že prve dni marca. 

4. marec je natančen datum, do katerega morajo prijave za sred
nje šole oddati letošnji osmošolei in devetošolei, 8. marec pa je za
dnji dan za oddajo prijav na fakultete, visoke in višje strokovne 
šole. Časa za odločitev je prav malo, mladi zbirajo informacije od 
vsepovsod in skupaj s starši tehtajo med možnostmi, ki jih ponuja 
naš izobraževalni sistem. V petek in soboto sta bila informativna 
dneva, ko so vse šole odprle svoja vrata in morda bo za koga odlo
čitev na podlagi dobljenih informacij sedaj lažja. 

Letos končuje šolanje 23.820 
učencev in učenk v osmem in de
vetem razredu osnovne šole. Ge
neracija se je v desetletju osula 
kar za tri tisoč mladih, kar pa ne 
pomeni, da kaj lažje kot v prete
klosti pridejo na zaželene srednje 
šole. Šolske oblasti vsako leto 
razpišejo dovolj vpisnih mest, za 
prihodnje šolsko leto so jih deni
mo 28.994, pretežno prilagojenih 
pričakovanemu povpraševanju 
mladih, vendar se prav vse želje 
ne izpolnijo. Kar dve petini 
osnovnošolcev si želi na gimnazi
je. Od tam je pač najlažje nadalje
vati študij, saj greš s končano ma
turo lahko kamorkoli: na fakulte
to, visoko strokovno ali višjo šolo, 
celo zaposliš se lahko, če dokon-

nostjo. Navadno tudi še niso do
volj zreli, da bi si že pri petnajstih 
letih ustvarili pravo podobo svoje 
poklicne kariere. Takšne in podo
bne nejasnosti j im skušajo razbi-
striti šolski svetovalci, s poklicno 
orientacijo pa se ukvarja tudi Za
vod za zaposlovanje, navadno 
prek zunanjih izvajalcev. Na Go
renjskem to nalogo opravlja TIN 
Ljubljana, zavod za svetovanje in 
izobraževanje, ki program "Dru
gače o pokl ic ih" namenja učen
cem 8. in 9. razredov osnovnih 
šol, dijakom zaključnih letnikov v 
srednjih šolah, študentom in brez
poselnim. Mladi v manjših skupi
nah spoznavajo poklice v kon
kretnih delovnih okoljih, kar j im 
omogoči boljšo predstavo o tem, 

Zanimanje za poklice v strojništvu še ni ugasnilo. 

čaš poklicni tečaj. Letos so željam 
po gimnazijskem šolanju ugodili 
kar s tretjino vseh razpisanih 
mest. Tisti, k i ne bodo sprejeti, 
ker ne bodo imeli dovolj dobrega 
spričevala v zadnjem razredu, 
preslab uspeh pri ključnih pred
metih v zadnjih letih šolanja in 
premalo točk iz zunanjih preizku
sov znanja (slednji dve merili 
upoštevajo na šolah z omejitvijo 
vpisa), bodo Še vedno lahko kan
didirali v programe srednjih teh
niških in strokovnih šol, precej 
ponudbe pa je tudi v nižjem in 
srednjem poklicnem izobraževa
nju. 

S p o z n a v a j o p o k l i c e 

Čeravno je razpisanih mest do
volj in praviloma nihče ne bi smel 
ostati zunaj tega sistema, pa je za 
mlade, ki se odločajo o šolanju, 
pa tudi za njihove starše, ta čas 
zelo stresen. Mladi imajo o svoji 
prihodnosti svoje želje in predsta
ve, ki niso nujno skladne z real-

kaj bodo morda v življenju delali. 
Takšni ogledi (učenci 12 gorenj
skih šol so pred letošnjim vpisom 
od septembra lani na ta način spo
znali 90 poklicev v okoli 50 pod
jetjih) morda olajšajo tudi odloči
tev glede vpisa, organizatorji pa 
so prepričani, da zmanjšuje tudi 
osip na šolah. Dodajajo pa, da se 
vse šole žal ne odločajo za to 
možnost. Tiste, ki se že tretje leto 
vključujejo v ta program, pa ga 
pohvalijo. 

Z razpisom, ki so ga dobili le
tošnji osmošolei in devetošolei za 
srednje šole (in dijaki zaključnih 
letnikov srednjih šol za študij), so 
mlade dodobra seznanili s ponud
bo za prihodnje šolsko (in študij
sko) leto in z novostmi. Na Go
renjskem ni veliko novega: v 
Srednji šoli Jesenice so dobili nov 
program predšolske vzgoje, jese
niška gimnazija bo dobila tudi 
športni oddelek, Srednja elektro 
in strojna šola v Kranju izgublja 
izobraževanje za poklice v strojni
štvu, ki se selijo v škofjeloško 

Veliko zanimanje za umetniške poklice. 

strojno šolo, pač pa je dobila ma-
turitetni tečaj. Nekaj sprememb je 
v številu razpisanih oddelkov, ki 
se prilagaja povpraševanju bodo
čih dijakov. Dosedanji odziv mla
dih na določene programe je na
mreč narekoval ukinitev nekaterih 
programov in uvedbo novih. Tako 
so v Srednjo tekstilno, obutveno 
in gumarsko šolo v Kranju že 
pred leti pripeljali program frizer
ja, kajti zanimanje za programe za 
poklice, omenjene v nazivu šole, 
je namreč vztrajno usihalo in za 
prihodnje šolsko leto ni razpisa
nega nobenega tekstilnega, obu
tvenega ali gumarskega oddelka 
več, ostaja le še frizerski. Ta 
zgodba ni značilna le za 15 go
renjskih šol, pač pa jo poznajo 
tudi drugje v Sloveniji. Zelo si 
prizadevajo, da bi pridobile dijake 
in ohranile programe (in s tem za
poslenost učiteljev), o čemer pri
ča tudi intenzivno predvpisno 
oglaševanje v medijih. 

Gneča kot na seman j i d a n 

Informativni dan je še ena pri
ložnost, da šole dajo na ogled 
svojo ponudbo, po kateri povpra
šujejo bodoči dijaki in študentje. 
Informativni dan je v tem pogledu 
podoben nekdanjim semanji m 
dnem, podoben pa j im je tudi po 
velikanskem vrvežu, ki so ga v 
teh dveh dneh deležna večja sred
nješolska središča, da o visoko
šolskih centrih niti ne govorimo. 
Če so se na obisk gorenjskih šol 
bodoči dijaki s svojimi starši pri
peljali večidel z. osebnimi avto
mobili in avtobusi, pa so v Ljub
ljano vozili tudi okrepljeni vlaki. 
Ljubljana je zanimiv cilj tudi za 
mlade Gorenjce: od tamkajšnjih 
30 srednjih šol je nekaj takšnih, ki 
za določene poklice šolajo bodisi 
edini v Sloveniji bodisi so za Go
renjce najbližje. V Ljubljani pa je 
tudi večina fakultet, kamor se 

mladi iz naše regije vpišejo po 
končanem srednjem šolanju. Tudi 
za mariborske in koprske je nekaj 
zanimanja, vsako leto večje števi
lo pa pritegne tudi edina domača 
fakulteta, ki sicer sodi v sklop 
mariborske univerze. Eakulteta za 
organizacijske vede v Kranju, ki 
letos ponuja 190 mest za redni vi
sokošolski strokovni študij mana-
gementa in 140 mest za univerzi
tetni študij, je bila minuli petek in 
soboto deležna velikega obiska, 
večjega od razpisanih mest. Na 
srečo je na visokem strokovnem 
programu še 400 mest rezervira
nih za izredne študente. V drugi 
smeri, na Bledu, pa je doslej edi-

nujali popustov, ob sobotnem in
formativnem dnevu pa so ponuja
li 30 odstotkov popusta za povrat
ne vožnje. Gorazd Hartner še 
pravi, da so letošnje sodelovanje s 
šolskim ministrstvom in obema 
študentskima organizacijama iz
koristili za pobudo, naj bi bil in
formativni dan v prihodnje name
sto na petek morda na četrtek, da 
ne bi več prihajalo do prometnih 
infarktov na železnici. 

V šolah pa so bili velike gneče 
prav veseli. V Ekonomski šoli v 
Kranju, ki je ena najbolj oblega
nih na Gorenjskem, informativni 
dan pripravijo kar v kino dvorani, 
saj utesnjena šola (na dveh lokaci-

obraževanje, v slednjem pa je po
nudba več poklicev, od strojnega 
mehanika, konstrukcijskega me
hanika, strugarja, rezkalca do 
strojnega tehnika. Za te poklice je 
še vedno dovolj zanimanja. Šolajo 
tudi tehnike zdravstvene nege, le
tos je prenovljeni program admi
nistratorja, povsem nov pa pro
gram predšolske vzgoje. 

Dobi l i vzgoj i te l j ice, izgubi l i 
e k o n o m s k e g a tehn i ka 

"Veseli smo, da smo dobili nov 
program predšolska vzgoja za po
klic vzgojitelj šolskih otrok. Žele
li smo popestriti izbiro programov 
in mladim omogočiti šolanje, da 
bi j ih tako čim več obdržali v re
giji in j i tako omogočili razvoj. 
Ob podpori lokalne skupnosti in 
vrtcev na našem območju nam je 
na ministrstvu uspelo pridobiti 
program. Kot kaže današnje zani
manje ob informativnem dnevu, 
poln razred mladih in njihovih 
staršev, nam bo uspelo napolniti 
razpisani oddelek," se je veselil 
ravnatelj Stane Vidmar. Manj ve
sel pa je bil dejstva, da so šoli uki
nili šolanje za ekonomskega teh
nika v programu poklicno tehni
škega izobraževanja. Še lani so se 
lahko dijaki, ki so na tej šoli kon
čali triletno šolanje za poslovnega 
tajnika, vpisali na nadaljnje dve
letno šolanje in si pridobili naziv 
ekonomski tehnik. Sedaj bodo na
mesto poslovnih tajnikov šolali 
administratorje. Če bodo ti želeli 
pridobiti izobrazbo V. stopnje, 
bodo morali na ekonomsko šolo v 
Kranj, česar pa si vsaka družina 
ne bo mogla privoščiti. Le meseč
na avtobusna karta za Kranj iz 

Na Jesenicah odslej tudi program predšolske vzgoje. 

Gorenjci se zanimajo za šolanje na ljubljanski šoli za oblikovanje. 

na javna višja šola na Gorenj
skem. Višja strokovna šola za go
stinstvo in turizem na Bledu nad
grajuje srednješolsko izobraževa
nje v gostinskih in turističnih po
klicih, za katere šolajo v Radov
ljici. 

Letos so mlajšim vrstnikom z 
veseljem pomagali tudi študentje. 
Pred časom so v Kranju za dijake 
pripravili srečanja, na katerih so 
spoznavali posamezne študije, pa 
tudi ob informativnih dneh niso 
stali križem rok. Študentski orga
nizaciji v Ljubljani in Mariboru 
sta mlade celo pričakali na infor
macijskih točkah (prva je bila na 
železniški postaji), kjer so j im de
lili gradiva in jih usmerjali k fa
kultetam. Zlasti v petek dopoldne, 
ko se je na informativni dan od
pravila glavnina mladih, je vlada
la velika gneča. V Ljubljano je 
tudi z gorenjske smeri vozil izred
ni vlak, po besedah Gorazda 
Hartnerja s Slovenskih železnic 
pa so okrepili tudi vse redne vla
ke iz vseh smeri v univerzitetna 
središča. Na ljubljanski postaji, 
kjer se že sicer izmenja deset ti
soč potnikov, jih je bilo še nekaj 
tisoč več. Petki so že sicer zelo ži
vahni, zato tega dne tudi niso po-

jah) ne more sprejeti vseh učen
cev in staršev. Tudi v Srednji šoli 
Jesenice so bili veseli bodočih no
vincev, ki so skupaj s starši napol
nili učilnice. Osem oddelkov bo v 
novem šolskem letu napolnilo 
okoli 250 novincev. Ravnatelj 

Stane V idmar je bil navdušen že 
nad lanskim velikim vpisom, ki je 
oddelke napolnil nad normativi. 
Sicer pa je šola zelo raznolika: na 
področju strojništva imajo nižje 
poklicno in srednje poklicno iz-

krajev v Gornjesavski dolini velja 
od 25 do 35 tisočakov! Stane Vid
mar pa razmišlja tudi o dolgoroč
nejših posledicah: 

"Glede na današnji obisk se še 
ne bojimo, da bi nam ugasnil pro
gram administrator, vendar se tudi 
to lahko zgodi, če šola ne bo po
nujala možnosti nadaljnjega šola
nja za ekonomskega tehnika. To 
pomeni, da bo za dekleta v tem 
okolju manj izobraževalnih mož
nosti, saj je prva najbližja šola za 
tovrstne poklice v Radovljici. Sla
bo izkušnjo namreč že imamo: 
zaradi majhnega zanimanja na
mreč letos ne razpisujemo več 
programa bolničar negovalec v 
poklicnem izobraževanju, pač pa 
za zdravstveno področje ostaja le 
še tehnik zdravstvene nege. Za 
slednjega je na srečo še vedno do
volj zanimanja, saj do Ljubljane 
ni šole, ki bi izobraževala za te 
poklice. Vlada ves čas poudarja 
dejstva o nizki izobrazbeni ravni 
Slovencev, s takšnimi ukrepi pa 
razmer ne izboljšuje, nasprotno. 
Pa tudi razvoju regij na periferiji 
to ni ravno v prid." 

Danica Zavrl Žlebir, 
foto: Tina Doki, 
Gorazd Kavčič 



A c r o n i naj ostane v 
GOSPODARSKI KOMENTAR 

d o m a č i h rokah 
Konec tedna sta korporacija Hidria in družba Merkur podpisala pogodbo o strateškem zavezništvu, katere ci 

ohraniti železarno v slovenskih rokah. 
je 

Idrija - Andra Krapš - Rejc, 
podpredsednica korporacije H i 
dria, ki aktivno sodeluje v postop
ku privatizacije družbe Slovenske 
železarne Acroni, in mag. Bine 
Kordež, predsednik uprave delni
ške družbe Merkur, sta v petek v 
Idriji podpisala pogodbo o strate
škem zavezništvu. Ugotavljata 
namreč, da so njuni interesi v zve
zi s položajem, privatizacijo in 
prihodnjim razvojem družbe Ac
roni skladni. 

Korporacija Hidria, ki povezuje 
30 družb doma in na tujem, že 
dve desetletji sodeluje z družbo 
Slovenskih železarn Acroni prek 
svojih družb kot pomemben po
rabnik elektro ter hladno valjane 
pločevine, pa tudi kot poslovni 
partner pri razvoju in izboljšavi 
obstoječih aplikacij. V prihodnje 
želi sodelovanje z jeseniško jek-
larno še okrepiti, je namreč ena 
od treh kandidatk za nakup večin
skega deleža. Preostala dva priha
jata iz tujine, interes korporacije 
Hidria pa je ob podpori domačih 
partnerjev obdržati jeseniško že-

Bine Kordež (Merkur) in Andra Krapš - Rejc (Hidria) pri podpisu pogod
be o strateškem zavezništvu. 

lezarno v slovenskih rokah. Mer
kur kot vodilni slovenski trgovec z 
izdelki metalurgije, gradbenim, 
inštalacijskim in elektro materia
lom, kovinskimi in tehničnimi iz
delki ter tehničnimi izdelki široke 
potrošnje ter hkrati največji kupec 

v Acroniju, želi tudi naprej sode
lovati z družbo Acroni in ima in
teres, da bi njen novi lastnik ohra
nil obstoječi asortiman proizvo
dov ter vse njene poslovne funkci
je. S tem razlogom tudi podpira 
prizadevanja korporacije Hidria v 

Iskanje poslovnih 
priložnosti 

Območna gospodarska zbornica za Gorenjsko je v četrtek pripravila v Kranju poslovno 
srečanje predstavnikov podjetij iz Unsko-Sanskega kantona in iz Slovenije. 

postopku privatizacije družbe Ac
roni. Razen tega pa j ih zanima 
tudi upoštevanje kompleksnih in
teresov slovenskega gospodar
stva, ki Acroni zastopajo pri pro
daji njegovih proizvodov v Slove
niji in v tujini. 

Merkur in Hidria sta svoje inte
rese opredelili v pogodbi o strate
škem zavezništvu, v kateri sta se 
med drugim zavezali, da bo druž
ba Merkur v postopku privatizaci
je družbe Acrom dajala aktivno 
podporo Hidrii. Če bo ta postala 
večinski družbenik železarne, bo 
v skladu z. opredelitvami nadalje
vala poslovno sodelovanje med 
Merkurjem in Acronijem. S pod
pisom pogodbe med Hidrio in 
Merkurjem se je oblikovalo moč
no strateško zavezništvo treh veli
kih gospodarskih družb (decem
bra je namreč Hidria podpisala 
podobno pogodbo že z družbo 
Kovinatrade), ki želijo, da bi se v 
toku privatizacije upoštevali kom
pleksni interesi slovenskega gos
podarstva, in sicer tako kooperan
tov, dobaviteljev in kupcev druž
be Acroni. Kot je ob podpisu po
godbe dejal Bine Kordež. Pred
sednik uprave Merkurja, je po
membno, da tisti del slovenskega 
kapitala, ki je sposoben uspešno 
poslovati na globalnem trgu, osta
ne v slovenskih rokah. Podpred
sednica uprave Hidrie Andra 
Krapš - Rejc pa zagotavlja, da 
bodo kot lastniki Acronija ohrani
li sedanji program in ga celo širi
l i , enako tudi število zaposlenih. 

D.Ž., foto: Gorazd Kavčič 

Kranj - Srečanja so se udeležili predstavniki osemnajstih bosan
skih in devetnajstih slovenskih podjetij, ki so se po predstavitvi 
gospodarskih razmer v obeh državah sestali še na medsebojnih 
pogovorih o konkretnih oblikah sodelovanja. 

Obseg blagovne menjave med 
državama se je v zadnjih desetih 
letih zelo povečal. Medtem ko je 
leta 1992 znašal vsega 43 milijo
nov dolarjev, je v lanskih prvih 

podjetja izvažajo v B i H največ 
vodo, mineralno vodo, sodavice, 
pivo in zdravila, uvažajo pa les, 
surove kože in dele obutve. Skup
na vrednost slovenskih neposred-

enajstih mesecih dosegel že 489 
milijonov. Menjava je zelo neena
komerna, Slovenija je lani do kon
ca novembra izvozila v B iH za 
429 milijonov dolarjev izdelkov 
in storitev, uvozila pa za manj kot 
60 milijonov dolarjev. Slovenska 

nih naložb v B iH se povečuje iz. 
leta v leto, predlani je dosegla 
86,3 milijona dolarjev, na drugi 
strani pa je obseg bosansko herce
govskih neposrednih naložb bis
tveno manjši in je predlani znašal 
11,7 milijona dolarjev. 

DOBAVA KURILNEGA OLJA 

EK-JL 
d.o.o. 

KONKURENČNE CENE 
in HITRA DOSTAVA 
*> ekstra lahko kurilno olje 

Dvorje 98, 
4207 Cerklje 

čiščenje cistern Ò 4 / 2 3 - 1 5 - 7 4 2 

In kolikšen je pri tem delež go
renjskih podjetij? Po podatkih ob
močne gospodarske zbornice za 
Gorenjsko je nesorazmerje med 
uvozom iz B i H in izvozom neko
liko manjše kot na državni ravni. 
Gorenjska podjetja so lani do kon
ca novembra v B iH izvozila za 
40,6 milijona dolarjev, uvozila pa 
za nekaj manj kot l l milijonov 
dolarjev. Med desetimi največjimi 
izvozniki so Sava Tires, Alpina, 
Merkur, Iskracmeco, Peko, Plani
ka, Jelovica, LIP Bled, Polix trade 
in Goodyeardunlop tires, največji 
uvozniki pa Alpina, Peko, Plani
ka, Merkur, Kroj, Agromehanika, 
Krim, Jeles, Opeka in Iskra Ero. 
Ani Klemenčie, predsednica 
uprave G B D Gorenjske borzno 
posredniške družbe, je ob tem de
jala, da je med gorenjskimi (in 
slovenskimi) investitorji veliko 
zanimanje za nakupe delnic naj
boljših bosansko hercegovskih 
podjetij, predvsem za Bosnalijek 
pa tudi za nekatere investicijske 
sklade, pri katerih je tržna vred
nost šele na treh do štirih odstot
kih nominalne in so v prihodnosti 
možni precejšnja zvišanja. 

Kot je na poslovnem srečanju 
dejal Ismet Pašalič, predsednik 
regionalne gospodarske zbornice 
Unsko-Sanskega kantona, je Slo
venija za Bosno in Hercegovino 
peti najpomembnejši gospodarski 
partner pri izvozu in tretji pri uvo
zu. Ker je blagovna menjava zelo 
neuravnotežena, se prizadevajo za 
večji izvoz v Slovenijo, pri tem pa 
jih predvsem pri izvozu hrane 
ovirajo tudi standardi in certifika
ti. Slovenija je že zdaj po nepo
srednih naložbah v B iH na prvem 
mestu med tujimi vlagatelji, v re
gionalni zbornici pa si želijo, da 
bi vlagala še več, saj bi s tem lah
ko zmanjšali veliko brezposel
nost, ki je v državi 42-odstotna, v 
kantona pa celo 46-odstotna. Za 
naložbe imajo pripravljene kon
kretne projekte v gozdarstvu, pre-
hranski, lesni in tekstilni industri
j i , gradbeništvu, kovinski predela
vi in še v nekaterih drugih dejav
nostih. Cveto Zaplotnik 

Cena vojne 

Dr. Robert Volčjak, 
Ekonomski inštitut Pravne fakultete 

Medtem ko slovenski zunanji minister podpisuje izjave, ki Slovenijo 
rinejo v vazalni odnos do ZDA, ko ameriški administraciji uspeva de
liti Evropo na njej in vojni z.a iraško nafto naklonjeni "novi" in "sta
ri" del, ki želi vojno preprečiti, ko hočejo hiti nekateri naši vrli politi
ki bolj bushovski od Busha in pravijo, da to sploh ne bo vojna, pač pa 
zgolj razorožitev Iraka, ko skuša ameriški zunanji minister z nekaj 
medlimi sličicami in z besedilom vprašljivega izvora prepričati svet o 
pravilnosti ameriškega posega v Iraku in ko po vsem svetu potekajo 
množične akcije za mir, si je zanimivo ogledati kakšno "kolateralno" 
škodo utegnejo z.aradi druge zalivske vojne doživeti gospodarstva po 
svetu. 

Zaradi padanja cen delnic na borzah bogatih držav ter padajoče 
vrednosti ameriškega dolarja se investitorji v zadnjih mesecih pre
usmerjajo na trge razvijajočih se držav in kupujejo predvsem njihove 
državne obveznice. Navdušenje nad temi obveznicami, ki jih posamez
na država izda z namenom polnjenja svojega proračuna in ki pomeni
jo relativno varno naložbo, delno odseva tudi pomanjkanje drugih pri
vlačnejših investicijskih priložnosti. A nedavni optimizem se napaja iz 
upanja, da bo vojna v Iraku kratka in za ZDA uspešna in bo tako ime
la le kratek vpliv na ceno nafte, svetovno gospodarstvo in razpolože
nje investitorjev.*Kot pravijo pri britanskem tedniku The Economist, 
naj bi hitra sprememba iraškega režima razveselila potrošnike in in
vestitorje v bogatih državah, s tem posledično pospešila izvozno pov
praševanje v nekoliko manj razvitih tržnih gospodarstvih ter le-lem 
olajšala tudi financiranje svojih proračunov. 

A kot ugotavlja nemški tisk, delno pa temu pritrjuje tudi ameriška 
kreditna agencija Standard & Poor's, obstaja zelo velika verjetnost 
drugačnega razvoja dogodkov, ko bi se zahodni vojaki zapletli v dalj
še spopade na ulicah iraških mest, nekateri Bagdad že primerjajo s 
Stalingradom, ko bi bila uničena najina in pristaniška infrastruktura 
v širšem območju Perzijskega zaliva in ko bi Sadam Husein v trenut
ku, ko ne bi imel ničesar več izgubiti z biološkim in kemičnim orožjem 
napadel Izrael, Turčijo ali celo Ciper. Tako bi se temni politični in 
gospodarski učinki vojne razširili daleč izven območja Bližnjega vzho
da. Izkušnje kažejo, da investitorji v konfliktnih časih kot "varen pri
stan " na veliko kupujejo dolarje ter umikajo svoj kapital iz manj raz
vitih gospodarstev. Daljša vojna bi tako povzročila oster obrat na v za
dnjih mesecih padajoči krivulji vrednosti dolarja. Posledični finančni 
kolaps nekaterih že sedaj gospodarsko šibkih drž.av, pa lahko nadalje 
povzroči "domino" učinek, ko kapital zaradi svoje bojazljive narave 
zbeži tudi iz bolj trdno stoječih gospodarstev. 

Dolga, razsežna in uničevalska vojna bi vrgla temno senco na sveto
vno gospodarstvo ter omejila trgovino in tokove kapitala po vsem sve
tu. A očitno se je, sodeč po dogodkih zadnjega tedna predvsem s po
močjo Bushove administracije, ki po evropskih javnomnenjskili razis
kavah predstavlja veliko večjo nevarnost svetovnemu miru kot iraški 
diktator, skorajda večina držav že znašla v navzkrižnem ognju vojne, 
ki se sploh še ni začela. In samo upamo lahko, da se nikoli ne bo. 

Priznanje Velanini prodajalni 
Kranj - Ljubljanska tovarna zaves Velana, d.d., je pred dvema le
toma v trgovskem centru Dolnov na Primskovem odprla svojo pro
dajalno, kije za urejenost, prijaznost prodajalk in kakovostno sve
tovanje konec lanskega leta prejela priznanje za urejenost proda
jalne. Podeljujeta ga Gospodarska zbornica Slovenije in Turistič
na zveza Slovenije, z njim pa želita trgovce spodbuditi k urejeno
sti prodajaln in domiselnosti izložb. 

Kranjska prodajalna, vodi jo okoli 300 različnih vzorcev, nudi-
Jasmina Grojzdek, je ena od de 
vetih Vclaninih prodajaln v Slove
niji in edina na Gorenjskem. V 
njej so zaposlene štiri prodajalke, 
kupcem pa poleg zaves, imajo 

jo tudi dekorativne tkanine, blago 
za oblazinjeno pohištvo, čipke, 
sukanec, karnise in dodatke. V 
prodajalni je več kot devet tisoč 
različnih artiklov, novosti pri za-

Prodajalna v TC Dolnov je edina Velanina prodajalna na Gorenjskem, 
kjer kupcem nudijo zavese v več kot 300 različnih vzorcih. 

vesah pa sta organza, prosojna 
tkanina različnih barv, in izžgani-
na, kjer je vzorec izžgan s poseb
no metodo. "To sta tudi v svetu 
modni novosti, letošnji hit med 
materiali. Sicer pa velja zapoved, 
naj bodo zavese iz čim bolj pro
sojne tkanine in naj padajo le ob 
straneh okna, zelo modne so raz
lične barve in raznoliki vzorci. 
Naše vodilo je: "Oblecite okna v 
zavese." Za novosti se odločajo 
predvsem mlade družine, na kla
sične zavese pa prisegajo pred
vsem starejše generacije." je po
jasnila prodajalka Tatjana Vav-
pot. V Včlani nudijo tudi brez
plačno svetovanje in i z mere na 
domu, šivanje zaves po naročilu 
ter rolojev in posteljnih pregrinjal. 
Prodajalka Lidija Vavpetič je de
jala, da so priznanja za urejenost 
prodajalne veseli, saj se trudijo za 
njen privlačen izgled, poseben čar 
ji daje tudi urejenost blaga po bar
vah. Podjetje Velana ima že več 
kot petdesetletno tradicijo in letno 
izdela od 6 do 8 milijonov kvad
ratnih metrov zaves in tkanin v 
300 vzorcih in 2500 različnih iz
vedbah. Mesečno poskrbijo za 
okoli 800 naročil, letno pa opravi
jo približno 400 iz.mer. 

Renata Škrjanc, foto: R.Š. 

O g l a š e v a l e c l e t a j e M o b i t e l 
Ljubljana - Slovenska oglaševalska zbornica 
(SOZ) je končala izbor za nagrado Oglaševalec 
leta 2002 in zmagovalca izbrala med petimi no-
miniranci. Oglaševalec leta 2002 je družba Mobi
tel, SOZ pa bo nagrado podelila na zaključni pri
reditvi 12. slovenskega oglaševalskega festivala 
(SOF), ki bo 14. marca v Portorožu. 

Izbor kandidatov je potekal v treh krogih; v drugi 
krog se je uvrstilo deset oglaševalcev, v zaključni 
krog pa so se uvrstili: Mobitel, d.d., Simobil, d.d., 
Spar Slovenija, d.o.o., Radenska, d.d., in Peugeot 
Slovenija, d.o.o. Komisija, ki so jo sestavljali: Maja 
Havvlina, Mateja Jesenek, Suzana Novak, Karmen 
Škoda Piško, Milena Fornazarič, Zoran Troj ar in 

Nika Deu, je zmagovalca izbrala na osnovi sedmih 
kriterijev: celostne komunikacijske odličnosti, kre
ativnosti komunikacijskih sporočil, inovalivnosti pri 
doseganju ciljnih skupin, kontinuitete, uporabe me
dijskega spleta, odgovorne uporabe sredstev in celo
vitega upravljanja blagovnih znamk. 

Nagrado bodo podelili na letošnjem 12. SOF-u, ki 
bo od 12. do 14. marca v G rand hotelu Emona v 
Portorožu in na katerem bodo izbrali tudi oglaše
valsko osebnost leta 2002. Festival bo potekal pod 
naslovom Danes in jutri, na njem pa bodo govorili 
O pričakovanjih slovenskega oglaševalslva ob vstopu 
v Evropsko unijo in o razlikah v zakonodaji na po
dročju oglaševanja. Renata Skrjane 



Čas za oddajo letnih poročil 
Proračunski porabniki, zavodi, društva in drugi morajo agenciji za javnopravne evidence in storitve oddati letna 

poročila do 28. februarja, gospodarske družbe in podjetniki pa najkasneje do 31. marca. 

Davek od prodaje 

vrednostnih papirjev ( I I . ) 

Kran j - Z reformo plačilnega prometa v Sloveniji so plačilni pro
met za podjetja in druge pravne osebe prevzele poslovne banke. 
Ageneija za plačilni promet ga je opravljala le še do 30. junija lani, 
s poslovanjem je nepreklicno zaključila 31. decembra, z letošnjim 
1. januarjem pa je tudi prenehala obstajati. 

Na temeljih agencije za plačilni 
promet sta nastali dve novi usta
novi, to je uprava za javna plačila 
in agencija za javnopravne evi
dence in storitve (AJPES), ki ima
ta svoji izpostavi tudi v Kranju. 
Uprava je s 1. julijem prevzela 
plačilni promet vseh 250 prora
čunskih porabnikov na Gorenj
skem, agencija pa nadaljuje s sta
tistično informativno dejavnostjo 
nekdanje agencije za plačilni pro
met, v skladu z zakonom o plačil
nem prometu pa prevzema tudi 
nove naloge. 

Kot pojasnjuje Vis lava Potoč
nik, vodja kranjske izpostave 
AJPES-a, bo agencija po letnem 
programu statističnih raziskovanj 
mesečno obdelovala poročila o iz
plačanih plačah in regresu za let
ni dopust, ki jih morajo vse prav
ne osebe predložiti ob izplačilu 
plač. Spremljala bo prejemke in 
izdatke po namenu plačil na raču
nih podjetij in drugih pravnih 
oseb, med drugim tudi neporav
nane davke in prispevke, in j ih 
uporabljala za informacije o gos
podarsko finančnih gibanjih, iz
kazih denarnih tokov ter a boni
tetne informacije. Zbirala bo me
sečna poročila bank in hranilnic o 
plačilih za naložbe iz investicij
skih kreditov, med najobsežnejše 
naloge pa sodi sprejem in obdela
va letnih računovodskih izkazov 
vseh pravnih oseb in samostojnih 
podjetnikov. 

V izpostavi vodijo poslovni re
gister (PRS) in sprejemajo vse 
nove vpise ter spremembe gospo
darskih družb in samostojnih pod
jetnikov, ki imajo sedež v sedem
najstih gorenjskih občinah. 
Ukvarjajo se z bonitetno dejav
nostjo in večstranskim pobota
njem obveznosti in terjatev. Feb
ruarja se je v drugi krog pobota
nja vključilo že veliko večje števi
lo udeležencev kot januarja, še 
vedno pa pogrešajo udeležbo sa
mostojnih podjetnikov, ki bi s so
delovanjem še izboljšali rezultate 
pobotanja. Večina udeležencev 
pobotanja se je ob podpisu po
godbe z. AJPES-om odločila za 
posredovanje prijav za udeležbo v 

večstranskem pobotu po elektron
ski pošti. 

B a z e poda tkov s o javne 

Informacije o finančnih giba
njih, o premoženjsko finančnem 
položaju in o poslovnem izidu po
slovnih subjektov pripravljajo na 
podlagi lastnih baz podatkov. V 
podatkovnih zbirkah imajo fi
nančne podatke in kazalnike 
uspešnosti poslovanja gospodar
skih družb in bank za poslovna 
leta od 1994. leta dalje, to bazo 
podatkov pa bodo dopolnjevali z 
vsakoletnimi podatki iz predlože
nih računovodskih izkazov gospo
darskih družb. Tovrstne zbirke 
podatkov, med katere sodijo regi
stri in druge evidence podatkov, 
so javne in ob plačilu nadomesti
la dostopne vsakomur. Ob upošte
vanju načel zakonitosti, strokov
nosti, nepristranskosti in ažurno
sti so uporabne za odločanje na 
upravnem področju, za poslovne 
namene ter za poročanje, obveš
čanje in posredovanje drugim 
uporabnikom. Agencija bo zaradi 
skromne kadrovske zasedbe (v 
kranjski izpostavi je šestnajst 
uslužbencev) in ob podpori so
dobne informacijske tehnologije 
prihajala k zavezancem za predlo
žitev podatkov ali k uporabnikom 
storitev "na dom". Virtualna A J -
PE:S bo preko portala vvvvvv.aj-
pes.si, na katerem bodo vsi upo
rabniški programi, zbirke podat
kov in različne informacije, do
segljiva vsakomur in ob vsakem 
času. 

E l e k t r o n s k o c e n e j e kot na 
papir ju 

V AJPES-u se že pripravljajo na 
najobsežnejšo letošnjo nalogo, to 
je na sprejem, obdeiavo in javno 
objavo letnih računovodskih izka
zov. Do 28. februarja jih morajo 
oddati proračunski porabniki, jav
ni skladi, zavodi, javni zavodi, in
štituti, politične stranke, sindikati, 
društva in drugi, do 31. marca pa 
še vse gospodarske družbe in sa
mostojni podjetniki posamezniki. 

Vislava Potočnik, vodja kranjske 
izpostave AJPES-a. 

Za kako velik obseg dela gre, ka
žejo podatki iz. poslovnega regi
stra, da je na Gorenjskem 4.363 
gospodarskih družb in 6.162 sa
mostojnih podjetnikov. 

Samostojni podjetniki in gospo
darske družbe morajo predložiti 
letna poročila za namen javne 
objave in državne statistike. Za
hteve o tem, kako mora biti se
stavljeno letno poročilo in kakšne 
priloge so potrebne, so različne 
za velike in srednje ter za majhne 
podjetnike. Majhni podjetniki 
lahko letna poročila predložijo na 
poenotenih obrazcih z izjavo in 
pojasnilom k izkazom, hkrati za 
javno objavo in za državno stati
stiko, in sicer na elektronski na
čin ali na papirju. Predložitev po
datkov na elektronski način je 
možna z neposrednim vnosom 
podatkov prek spletnega portala 
www.ajpes.si/zr ali s predložitvi
jo na disketi v obliki Excelove da
toteke, ki jo je mogoče dobiti na 
spletu ali v izpostavi AJPES-a . 
Srednji in, veliki podjetniki pred
ložijo letna poročila za statistične 
namene na poenotenih obrazcih 
preko spleta in letno poročilo za 
javno objavo le na papirju. Gos
podarske družbe in podjetniki 
morajo do 31. marca, ko poteče 
rok za oddajo, plačati tudi nado
mestilo stroškov javne objave let
nih poročil, pri tem pa je višina 
nadomestila odvisna od načina 
predložitve letnega poročila. Če 
ga samostojni podjetniki predlo
žijo na poenotenih obrazcih na 
elektronski način, znaša nado
mestilo skupaj z davkom na do-

Veliko prometa z obveznicami 
Na Ljubljanski borzi je bilo januarja 43 odstotkov prometa z obveznicami, kar je najvišji 

delež v mesečnem prometu v zadnjih štirih letih. 

Kranju - Na borzi je bilo prejšnji mesec za 41,5 mili jarde tolarjev 
prometa, kar je za tretjino manj kot decembra lani in za 11,5 mi
lijarde tolarjev več kot januarja lani. 

44 odstotkov prometa je bilo z 
delnicami, dobrih 43 odstotkov z 
obveznicami, nekaj manj kot 12 
odstotkov z delnicami investicij
skih skladov, ostalo pa s kratko
ročnimi vrednostnimi papirji. De
lež delnic v skupnem mesečnem 
prometu je bil najnižji po lanskem 
juniju, obveznice pa so dosegle 
najvišji delež v zadnjih štirih letih. 
Pri delnicah je bilo januarja (sku
paj s svežnji) največ prometa z 
delnicami Krke (4.7 milijarde to
larjev), Pivovarne Union, Kolin-
ske, Heliosa, Term Čatež in Mer-
catorja. Med obveznicami so bile 
januarja po prometu na prvem me
stu državne obveznice RS 48. iz
daje (2,7 milijarde tolarjev), na 
drugem mestu obveznice RS 41. 
izdaje in na tretjem mestu obvez
nice Slovenske odškodninske 
družbe 2. izdaje. Med najbolj pro
metnimi delnicami investicijskih 
skladov so bile delnice Triglav ste
bra 1, Maksime in Krone sènior. 

In kako so se januarja gibali 
borzni indeksi? Indeks delnic 
borzne kotacije SBI 20 je izgubil 
1,03 odstotka vrednosti, v zad
njem letu pa je porasel za 50 od
stotkov. Indeks prostega trga 
IPT je 27. januarja dosegel re
kordno vrednost (2.797 točk), do 

konca meseca izgubil 40 točk in 
mesec končal pri 2.757 točkah, 
kar je bilo še vedno za 4,64 od
stotka višje kot zadnji dan trgova
nja v lanskem letu. V letu dni je 
pridobil na vrednosti dobrih 48 
odstotkov. Indeks delnic (poob
laščenih) investici jskih družb 
P IX je januarja "poskočil" za 
0.92 odstotka, med vsemi borzni
mi indeksi pa ima še vedno naj
višjo donosnost, saj se je v zad
njem letu zvišal skoraj za 69 od
stotkov. Indeks obveznic B IO je 
nadaljeval s počasno rastjo, ki jo 
je začel že na koncu lanskega leta 
in januarja pridobil 0,8 odstotka 
vrednosti. 

Poglejmo še, kako so se gibale 

dano vrednost 4.800 tolarjev, ob 
predložitvi na papirju pa 8.400 
tolarjev. 

Poroč i lo o d v i s n o o d vrste 
d ružbe 

Pri gospodarskih družbah so se
stavni deli letnih poročil in prilo
ge odvisne od vrste in velikosti 
družbe. Večina družb (okrog 90 
odstotkov) lahko predloži letna 
poročila hkrati za javno objavo in 
za statistične namene na poenote
nih obrazcih. To so majhne kapi
talske družbe, katerih vrednostni 
papirji ne kotirajo na borzi, ter 
vse osebne družbe. Vse družbe, ki 
so zavezane k reviziji ali h konso
lidaciji (tudi banke, hranilnice in 
zavarovalnice), morajo razen po
enotenih obrazcev, k i j ih predloži
jo za statistične namene, najkas
neje v osmih mesecih po koncu 
poslovnega leta predložiti revidi
rano oz. revidirano konsolidirano 
letno poročilo za namen javne ob
jave. Za majhne gospodarske 
družbe znaša nadomestilo za 
predložitev letnega poročila na 
poenotenih obrazcih na elektron
ski način 9.000 tolarjev (skupaj z. 
davkom na dodano vrednost) in 
na papirju 14.400 tolarjev, za let
no poročilo (revidirano ali konso
lidirano) na papirju pa 36.000 to
larjev. 

V AJPES-u prosijo vse, ki mo
rajo oddati letna poročila oz. po
datke iz teh poročil, da čimveč 
koristijo elektronski način oz. naj 
to obveznost opravijo čimprej, saj 
se bodo le tako lahko izognili ča
sovni stiski in gneči v zadnjih 
dneh. Cveto Zaplotnik 

cene posameznih vrednostnih pa
pirjev! Na uradnem borznem trgu 
se je od šestintridesetih delnic 
vrednost zvišala petnajstim. Del
nice Gradbenega podjetja Gro
suplje so se ob skromnem prome
tu 4,2 milijona tolarjev podražile 
za 20,1 odstotka, delnice Term 
Čatež so "poskočile" za 8,1 od
stotka, Mlinotesta za 7,5 odstotka. 
Pivovarne Laško za 5,4 odstotka 
in Dela prodaje za 5,1 odstotka. 
Osemnajstim delnicam seje vred
nost znižala, najbolj Tehnounio-
novim, ki so ob prometu 248 tisoč 
tolarjev padle za 12,3 odstotka. 
Vrednosti delnic Istrabenza se je 
znižala za sedem odstotkov, Ban
ke Koper za 6,2 odstotka. Žita za 
5,6 odstotka in Mercatorja za 4,2 
odstotka. 

Cveto Zaplotnik 

Istrabenz ima novo upravo 
Kranj - Družba z. omejeno odgovornostjo O M V Istrabenz, ki je v 

90-odstotni lasti holdinške družbe O M V Istrabenz in v 10-odstotni la
sti hrvaške Ine, ima novo upravo. Na skupščini družbenikov so za no
vega predsednika uprave s štiriletnim mandatom imenovali 35-letnega 
Dimitr i ja Zadela, ki je bil prej glavni direktor koprskega Trgoavta. 
Njegov namestnik je postal K a r i Strummer, ki je bil v istem podjet
ju direktor za računovodstvo in finance. 

Holdinška družba O M V Istrabenz, ki ji predseduje Igor Bavčar, je 
po prvih podatkih lani ustvarila 3,3 milijarde tolarjev čistega dobička, 
letos, ko se usmerja še v novi dejavnosti, v energetske sisteme in ne
premičnine, pa ga načrtuje 2,15 milijarde tolarjev. C Z . 

Izpolnjevanje napovedi za od
mero davka od dobička iz kapita
la od prodaje vrednostnih papir
jev je za marsikoga zoprno opra
vilo. Ljudje imamo številna vpra
šanja na to temo, redkokje pa za
sledimo odgovore nanje. Z name
nom olajšati izpolnjevanje napo
vedi smo zbrali odgovore na nekaj 
najpogostejših vprašanj. 

Vsi primeri v nadaljevanju se 
nanašajo na realizirane prodaje 
vrednostnih papirjev v preteklem 
letu. Vsak primer se zaključi z 
vprašanjem "Je to predmet ob
davčitve?". Za vse odgovore ve
lja, da, če primer ni predmet ob
davčitve, potem tudi ne sodi v na
poved za odmero davka! 

Prodal sem delnice PID-a Kro
na Sènior (SN0N), ki sem jih pri
dobil z zamenjavo certifikatov. 
To ni predmet obdavčitve. Zakon 
o dohodnini (ZDoh) namreč v 
58.a členu določa, da se dobiček 
ali izguba, ki jo zavezanec doseže 
s prvo prodajo delnic ali deleža v 
kapitalu, pridobljenega v procesu 
lastninskega preoblikovanja pod
jetij v skladu s predpisi, ki urejajo 
lastninsko preoblikovanje podje
tij, ne všteva v osnovo oziroma ne 
zmanjšuje osnove za davek od do
bička iz kapitala. 

V postopku denacionalizacije 
sem prejel 100 obveznic SOS2E. 
Imel sem jih le pol leta nato pa 
sem jih prodal. Tudi to ni predmet 
obdavčitve. Zakon o denacionali
zaciji (ZDen) namreč v 7. členu 
določa, da pridobitev nepremič
nin, drugega premoženja oziroma 
odškodnine po tem zakonu ne za
pade plačilu davkov. 

Sprejel sem ponudbo za pre
vzem Leka. Kateri datum se šteje 
kot datum prodaje? Sprejetje pre

vzemne ponudbe se šteje kot pro
daja vrednostnega papirja. Ali je 
tudi predmet obdavčitve, pa je od
visno od tega, ali je od pridobitve 
delnic minilo več kot tri leta. Tu je 
lahko datum prodaje seveda še 
kako pomemben in davčna upra
va je dala pojasnilo, da velja za 
datum prodaje datum sprejema 
prevzemne ponudbe. 

S prodajo delnic sem ustvaril 
izgubo. Mi to znižuje davčno 
osnovo pri dohodnini? Res je, da 
je davek od dobička iz kapitala 
podvrst dohodnine, vendar Zakon 
o dohodnini (ZDoh) v 58.b členu 
jasno pravi, da lahko izguba 
zmanjšuje pozitivno osnovo za da
vek od dobička iz kapitala, vendar 
ne več kot znaša pozitivna osno
va. Izguba pri delnicah torej ne 
znižuje dohodninske osnove. 

Spomladi sem kupil delnice 
KRKG, ki sem jih nato jeseni po
daril ženi, ona pa jih je nato pro
dala. Tu je potrebno obravnavati 
posebej moža in ženo in velja na
slednje. Mož davka na kapitalski 
dobiček ne plača, saj delnice ni 
prodal, ampak podaril. Sama po-
duritev po Zakonu o davkih obča
nov (ZDO) v 6. členu določa, da 
davka na darila ne plača obdar-
jenec prvega dednega reda. Ženi
na prodaja pa je predmet obdav
čitve, saj je delnice prodala prej 
kot v treh letih od pridobitve. Pri 
tem se kot nabavna cena delnic 
šteje enotni tečaj delnic na dan 
sklenitve darilne pogodbe, osnova 
za davek od dobička pa je razlika 
med (revalorizirano) nabavno in 
prodajno vrednostjo. 

Goran Dolenc 
G B D Gorenjska borzno 

posredniška družba, d.d. 
info@gbd.si 

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 

P R O S T A D E L O V N A M E S T A N A G O R E N J S K E M 

GRADBENI DELAVEC 
GRADBENI DELAVEC; d. o. 9 mes.; do 21.02.03; JERK0VIČ 
EMIL S.P.. ZG BRNIK 12B, CERKLJE 

DELAVEC BREZ POKLICA 
PREKLADALEC GUM; d. č. 3 mes.; 6 mes. del. izk.; do 
18.02.03; 1,3.8. D.0.0., SAVSKA C. 34, KRANJ; št. del. 
mest; 6 

POM. DELA NA ŽAGI; d. č. 2 mes.; do 21.02.03; GKZZ.0.0, 
SR. VAS V BOHINJU 73, SR.VAS 

POMOŽNI DELAVEC 
PARKOVNI DELAVEC, d č. 9 mes.; 2 mes. del. izk.; do 
21 02.03; FLORA D.O.O., ZG. BITNJE 133, ŽABNICA 

DELO V PR0IZ. - PLASTIKA; d. č. 3 mes.; do 21.02.03; ISKRA 
ISD D.D., SAVSKA LOKA 4, KRANJ; št. del. mest; 2 

PARKOVNI VRTNAR 
PARKOVNI VRTNAR; ned, č.; 1 I. del. izk.; kat. B,C,E; do 
21.02.03; FLORA D.0.0, ZG. BITNJE 133, ŽABNICA 

VRTNAR 
VRTNAR PRODAJALEC; ned. 6.; 1 I. del. izk.; kat. F,G; do 
21.02.03; FLORA D.0.0., ZG. BITNJE 133, ŽABNICA 

SKUPIN0V0DJA PARK. VRTNARSTVA; ned. č.; 21. del. izk.; 
kat. B,C,E; do 21.02.03; FLORA D.0.0., ZG.BITNJE 
133, ŽABNICA 

GOZDAR 
GOZDNI DELAVEC; ned. č.; tečai dela z motor, žago; do 
23,02.03; CIRLES D.0.0., TUPALIČE 21. PREDDVOR 

MIZAR 
NANAŠALEC LAMINATA; d. č. 3 mes.; 31, del. izk.; kat. B; do 
18.02.03; ZORNIK MIKLAVŽ S P, POT NA LISICE 17, BLED 

P0M MONTER MONTAŽNIH GRADENJ; d, č. 6 mes.; kat. B; 
do 21.02.03; MLINAR TEAM D.0.0., GORENJESAVSKA C. 
15. KRANJ 

OBLIK. KOVIN 
VODJAUNUE; d. č. 3mes.; 11, del. izk.; do 21 02.03; SAVA-
TECH D.0.0.. ŠKOFJELOŠKA 6, KRANJ; št, del. mest: 2 

ORODJAR 
ORODJAR; d. č. 12 mes.; 1 I. del. izk.; do 21.02.03; SAVA-
TECH D.0.0.. ŠKOFJELOŠKA 6, KRANJ 

AVTOKLEPAR 
AVTOKLEPAR; ned. č.; 11. del. izk.; do 18.02.03; RIBNIKAR 
MATEVŽ S.P, JEZERSKA C. 86B, KRANJ 

AVT0MEHANIK 
AVTOMEHANIK; d. č. 3 mes.; slov. j. - gov. in pis.; kat. B; do 
05.03.03; AG GANTAR D.0.0, UL. BR. PRAPROTNIK 10, 
NAKLO 

ELEKTRIKAH ENERGETIK 
ELEKTROINŠTALATER; d. č.12 mes.; 21, del. izk.; kat. A; do 
2802.03, ELEKTROINSTALACIJE URBANC ZDRAVKO S.P, 
ZALOG 12, GOLNIK 

ČEVLJAR 
ČEVLJAR; ned. č.; 51, del, izk.; kat. B; do 21.02.03; FAJFAR 
MARJAN S.P, SP. BRNIK 36A, CERKLJE 

SLIKOPLESKAR 
SLIKOPLESKAR; d. č. 6 mes., 6 mes. del. izk,, kat. B; do 
21.02.03; MLINAR TEAM D.0.0., GORENJESAVSKA C. 15, 
KRANJ 

ZIDAR 
ZIDAR; ned. č.; 51, del. izk ; kat. B; do 18.02.03; KUTIN JA
NEZ S.P., C. ALOJZA TRAVNA 23, JESENICE 

POLAGALEC PODOV IN TLAKOV 
POLAGALEC PODOV - PARKETAR; ned. č.; 12 mes. del. izk.; 
kat B; odslužen voj. rok; do 18.02.03; DILCA D.0.0, 
SMLEDNIŠKA 128, KRANJ 

SKLADIŠČNIK 
BLAG MANIPULANT; d. č. 3 mes.; 51, del. izk.; slov. j. - gov. 
in pis,; do 25.02.03; BPT TRŽIČ, PREDILNIŠKA C 16. TRŽIČ 

PRODAJALEC 
VOZNIK - TEREN. PRODAJALEC; d. č. 3 mes.; 3 I. del izk.; 
slov. |. - gov. in pis; kat. B,C; do 18.02.03; KLANŠEK D 0.0 , 
BREZJE 76D. BREZJE 
SKLAD. DELAVEC IN TRGOVEC ZA DELO NA TERENU; d. č. 
3 mes.; 21, del. izk.; slov. j. -gov. in pis.; kat. B; do 28.02.03; 
JEM JESENIŠKE MESNINE, SP. PLAVŽ 14, JESENICE 

KUHAR 
KUHAR; d. č. 4 mes.; 2 I. del. izk.; do 24.02.03. BULOVEC 
RADO S.P., KOČNA 43A, BL, DOBRAVA 
KUHAR; d. č. 3 mes.; 6 mes. del. izk.; do 21.02.03, GOVE-
KAR DARJA S.P. PODUUBEU 262, TRŽIČ 
KUHAR; d č 12 mes , 2 I. del. izk.; do 21.02.03; MAYR 
D.00. GLAVNI TRG 16, KRANJ 

KUHAR, ned. 6.; 5 I. del. izk.; do 19.03.03; MATJAŽ ERZAR 
S.P., JEZERSKA C. 41, KRANJ 

NATAKAR 
NATAKAR; d. 6. 3 mes.; do 18.02.03; PREM D.0.0., POSA-
VEC 27, PODNART 

NATAKAR; d. č. 12 mes.; 1 I. del. izk.; nem. j. - gov.; do 
21.02.03; MAYRD.0.0, GLAVNI TRG 16. KRANJ 

NATAKAR; ned. č.; 51. del. izk.; do 19.03.03; MATJAŽ ERZAR 
S.P., JEZERSKA C. 41, KRANJ 

VOZNIK INŠTRUKTOR 
INŠTR PRAKTIČNE VOŽNJE (ŠK. LOKA); d. 6, 12 mes., kal 
B,A, do 21,02.03; AVTOŠOLA STOP DO 0 , PLANINA 3. 
KRANJ 

INŠTR. PRAKTIČNE VOŽNJE (TRŽIČ); d.č. 12 mes,; kat. B,A; 
do 21.02.03; AVTOŠOLA STOP D.0.0, PLANINA 3, KRANJ 

INŠTR PRAKTIČNE VOŽNJE (RADOVLJICA); d. č. 12 mes.; 
kat. A.B; do 21.02.03; AVTOŠOLA STOP D.0.0., PLANINA 3, 
KRANJ 

VRTNARSKI TEHNIK 
VODJA PARK. VRTNARSTVA; ned. č; 31, del. izk.; kat. B,C,E; 
do 21.02.03, FLORAD.0.0, ZG.BITNJE 133, ŽABNICA 

STROJNI TEHNIK 
ORODJAR; d, č. 12 mes.; angl. j. • gov.; urej. besedil m delo s 
pregled. - osn.; do 12.03,03; ISKRA MEHANIZMI D.D., UPNI
CA 8, KROPA; št. del. mest: 2 

KOMERC. NA TERENU, DELO V PISARNI; d. č. 12 mes.: 11, 
del izk.; angl. j. in nem. j. - gov; urej. besedil in delo s pregled 
-osn.; kat. B; do 26.02.03; HENNUCH D.0.0, LINHARTOV 
TRG 14, RADOVUICA 
SPL. KLJUČAVNIČAR OPERATER NA CNC PREBUAL STRO
JU (V TRŽIČU); d. č. 6 mes; 6 mes. del. izk.; angl. j. ali nem. 
j. - gov.; delo z bazami pod. - osn.; kat. B; do 18.02.03; SAX 
KONSTRUKCIJE, LJUBLJANSKA C 24A, KRANJ 

SPL. KLJUČAVNIČAR VARJENJE, KRIVLJENJE (V TRŽIČU); d. 
č. 6 mes.; 6 mes. del. izk; angl. j. ali nem. j. - gov; delo z ba
zami pod. - osn.; kat. B; do 18.02.03; SAX KONSTRUKCIJE, 
LJUBLJANSKA C. 24A, KRANJ 

BRUSILEC; ned, č.; 31, del. izk.; do 21.02.03; ŠIBO D.0.0, 
KIDRIČEVA C. 90, ŠK. LOKA 

GRADBENI TEHNIK 
GRADB TEHNIK ZA DELA NA TERENU; d. č. 12 mes; 21 del. 
izk.; kat. B; do 15.03.03; PROTEO D.0.0., REŠEVA UL. 4A, 
KRANJ 

GRADBENI TEHNIK; d. č. 12 mes.; delo z bazami pod. - osn., 
poznavanje operac. sistemov - zaht; kat. B; do 15.03.03; 
PROTEO D.0.0, REŠEVA UL 4A, KRANJ 

KOMERC. TEHNIK 
KOMERC, - PRODAJA POSL. DARIL; ned. 6.; 5 I. del. izk.; 
uporaba l-neta - osn.; kat. B; do 22,02.03; EUROCOM 
D.0.0, SAVSKA C. 22, KRANJ 
EKONOMSKI TEHNIK 
KNJIGOVODJA; d. č. 3 mes.; 31, del. izk; slov. j. - gov in pis.; 
delo z bazami pod. in delo s pregled. - zaht.; poznavanje dela z 
računal; do 18,02.03; BPT TRŽIČ, PREDILNIŠKA C. 16, TR
ŽIČ 
INFORMATOR (BLAGAJNIK) V ŠK, LOKI; d. č. 6 mes.; 6 mes. 
del. izk. angl. j. - gov.; do 18.02.03; vloge pošljite v kadr si 
SKB BANKE D.D. U, AJDOVŠČINA 4, LJUBLJANA 
SAMOSTOJNI KNJIGOVODJA; d. č. 12 mes.; 3 I. del. izk.; 
angl. j. - gov. in pis.; urej. besedil in delo s pregled. - zaht.; kat. 
B; pozn velj. zakonodaje in računov, standardov; do 21.02.03; 
FAJFAR MARJAN S.P, SP BRNIK 36A, CERKLJE 

UPRAVNI TEHNIK 
PISARNIŠKI REFERENT; ned. č.; slov. j. - gov. in pis.; urej. be
sedil - osn.; kat. B; do 25.02.03; CENTER ZA SOCIALNO 
DELO KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ 

GIMNAZIJSKI MATURANT 
PROD REFERENT; ned. č.; angl. j - gov; urej. besedil - osn.; 
kat. B; do 18.02.03; VO &V0 RADOVUICA, LJUBLJANSKA 
C. 09, RADOVLJICA 
KOMERC NA TERENU; d. 1.12 mes.; 11. del. izk; angl. j. in 
nem. j. - gov. in pis.; urej. besedil in uporaba l-neta - osn.; kat. 
B; do 21.02.03; RADIO TRIGLAV DO 0, TRG TONETA ČU-
FARJA 4, JESENICE 

INŽ. ŽIVILSKE TEHNOLOGIJE 
ŽIVIL. TEHNOLOG; d. č. 6 mes.; 3 I. del. izk.; slov. j. - gov.; 
delo s pregled, - osn.; kat. B; do 21.02.03; JEM JESENIŠKE 
MESNINE, SP. PLAVŽ 14, JESENICE 

INŽ. STROJNIŠTVA 
VODJA SKLADIŠČA IN NABAVE; d. č. 12 mes.; 2 I. del. izk.; 
angl j, in nem. j. - gov. in pis.; delo z bazami pod. in uporaba 
l-neta - zaht, kat. B; do 21.02.03; ALPETOUR POTOVALNA 
AGENCUAD.D, UL. MIRKAVADN0VA8, KRANJ 

INŽ. ELEKTROTEHNIKE 
DELO V LABORATORIJU; ned. č.; nem. j. - gov., angl, j. - gov, 
in pis.; kat. B; do 25.02,03; MERITVE PG D.0.0, ZALOG 2, 
GOLNIK 

EKONOMIST 
VODJA PE JESENICE, DELO V PISARNI IN NA TERENU; ned, 
č.; 21. del. izk.; slov. j, -gov. in pis. 
delo z bazami pod. in uporaba l-neta - osn,; kat. B; do 
18.02.03; AGENCIJA GRAFITI D.0.0, KROPA 6, KROPA 

UNIV. DIPL. INŽ. STROJNIŠTVA 
SAMOST STROK. SOD. ZA PLASTIKO; d. č. 6 mes.; 51, del. 
izk.; angl. j. m nem. j. - gov. in pis.; urej. besedil - zaht, delo s 
pregled, - osn.; do 12.03.03; ISKRA MEHANIZMI D.D, UPNI
CA 8, KROPA 
SAMOSTOJNI STROK. SOD. ZA KOVINE; ned. č.; angl. j. in 
nem. j. - gov. in pis, urej besedil in delo s pregled. - osn; do 
12.03.03; ISKRA MEHANIZMI D.D, UPNICA 8, KROPA 

UNIV, DIPL. INŽ. ELEKTROTEHNIKE 
SAMOST. STROK. SOD, ZA PROGR. OPREMO (HARDWA
RE); ned. 6.; 61. del. izk.; angl. j, in nem. j. - gov. in pis.; urej. 
besedil in delo s pregled. - zaht.; kat. B; zaželjeno znanje rus. 
j, izkušnje s podr, stroj, opreme (HARDWARE-A), možnost dalj
še služb, odsotnosti, potovanj, do 12.03.03; ISKRA MEHANIZ
MI D.D., UPNICA 8, KROPA 

UNIV. DIPL EKONOMIST 
SAMOST KOMERCIAUST; ned. č.; 5 I. del. izk.; angl. j. in 
nem. j. - gov. in pis.; ure|. besedil in delo s pregled. - osn, kat. 
B; do 22.02 03; EURX0M D.0.0, SAVSKA C 22, KRANJ 
RAZVIJALEC IN UVAJALEC PROGRAMOV; ned. č.; angl. j. in 
hrv. j. - gov. in pis.; program, m delo z bazami pod. - zaht.; kat. 
B; do 08.03.03; KRAJNIK D.0.0, POD PLEVNO 72, ŠK, 
LOKA 

http://www.ajpes.si/zr
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Vztrajno k z a h t e v n e j š i m izdelkom 
V škofjeloškem podjetju Šibo termoplasti, d.o.o., letno izdelajo 500 milijonov različnih plastičnih zamaškov. Aprila bodo na Trati začeli graditi več kot 6.000 kvadratnih metrov 

veliko proizvodno-skladiščno-poslovno stavbo. 

Škofja Loka - Podjetje Šibo so v zadnjih devetih letih zaznamovali 
rast prometa in zaposlenih ter tehnološke novosti, iz domačega 
podjetja pa je preraslo v uspešnega izvoznika, ki svoje izdelke 
izvaža v več kot osemnajst različnih držav. Dobiček vsa leta na
menjajo razvoju in izobraževanju, letošnje leto pa bo zaznamoval 
tudi začetek gradnje nove poslovno proizvodne stavbe. 

Direktor podjetja Boštjan Šif-
rar prisega na dve stalnici; rast 
podjetja in širitev dejavnosti z no
vimi znanji. Za temelje je pred 
desetletji poskrbel že njegov oče 
Franc, podjetje pa je v zadnjem 
desetletju iz obrtne delavnice pre
raslo v uspešno mednarodno pod
jetje. Leta 1994 so se preselili v 
nove prostore na Trati, kjer je 
1300 kvadratnih metrov proizvod
nih in 2000 kvadratnih metrov 
skladiščnih površin, ob preselitvi 

je bilo zaposlenih manj kot deset 
delavcev, polovica prostorov pa je 
bila praznih. Danes je v podjetju 
sto zaposlenih, izdelujejo pa teh
nične termoplaste za belo tehniko 
in elektrotehniko, plastične zama-

ške (zaporke), s katerimi dosega
jo največji razvoj, v svoji orodjar
ni pa orodja za lastno proizvodnjo 
in po naročilu. Proizvodnja za
maškov predstavlja 40 odstotkov 
celotne proizvodnje podjetja, 
tržišču nudijo proizvode, ki so 
rezultat lastnega znanja. Izvažajo 
v 18 držav, največ v Nemčijo. 
Anglijo in na Poljsko, zadnje čase 
si utirajo pot tudi na trge Rusije, 
Ukrajine in Belorusije. V orodjar
ni je zaposlenih 35 delavcev, 
približno tretjina orodij ni vezanih 
na proizvodnjo, ampak so izdela
ni za znanega naročnika. 

" V zadnjih desetih letih se je 
število zaposlenih povečalo za de
setkrat in tudi letna rast prometa 
je od 10 do 15-odstotna. Z lastnim 
razvojem skrbimo za nove proiz
vode in naša naročila so čedalje 
zahtevnejša in vse bolj kakovost
na. Dobrih 70 odstotkov proiz
vodnje izvozimo, med večjimi na
ročniki sta Siemens in Philips, v 
Sloveniji pa imamo tri večje kup
ce in več manjših. Počasi, vendar 
vztrajno smo sledili zahtevnejšim 
izdelkom. Poseben poudarek da
jemo razvoju zapiralne embalaže 
za aluminijaste, laminatne in plas
tične tube, zanj skrbi naša razvoj
na skupina, ki jo vodi mag. To
maž Roblek. razvijamo pa izdel
ke, ki j ih bomo lahko tržil i po 
vsem svetu. Pri proizvodnji plas
tičnih zamaškov smo v Sloveniji 
brez večje konkurence, najmoč
nejša konkurenca prihaja iz Nem-

P o d j e t n i k l e t a i z d e l o v a l e c l e t a l 
Ljubljana - Minuli četrtek so v dvorani Smelta že 13. podelili priz
nanje Podjetnik leta, ki jo podeljuje revija Podjetnik. Podjetnik 
leta 2003 je postal Ivo Boscarol iz ajdovskega podjetja Pipistrel 
(netopir, op. p.), ki izdeluje motorne zmaje in ultralahka letala, 
med nominiranei pa letos ni bilo gorenjskih podjetnikov. 

čije in Francije, ki se razvija glo
balno," je povedal Šifrar, ki pod
jetje vodi skupaj z ženo Špelo, 
prokuristko. Letno izdelajo okoli 
500 milijonov plastičnih zamaš
kov, kar 90 odstotkov jih izvozijo, 
manj kot 10 odstotkov pa prodajo 
na domačem trgu. Širitve naj bi 
bili deležni tudi orodjarna in pro
izvodnja termoplastov. Podjetje 
Šibo je letni prihodek iz začetnih 
100 milijonov tolarjev povečalo 
na dobro milijardo tolarjev, doda
na vrednost je 7,9 milijona tolar
jev, dobiček, lani je znašal 130 
milijonov tolarjev, pa redno na
menjajo razvoju podjetja in izob
raževanju. Za podjetje Šibo je 
značilno, da ima mlad kolektiv, 
povprečna starost zaposlenih je 
33 let, dobrih 15 odstotkov zapo
slenih ima višjo in visokošolsko 
izobrazbo. 

Po Sifrarjevih besedah tudi letos 
načrtujejo 10-odstotno rast pro
meta in se pripravljajo na obsežno 
novogradnjo. Pred tremi leti so 

Podelitev priznanja 
skih podjetnikov. 

Podjetnik leta je tudi priložnost za srečanje sloven-

Boscarol, letalski zanesenjak, je 
pred petnajstimi leti odprl izdelo-
valnico letal, kjer izdelujejo letala 
z dobrimi jadralnimi lastnostmi in 
lahkim motorjem, letalo z dvema 
pilotoma in gorivom ne presega 
450 kilogramov. Spada med vo
dilne svetovne izdelovalce ultra-
lahkih letal. Njegova letala lahko 
vzletijo pri samo 65 kilometrih na 
uro, potrebujejo le 100 metrov 
vzletne steze in dosežejo hitrost 
250 kilometrov na uro. V podjetju 
Pipistrel snujejo dve novi letali, 
ki naj bi postali svetovni uspešni
ci ; jadralno letalo Taurus z izvleč-
nim propelerjem in letalo Arcus, 
ki bo lahko doseglo 400 kilomet
rov na uro. V podjetju je zaposle
nih 12 ljudi, lani so ustvarili 1,7 
milijona evrov prometa. 95 od

stotkov proizvodnje izvozijo, do-
sedaj pa so izdelali 400 zmajev in 
95 letal. Na podelitvi priznanja 
Podjetnik leta 2003 so govorili 
tudi o priložnostih podjetnikov v 
Evropski uniji; o slednjih je v vi-
deo sporočilu predaval veleposla
nik Evropske komisije v Sloveniji 
Ervvan Fouere, dr. Miroslav Re-
bernik z. mariborske Ekonomsko-
poslovne fakultete pa je predsta
vil izzive Evrope za slovenski 
podjetniški duh. Med nominiranei 
so bili tudi Rok Uršič iz solkan
skega podjetja Instrumentation 
Technologies, Andrej Osana in 
Urban Jan iz. ljubljanskega pod
jetja (ienera ter Darko Bartolj iz 
podjetja Bartog. 

Renata Škrjanc, 
foto: Gorazd Kavčič 
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Špela in Boštjan Šifrar 

namreč v industrijski coni na Tra
ti kupili 12.000 kvadratnih metrov 
veliko zemljišče in nedavno pri
dobili tudi potrebna dovoljenja za 
gradnjo, ki bo potekala v dveh fa
zah. Prva se bo začela že v začet
ku aprila in končala oktobra. 

zgradili pa bodo 4200 kvadratnih 
metrov veliko stavbo, v kateri 
bodo poslovni in proizvodni pros
tori ter visokoregalno skladišče. 
"Pr i pridobivanju dovoljenj smo 
imeli srečno roko, saj smo nalete
li na razumevanje občine, župana 

Igorja Drakslerja in upravne eno
te, do junija pa želimo pridobiti še 
dovoljenja za drugo fazo gradnje. 
V tej fazi bomo zgradili še 2300 
kvadratnih metrov proizvodno-
upravnih prostorov in gradnjo 
končali marca prihodnje leto." je 
dejal Šifrar, ki vrednost investici
je ocenjuje na okoli 650 milijonov 
tolarjev. 150 milijonov tolarjev pa 
bodo namenili posodobitvi proiz
vodne opreme in ureditvi eno naj 
večjih in najsodobnejših brizgal-
nic v Sloveniji. Približno polovica 
denarja za gradnjo bodo lastna 
sredstva podjetja, za ostalo bodo 
najeli kredite. Novogradnja, gre 
za enega večjih projektov v škof 
jeloški občini v zadnjem desetlet
ju in za gradnjo z domačim kapi
talom, bo odprla možnosti novim 
delovnim mestom. V naslednjih 
treh letih bodo v podjetju zaposli
li okoli 35 ljudi, od tega 25 v pro
izvodnji termoplastov in 10 v 
orodjarni. 

Renata Škrjanc, foto: R.Š. 
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Če imaš cilj, 
boš našel 
tudi pot 

1 
P O S E B N E U G O D N O S T I : 
• ponujamo vam kratkoročne kredite, kjer za nakupe do 1 mi l i jona S IT (za najboljše komitente banke pa do 2 

mi l jonov SIT) , omogočamo najem kredi ta brez dodatnega zavarovanja, 
• komitent i banke lahko vse vrste kreditov odplačujete tudi s t ra jn im na logom, 
• za dolgoročne kredite, zavarovane z vsemi ob l i kami zavarovanja (razen zavarovanja pr i zavarovalnic i ) , smo 

podal jšal i odplač i lno dobo iz 5 na 7 let. 

Stanovanjski kredit Potrošniški kredit Potrošniški kredit 
Viš ina kredi ta 2.000.000,00 S IT 1.000.000,00 S IT 1.000.000,00 S IT 
Čas odplačila 10 let 5 let 7 let 
Stroški odobritve 30.000,00 S IT 15.200,00 SIT 15.200,00 S IT 
Stroški zavarovanja 53.481,00 S IT 33.933,00 SIT zavarovanje s porok i 
Le tna obrestna mera T + 4,70 % T + 5,80 % T + 5,80 % 
Skupna letna efektivna obrestna mera 13,69 % 16,24 % 14,25 % 
Višina mesečne anuitete 28.498,00 S IT 22.695,00 S IT 18.130,00 S IT 

^ Pri informativnem izračunu Je upoštevana mesečna temeljna obrestna mera 0,6 %. Kreditje dokumentaren, anuiteta pa izračunana iz skupne obrestne mere. 

I V I Š I N A K R E D I T A 
Odvisna je od odplačilne sposobnosti kreditojemalca in načina zavarovanja kredita. Konkurenčna prednost je višina anuitete, 
k i ob sklenitvi kreditne pogodbe (odvisno od višine vaše plače ali pokojnine) lahko znaša do 55 % mesečne plače 

I kreditojemalca. Mesečna anuiteta ob sklenitvi dolgoročne kreditne pogodbe ne more biti nižja od 10.000,00 SIT. 

I N A J E M K R E D I T A P R I P R O D A J A L C U 
-* Dodatna ugodnost, k i jo imamo pripravljeno za vas, je najem potrošniškega kredita tudi prek lu-e<utnih posrednikov 
1 Gorenjske banke. Gre za prodajalce različnega blaga (avtomobilov, stanovanjske opreme...), k i imajo z banko sklenjene 
S pogodbe o sodelovanju in pr i katerih lahko kupite blago z najemom potrošniškega kredita Gorenjske banke. 

I D O D A T N E I N F O R M A C I J E 

é Informativne izračune za kredit si lahko izdelate sami , in sicer na spletni strani www.gbkr.si. Pr ipravl jeni so tako, da 
S omogočajo izračun efektivne obrestne mere, k i jo morajo banke prikazovati v sk ladu z Z a k o n o m o potrošniških kredit ih. 

G o r e n j s k a y B a n k a 

Banka <> poAubmn 
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Sadje je zdrava hrana , t a k š n o 
naj tudi ostane 

V novem sadnem izboru med glavnimi sortami jablan ni več idareda, novost pa so sorte, ki so odporne proti škrlupu. 

Mošnje - "Sadje je zdrava prehrana in takšno naj tudi ostane. V 
sadjarstvu se ob vse večjih zahtevah potrošnikov po zdravstveno 
varni prehrani uveljavljajo odpornejše sorte sadnega drevja ter 
okolju in ljudem prijaznejši načini pridelovanja sadja," ugotavlja 
Tatjana Zupan, vodja zadružnega sadovnjaka Resje in predsedni
ca Sadjarskega društva Gorenjske. 

Čeprav je zima in mraz, sadjarji 
ne mirujete. Je bilo sploh kaj od
mora med eno in drugo sezono? 

"Odmor je bil zelo kratek. Obi
ranje in prodaja sadja sta se precej 
zavlekla, decembra pa smo že za
čeli z obrezovanjem drevja. Za to 
izkoriščamo vse lepe dneve in si 
pomagamo tudi z. zunanjimi sode
lavci, ki so vešči rezi. Okrog osem 
hektarjev nasada smo že obrezali, 
ostalega bomo do spomladi." 

So se "prebudili" že tudi ljubi
teljski sadjarji? 

"Ne! Manjšim, ljubiteljskim sad
jarjem se ne mudi, saj bodo sadje 
še lahko pravočasno obrezali." 

Letos so temperature precej 
nizke. Je to dobro za sadno drev-

"Ce bi še pred prvim sneženjem 
pomrznila tla, bi bilo še bolje, 
tako pa je sneg dobro zaščitil glo
dalce v zemlji. Na drevju za zdaj 
ni videti škode po pozebi, verjet
no kaj hujšega ne bo, morda jo bo 
nekaj le na izpostavljenih legah." 

Med glodalci ne bo večje selek
cije? 

"Žal, ne! Voluharji in miši nam 
povzročajo precej nevšečnosti. S 
kemičnimi sredstvi j ih ne smemo 
uničevati, lovimo j ih s pastmi, 
imamo tudi pomagače - mačke in 
psa, vendar je to še vedno prema
lo." 

Povzroča škodo tudi divjad? 
"Največ nam jo naredijo zajci. 

Čeprav jeseni zamašimo luknje 
ob ograji, j ih skopljejo na novo in 
pridejo v sadovnjak, pri tem pa 
j im pomagajo tudi lisice." 

Je hladilnica sadja že prazna? 
"Nekaj zaloge je še, sadje še 

vedno prodajamo ob sredah in 
petkih, tako pa bo verjetno vse do 
konca marca. Ozimnica izgublja 
na pomenu, vse več ljudi se odlo
ča za sprotno kupovanje sadja. 
Tudi v prihodnje bomo poskrbeli, 

da bomo imeli 
ponudbo do ma
rca oz. aprila." 

In kolikšna je 
cena jabolk? 

"Trenutno je 
120 tolarjev za 
kilogram, v krat
kem bo zaradi 
naraščanja stro

škov skladiščenja poskočila na 
130 tolarjev." 
Letos je nov sadni izbor. Kaj 

prinaša? 
"Sadni izbor se na podlagi razis

kave o občutljivosti, rodnosti, 
okusu sadežev in o drugih lastno
stih posameznih sort spreminja 
vsake štiri leta. V celotnem izbo
ru je veliko novosti, pri jablanah 
so vključili v izbor tudi sorte, ki 
so odporne na škrlup. Teh sort je 

Tatjana Zupan 

Varstvo žit, koruze in travinja 
Škofja Loka - Kmetijska svetovalna služba in kmetijsko gozdarska 

zadruga Škofja Loka vabita kmetovalce v petek ob 9. uri v zadružno 
sejno sobo na Trati na predavanje Tatjane Rupnik o varstvu žit, koruze 
in travinja. Po predavanju bo dr. Teo Zor iz. ljubljanske podružnice 
KVVS predstavil hibride koruze, novosti in priporočila za setev. C Z . 

1 , 

Evri za kmeti jstvo in razvoj podeželja 
Ljubljana - Vlada je pretekli teden sprejela pobudo za sklenitev let

nega sporazuma o financiranju pristopnega programa za-kmetijstvo in 
razvoj podeželja Sapard med komisijo Evropske skupnosti in Sloveni
jo. Po tem sporazumu je Slovenija za leto 2002 upravičena do 
6.757.436 evrov, denar pa bo mogoče koristiti do konca prihodnjega 
leta. Ker bo prišlo v tem času do širitve Evropske unije, je omejeno 
sklepanje pogodb med Sapardom in upravičenkami. Letni sporazum 
bo v imenu Slovenije popisal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano mag. Franci But. J.K. 

Mag. Simona Salamon še naprej 
direktorica Veterinarske uprave 

Ljubljana - Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. 
Franci But na osnovi izvedenega razpisa ne bo predlagal Vladi Re
publike Slovenije v imenovanje za generalnega direktorja Veterinarske 
uprave Republike Slovenije nobenega od treh kandidatov, ki so se pri
javili na razpis, objavljen v Uradnem listu 17.1.2003. 

Na razpis za prosto delovno mesto generalnega direktorja Veteri
narske uprave Republike Slovenije so se v roku prijavili trije kandidati, 
od katerih eden ni izpolnjeval razpisnih pogojev. 

Minister But je tudi po pogovorih s predstavniki veterinarske stroke 
menil, daje v tem trenutku najbolje, da glede na določilo 191. člena 
Zakona o javnih uslužbencih, do uporabe omenjenega zakona, oprav
lja delo generalnega direktorja Veterinarske uprave Republike Sloveni
je dosedanja vršilka dolžnosti mag. Simona Salamon. S takšno od
ločitvijo se je mogoče tudi izognili morebitni ponovni zamenjavi ge
neralnega direktorja V U R S ob začetku uporabe Zakona o javnih 
uslužbencih, kar bi lahko imelo posledice pri kontinuiteti dela Veteri
narske uprave Republike Slovenije. 

D a n k r o m p i r j a i n č e b u l e v Š e n č u r j u 

_ PAK s y n g e n t a 
- strokovno predavanje mag. Peter Dolničar o tehnologiji pridelovanja 
- skladiščenje krompirja in čebule G. Priester, predstavnik podjetja AgroVent. 
- predstavitev prodajnega programa in demonstracija strojev podjetja Grapak 
- izbor sort semenskega krompirja podjetja Mercator - KŽK kmetijstvo. 
- nekateri problemi varstva kropmirja in čebule. 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite dneva krompirja in čebule v 
petek, 21.02.2003, ob 10. uri v domu krajanov v Šenčurju. 

WÚ Mercator - KŽK Kmetijstvo Kranj, d.o.o. 

kar nekaj, vendar pa v Sloveniji 
razen za sorto topaz še nimamo li
cence. Kot mi je znano, bodo dre-
vesničarji kupili nekaj licenc, za
čeli z razmnoževanjem in potlej 
tudi s prodajo." 

So odporne sorte zanimive tudi 
za Resje? 

"Vsekakor! V nasadu imamo že 
zdaj delno odporne sorte jablan, 
kot so lord lamhourne, alkmene in 
majda, vendar bomo njihov obseg 
zaradi premajhnega tržnega zani
manja zmanjšali in jih nadomesti
li s sortami, ki bodo odporne na 
škrlup. Poklicni sadjarji moramo 
pri tem paziti na to, koliko posa
mezne sorte prenese domači trg in 
kakšne so možnosti za prodajo na 
tujih trgih. Sorte, odporne na škr
lup, so v tujini že dobro poznane 
in ni bojazni, da se ne bi uveljavi
le tudi pri nas." 

Odpornejše sorte, ki zahtevajo 
manj škropljenja, so ob vse 

Med obrezovanjem sadnega drevja v nasadu Resje. 

ostrejših zahtevah potrošnikov 
po neoporečni, zdravstveno varni 
hrani verjetno tudi perspektiva 
sadjarstva... 

"Zanesl j ivo! Sadje je zdrava 
prehrana in takšno naj tudi osta
ne. V nasadu Resje že zdaj pride
lujemo sadje po zahtevah Sloven

ske integrirane pridelave sadja 
(Sips), to je s čimmanjšo upora
bo kemičnih pripravkov oz. na 
način, ki je bolj prijazen do nara
ve in potrošnikov. Med nadzo
rom nam vsako jesen vzamejo 
vzorce jabolk in hrušk, pa doslej 
še nikoli niso ugotovili prekora
čitev." 

Ali so kupci dovzetni za novejše 
sorte ali so še vedno tradicional
no navezani na tradicionalne 
sorte - idared, jonatan, zlati deli-
šes, g los ter...? 

"Za novi sadni izbor je značilno, 
da med glavnimi sortami ni več 
idareda, ki pač ni najboljši po 
okusu. Ostali so zlati delišes, el-
star in gale, vse bolj pa se uveljav
ljata sorti tuji in breabourne. Pri 
nas smo ju tudi zasadili, vendar 
zaenkrat lahko pridelamo le manj
še količine." 

Cveto Zaplotnik 

Blejski Gozd ž e l i ostati samostojen 
Na občnem zboru kmetijske in gozdarske zadruge Gozd Bled so izrekli priznanje vodstvu zadruge za uspešno 

gospodarjenje in zavrnili podpis pisma o nameri o združevanju gorenjskih zadrug. 

Zgornje Gorje - Uvod v sobot
ni redni letni občni zbor kmetijske 
in gozdarske zadruge Gozd Bled 
v gostilni Zadruga v Zgornjih 
Gorjah je bilo predavanje inž. Jo
žeta Zabreta s kmetijske sveto
valne službe o ukrepih slovenske 
kmetijske politike, obveznostih 
kmetovalcev in subvencijah ter 
neposrednih plačilih, do katerih 
bodo letos upravičeni. Zadružnike 
je opozoril na spoštovanje zako
nov in predpisov, saj njihovo ne
upoštevanje po nepotrebnem 
meče slabo luč na kmete in kme
tijstvo. 

Direktor zadru
ge inž. Jože 
Skumavec (za
družnikov je 
190, zaposlenih 
v zadrugi pa 8) 
je izčrpno poro
čal o lanskem 
delovanju in pos

lovanju zadruge, ki je bilo kljub 
zaostrenim razmeram delovanja 
uspešno. Zadruga je zadružnike 
uspešno varovala pred raznimi 
tržnimi pritiski in do redno izpol
njevala finančne in druge obvez
nosti. Tudi revizija je pozitivno 
ocenila poslovanje. Direktor za
druge je povedal, da seje količina 
odkupljenega mleka povečala z. 
1.885.000 litrov leta 2001 na 
2.02L000 litrov leta 2002 (leta 
1990 ga je bilo po podatkih inž. 
Jožeta Zabreta dober milijon, kar 
potrjuje hitrost rast proizvodnje). 
Mleko je bilo kljub težavam z bo
hinjsko mlekarno kmetom pravo

časno plačano. Zadruga je odku
pila skupaj 321 živali, med kateri
mi je bilo 83 telet in 130 mlade 
pitane govedi. Največji odkup je 
bil oktobra. V celoti je lani zadru
ga v primerjavi z letom 2001 od
kupila 80 govedi več. Ena od de
javnosti je tudi trgovina z lesom. 
Lani so ga odkupili 11.908 kubič
nih metrov v skupni vrednosti 103 
milijone tolarjev. Direktor inž. 
Jože Skumavec je naštel proble
me, ki so bremenili zadrugo in 
preprečujejo še boljše poslovanje 
in več dobička. Hudo breme je 
odplačevanje posojila Hranilno 
kreditne službe Gorenjske. Kupci 
blaga ne plačujejo redno ali pa ga 
sploh ne. Plačevanje najemnine za 
gostilno Zadruga v zadružni stav
bi zamuja, del stavbe oziroma 
gostilne pa zahteva nazaj župnija. 
Zadruga bo morala skupaj z obči
no Bled rešiti probleme najemnih 
stanovanj in stanovalcev. Zupan 
občine Bled Jože Antonič, ki se 
je udeležil zadružnega zbora, je 
izrekel priznanje zadružnikom, 
zadrugi in njenemu vodstvu. Ob
čina je pomagala kmetijstvu in 
mu bo še naprej. Lani je nameni
la iz proračuna 8,5 milijona tolar
jev, letos pa naj bi 8,9 milijona to
larjev. Zadruga in občina bosta 
morali skupno najti način dokapi-
talizacije jeseniške klavnice ozi
roma Jeseniških mesnin, interes 
za sodelovanje blejske občine pa 
kažejo tudi v Bohinju in tamkajš
nji klavnici. Po županov mnenju 
se bo treba pametno odločiti in na 
tem območju razvijati tudi nove 

Napotki za izboljšanje spomina 
Ži r i - Društvo kmečkih žena Žiri in kmetijska svetovalna služba vabita 

v četrtek ob pol štirih popoldne v osnovno šolo v Žireh na predavanje o 
utrjevanju in izboljšanju spomina. Predavala bo Damjana Šmid, psihote-
rapevtka realitetne terapije iz. Zavoda Modrin - svetovalno izobraževalne
ga zavoda za otroke, starše in mladostnike iz. Škofje Loke. C Z . 

Pogovor o žirovniškem kmetijstvu 
Žirovnica - Župan občine Radovljica seje pogovarjal s predstavniki 

jeseniške izpostave Kmetijsko gozdarske zbornice, veterinarske službe 
podjetja Sanovet in Kmetijske in gozdarske zadruge Sava. Pri obrav
navi problematike kmetijstva je bil posebej izpostavljen problem 
zmanjSevànja števila kmetijskih gospodarstev, zniževanja staležfl 
živine, predvsem govedi, in opuščanje obdelave na nekaterih višje 
ležečih kmetijskih površinah. Ugotovili so, da je razvojna ovira tudi 
pomanjkanje razvojnih programov kmetij in njihovih lastnikov, 
nepripravljenost mladih za delo na kmetijah in nedorečenost državne 
kmetijske politike. Seznanili so se s problematiko jeseniške družbe Je
seniške mesnine in s prizadevanji za pridobitev statusa industrijske 
klavnice. Menili so, da morajo biti razvojni ukrepi občine na področju 
kmetijstva razvojno naravnani, je zapisal v sporočilu javnosti župan 
občine Žirovnica Prane Pfajfar. J.K. 

dejavnosti, zlasti kmečki turizem. 
O problematiki stavbe Zgornje 
Gorje 7, ki je denacionalizacij-
skem postopku, pa je dejal, da bi 
jo bilo nedopustno deliti, ampak 
jo rešiti tako, da bodo dobile Gor
je dostojno gostilno, v kateri bodo 
lahko vsaj ohceti in pogrebščine. 
Predlog, da bi se začeli pripravlja
ti na tržno obdelavo drobnega lesa 
in na izkoriščanje lesnih odpad
kov za ogrevanje, je povzročil še 
posebej pri lesnih odpadkih ži
vahno razpravo. Nekateri so bili 
za, ker naj bi imela občina zaradi 
bogatega gozdnega območja pri
merne pogoje, drugi pa so bi l i , 
pod vtisom preddvorskega prime
ra, proti. S pozivom predsednika 
zadruge Jožeta Smoleta, da je 

treba gospodariti dolgoročno in 
negovati vrednote zadružništva, 
kot sta solidarnost in humanejši 
odnos do zadružnika, se je občni 
zbor končal. Pred tem pa so so
glasno zavrnili pobudo za podpis 
pisma o nameri o združevanju go
renjskih kmetijskih zadrug. Zdru
ževanje prinaša nekatere koristi, 
obenem pa tudi več negativnih 
posledic. Zadruga bi bila zgublje
na, zaradi majhnosti pa v združe
ni zadrugi ne bi imela velikega 
vpliva. Argument, da v Evropski 
uniji manjše zadruge nimajo pri
hodnosti, zadružnikov ni prepri
čal. Soglašali pa so s predlogom, 
da se Zveza hranilno kreditnih 
služb spoji z eno od poslovnih 
bank. Jože Košnjek 

M e r i l a z a h r i b o v s k a 

i n g o r s k a o b m o č j a 
Ljubljana - Uredba o kriterijih 

za določitev območij z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejav
nost, ki jo je pretekli teden spreje
la vlada na osnovi zakona o kme
tijstvu, mora opredeliti merila in 
postopek za razvrstitev območij z 
omejenimi možnostmi za kmetij
sko dejavnost. Podpore kmetijski 
dejavnosti na območjih z omeje
nimi možnostmi za kmetijstvo so 
namenjene ohranjanju kmetijstva 
in rabi kmetijskih zemljišč, pod
pore oziroma izravnalna plačila 
pa so različna glede na naravne in 
druge omejitvene dejavnike. Ob
močja se delijo na hribovska in 
gorska, na druga območja z 
omejenimi možnostmi in ob
močja s posebnimi naravnimi 
omejitvami. 

Hribovska in gorska območja so 
območja, kjer je znatno omejena 
raba tal in so pridelovalni stroški 
pomembno višji zaradi nenavad

nih klimatskih razmer. Te so po
sledica višinske lege, kar vpliva 
na znatno krajšo vegetacijsko 
dobo in močnega nagiba večjega 
dela površin, tako da ni možna 
mehanizacija ali pa je potrebna 
uporaba posebno dragih strojev 
ali naprav. Druga območja z ome
jenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost pa so območja, kjer gre 
za zaokrožena geografska območ
ja, kjer prevladujejo tla s slabšo 
sposobnostjo za pridelavo in jih je 
mogoče /boljšati le z velikimi 
stroški, zmanjšuje pa se tudi števi
lo prebivalstva. Za območja s po
sebnimi naravnimi omejitvami pa 
se štejejo sklenjena območja, kjer 
je treba nadaljevati kmetijsko de
javnost zaradi razvoja podeželja 
in ohranitve krajine. To so ob
močja, kjer so pogoste poplave, 
močvirja in burje ter območje 
barja. 

Jože Košnjek 

Prikaz obrezovanja sadnega drevja 
Mošnje - Sadjarsko društvo Gorenjske in K G Z Sava Lesce - nasad Res

je bosta v soboto ob K), uri pripravila v sadovnjaku Resje že tradicional
no srečanje ljubiteljskih sadjarjev. Priznani strokovnjak Marko Babnik bo 
povedal in pokazal, kako se pravilno obrezuje sadno drevje. C Z . 

Pioneer vabi na predavanje 
Naklo - Slovenska podružnica semenarske hiše Pioneer vabi pride

lovalce koruze na predavanje, na katerem jih bodo seznanili z rezultati 
lanskih poskusov, novostmi pri sortah, silirnimi dodatki, probiotiki in 
z ugodnostmi, ki jih prinaša Pioneer klub. Predavanje bo v četrtek ob 
desetih dopoldne v prostorih K Z Naklo. C Z . 



Zelenica š e p r i v l a č i s m u č a r j e 
Na smučišču Zelenica obratuje letos le prva sedežnica do Vrtače. Tja vseeno prihaja ob koncu tedna tudi po dvesto smučarjev. 

Ljubelj - Mnogi ljubitelji smučanja so ostali zvesti Zelenici, čeprav 
ponuja to smučišče v primerjavi z drugimi veliko manj. Že drugo 
leto ga upravlja Janez Šmid iz Kranja, ki je vložil veliko denarja v 
obnovo spodnje postaje in postaje Vrtača z restavracijo ter prve 
sekcije žičnice. Najbolj si želi, da bi ob pomoči občine Tržič do pri
hodnje zime obnovili še drugo sedežnico in zgornjo postajo. 

Občina Tržič, ki je smučišče Ze
lenica prevzela v last od podjetja 
Kompas, si že več let prizadeva za 
njegovo ohranitev. Predlani no
vembra je podpisala pogodbo o 
najemu in upravljanju žičnic na 
tem smučišču z družbo Gosttur. 
Prejšnja zima je bila preskopa s 
snegom, da bi lahko odprli smu

čišče. Kot ugotavlja Lado Sreč
nik i/, tržiškega urada za gospo
darstvo, je bila zato toliko bolj po
membna pripravljenost občine za 
pokritje rednih stroškov in sofi
nanciranje vzdrževalnih del. Vsa
ko leto porabijo za to več kot 10 
milijonov tolarjev. Tako je njihov 
namen, da bi smučišče z objekti 

vred oddali enemu najemniku. 
"Lani smo obratovali le osem dni 
za potrebe smučarskega tečaja 
šolarjev med zimskimi počitnica
mi. To je pomenilo popoln izpad 
dohodka, po drugi strani pa smo 
veliko vložili v zamenjavo ključ

nih elementov 
sedežnice in del
no obnovo elek
tričnih napeljav. 
Pred letošnjo se
zono smo teme
ljito obnovili 
spodnjo postajo 
žičnice in v prvi Lado Srečnik 

R a d i s m u č a m o v tujini 
V teh dneh se veliko slovenskih smučarjev zapelje mimo slovenskih smučišč na 

italijanska in avstrijska smučišča. 

Med tednom ni prav veliko obiskovalcev, zato se vsak naužije smuke. 

Kranjska Gora - "Skiarena Nassfeld - Mokrine leži na jugozaho
du avstrijske Koroške, samo 105 minut z avtom iz Ljubljane. Smu
čišče ima 30 najbolj modernih žičnic in vlečnic, ki lahko prepelje
jo na več kot 100 kilometrov smučarskih prog vseh težavnostnih 
stopenj dobrih 39 tisoč oseb na uro. Mokrine se uvrščajo med 
največja in najbolj atraktivna avstrijska smučarska središča, z 
najdaljšo žičnico v Alpah..." 

Tako vabijo v turističnih pro
spektih koroška in avstrijska ter 
podobno tudi italijanska smučar
ska središča slovenske smučarje 
na zimski oddih in prijetno smu-
čarijo. Vsi turistični prospekti so 
v zadnjih letih v slovenskem jezi
ku in jih pri nas dobite tam, kjer 
lahko za vsa ta smučišča lahko 
kupite tudi vseh vrst vozovnic z 
najmanj 5-odstotnim popustom. 
Ta smučišča namreč pri nas urad
no zastopa le turistična agencija 
SKIPASS, ki ima svoji posloval
nici v spodnjem delu apartmajev 
Garni v Kranjski Gori in na Petro-
lu na platoju karavanškega predo
ra na Hrušici. 

"Turistična poslovalnica SKI 
PASS Travel zastopa v Sloveniji 
avstrijska in italijanska smučišča, 
imamo izposojevalnico opreme za 
alpsko smučanje in bord, prodamo 
pa na tisoče kart tako za Italijo in 
Avstrijo," pravi direktor agencije 
Brane Justin. "Zakaj naj bi slo
venski smučarji kupovali karte za 
ta smučišča že v Sloveniji? Zato, 
ker so pri nas cenejše kot na bla
gajni in tudi zato, ker j im v naši 
poslovalnici mirno lahko razloži
mo, do kakšnih popustov so upra
vičeni. Ko pridejo na blagajno v 
tujini, to preprosto ni mogoče, saj 
je gneča in ne moreš mirno naro
čiti kart s popustom. Dobro je, re
cimo vedeti, da z vsakim odras
lim, ki kupi karto za smučišči Tro-
meja - Podklošter, smučajo otroci 
do 14. leta brezplačno, da imamo 
popuste za osnovne in srednje 
šole, študente, organizirane skupi
ne, tu so družinski popusti za 
časovne vozovnice, kombinirane 
vozovnice - ski - terme - večdnev
ne vozovnice z možnostjo izbire 
dnevov in ostali popuste. 

Skupaj z Elanom in HIT hote
lom Casino v centrih Osojščica, 
Mokrine in v Badkleinkircheim 
prirejamo tudi smučarske dneve s 
posebno znižanimi cenami vozov

nic, imamo brezplačno testiranje 
Elanovih smuči in bordov z Ela-
novo Demo ekipo ter zabavni pro
gram. Na družinskih dnevih, ki 
jih imamo, pa otroci do 14. leta v 
spremstvu staršev smučajo brez
plačno. V zadnjem času so zelo 
popularna smučišča na Koroškem 
Osojščica, saj je le 15 minut vož
nje od predora, v Italiji je v Trbi
žu odlično smučišče Višarje in Pi-
ancavalo, pa seveda Sella Nevca 
in druga italijanska smučišča. Za 
Višarje nasploh prodamo zelo ve
liko vozovnic. Misl im, da kar ve
liko Slovencev smuča v tujini, saj 
samo pri nas dnevno prodamo 
okoli tisoč vozovnic. 

V turistični agenciji smo raču
nalniško on line povezani z vsemi 
smučišči in ta sistem nam omogo
ča, da imamo v naši poslovalnici, 
kjer edini v Sloveniji prodajamo 
cenejše karte, vedno na voljo vse 
vozovnice kot na smučiščih. Zato, 
ker na naših sejmih predstavljamo 
ta smučišča, lahko skupaj z Ela
nom predstavljamo opremo na 
njihovih smučiščih. 

Smučarji, ki si želijo smuke iz
ven meja, pa pri nas dobijo tudi 

Brane Justin 

vse informacije o namestitvah v 
kraju, ki so si ga izbrali za zimski 
dopust. Skratka: zastopstvo za 
Slovenijo so italijanska in avstrij
ska smučišča zaupala naši agenci
j i SKIPASS Travel, kjer navse
zadnje poskrbimo tudi za to, da 
vse prospekte o avstrijskih in itali
janskih smučiščih dobijo smučar
j i v slovenskem jeziku." 

Darinka Sedej 

postaji na Vrtači uredili gostinski 
del z okrog 40 sedeži v notranjo
sti in prav toliko zunaj. Za to po
stajo smo dobili tudi obratovalno 
dovoljenje, še prej pa obnovili 
zgornjo strojnico, opravili potreb
ne preglede žič
nice, obnovili 
betonske temelje 
stebrov in zašči
to na njih, name
stili table z opo
zorili in s količki 
označili progo. 
Ob tem smo po
pravili in uspo
sobili tudi teptalne stroje. Vse to 
nas je stalo približno 10 milijonov 
tolarjev," je povedal Janez Šmid, 

Janez Šmid 

direktor družbe Gosttur. Smučiš
če Zelenica je letos odprto od 10. 
januarja. Obratuje vsak dan med 
9. in 16. uro, med počitnicami pa 
od 8.30 do 16.30. Razmere za 
smučanje so odlične, saj imajo 
okrog 80 centimetrov naravnega 
in dobro teptanega snega. Tudi 
cene so ugodne, saj celodnevna 
karta za odrasle stane le 2500 to
larjev; dopoldanska in popoldan
ska karta sta še 500 SIT cenejši. 
Otroci se lahko smučajo cel dan 
za 1800 SIT, dopoldan ali popol
dan pa za 1200 SIT. Poseben po
pust imajo člani društev upoko
jencev, ki plačajo le 1500 SIT na 
dan. Ob koncu tedna naštejejo 
tudi do dvesto smučarjev na dan. 

Manj jih je ob delavnikih, popreč
no okrog 30 na dan. Za njihovo 
varnost stalno skrbijo člani posta
je GRS Tržič. Kot je ocenil reše
valec Tone Kralj, ki že 38 let 
opravlja dežurstvo na Zelenici, je 
to smučišče dobro urejeno. Letos 
so pomagali le enemu smučarju, 
ki je zapeljal v cel sneg in si zlo 
mil nogo. Janez Zibler iz Križev, 
nekdanji načelnik gospodarskega 
odseka pri PD Tržič, je menil, da 
bi čimprej morali dograditi novo 
kočo na Zelenici, saj jo smučarji 
pogrešajo. Uroš Zore s Posavca 
in Grega Dežman iz Otoč, ki sta 
prišla smučat z domačinko Majo 
Lavric, pa sla izrazila želje) za 
obratovanje druge sedežnice, kjer 
je teren primernejši za zahtevne 
smučarje. 

Podobne cilje ima tudi upravlja
vec žičnic. Ves material za drugo 
sedežnico je že kupljen, zato bi 
jo rad usposobil s pomočjo občine 
do prihodnje sezone. Se letos 
bodo obnovili zunanjost stavbe 
na Vrtači, za naprej pa ostaja 
popravilo zgornje postaje. Čeprav 
je podjetju Kompas ponudil 
odkup hotela na Ljubelju, zaen
krat še nima odgovora. Sam 
je prepričan, da bi bila obnova 
edinega takega objekta v tržiški 
občini smiselna. Ker bi lahko 
v njem prenočilo do sto gostov, 
bi bilo tudi smučarjev na Zelenici 
precej več. 

Stojan Saje 

Februar v znamenju domače kuhinje 
Stoletno tradicijo gostilne Homan sedaj nadaljuje Mateja Bednar iz Gostišča Crngrob, vodja gostilne pa je pred 

štirimi meseci postal Ismet Pjanič. V tem času so že postali znani po različnih kuhinjah. 

Škofja Loka - Že ves februar poteka Mesec domače kuhinje, 
kjer je že veliko gostov "ponovno" okusilo loško medlo, močniko-
vo juho, visoško pečenko, dolenjske kepe, žlikrofe, kmečko pojedi
no in podobno. Tudi po sladicah so segli: po štrukljih, šarkljih 
in podobnem. 

Ismet Pjanič, vodja gostilne Ho
man in glavni kuhar, nam je pove
dal, da vsak mesec pripravijo ku
hinjo posebne vrste. Tako so že 
imeli italijansko, mehiško ter 
morsko kuhinjo, v mrzlem febru
arju pa so se odločili za prave lo
ške, gorenjske in slovenske jedi. 
" V bližnji prihodnosti bomo prav 
gotovo ponudili še mesec grške in 
mehiške kuhinje, marca pa se 
prav gotovo še enkrat morsko ku
hinjo. Te so bili naši gostje še 
prav posebej veseli," pravi Pjanič. 
V kuhinji ima Ismet Pjanič ta me
sec tudi pomoč, vsaj dvakrat te
densko ga obiščeta Justina Moho
rič in Silva Gantar. Obe sta izku
šeni, a že upokojeni kuharici. 

V prvih februarskih dneh so 
gostilno Homan obiskali tudi turi 
sti, ki so si zaželeli pravih loških 
jedi, vse več pa je tudi tistih, ki 

Homana obiščejo vsakodnevno na 
malici. "Po 10 dneh že lahko re
čem, da si gostje želijo takšne hra
ne. Predvsem prisegajo na loško 
medlo, močnikovo in krompirjevo 
juho. Za glavno jed pa največkrat 
naročijo žlikrofe, vampe in razne 
pečenke," nam je zaupal glavni 
kuhar Pjanič. V prvem nadstropju 
Homanove hiše, kjer je gostil
na, lahko danes postrežejo do 55 
gostov, za večje skupine pa rajši 
priporočijo gostilno v Crngrobu, 
ki sprejme do 120 gostov. Tako kot 
lani, bodo tudi letos sodelovali pri 
pripravi jedi za tradicionalno 
Venerino pot. Zato bo mesec junij 
mesec srednjeveške kuhinje. Gle
de na to, koliko gostov je lani 
poskusilo jedi izpred 500 let, se ni 
bati za letošnji uspeh. 

Kakšne načrte imajo še v gostil
ni Homan? "Radi bi poudarili, da 

Ob našem obisku je bil Homanov štedilnik poln domačih dobrot. 

Slovenci poleti najraje na Hrvaško 
Ljubljana - Dve raziskavi Statističnega urada Republike Slovenije 

potrjujeta, da se večina Slovencev najraje odpravi na zaslužene počit
nice v treh poletnih mesecih, zelo priljubljen cilj naših potovanj pa 
je sosednja Hrvaška. Rezultati ankete za leti 2000 in 2001 kažejo, da 
si večina Slovencev za daljše počitnice najraje izbere tujino: kadar gre 
za potovanja, daljša od štirih dni, j ih 65 odstotkov potuje na tuje in 
35 odstotkov jih počitnikuje v domovini. Pri krajših dopustovanjih je 
ravno obratno. Ne glede na dolžino bivanja pa je med tujimi počitni
škimi cil j i na prvem mestu HrvaŠka, saj je leta 2000 na Hrvaško 
odpadlo 70 odstotkov vseh daljših turističnih potovanj in celo nekaj 
odstotkov krajših. Naslednje leto je bilo potovanj k sosedom celo za 
nekaj odstotkov več. Daje Hrvaška eden najbolj priljubljenih počitni
ških ciljev naših državljanov, kažejo tudi hrvaški statistični podatki. V 
minulem letuje pri sosedih počitnikovalo 864.224 Slovencev, ki so k 
hrvaškemu turističnemu prometu prispevali domala pet milijonov 
nočitev, večino tega v obdobju junij - september. Slovenci smo na 
Hrvaškem za Nemci najbolj številni turisti. D.Ž. 

upokojencev \ 
Kranj 

Dom upokojencev Kranj za 
potrebe stanovalcev 
ODDAJA V NAJEM opremljen 

FRIZERSKI SALON 

Vsi zainteresirani naj do 2 1 . 2. 2 0 0 3 upravi Doma, 
v ponudbi, predložijo: 
• veljavno obrtno dovoljenje in 
• cenik frizerskih storitev, v katerem naj bo upoštevano 

znižanje cene storitve za stroške vode, elektrike 
in uporabe brisač. 

Predvidena najemnina za uporabo lokala znaša mesečno 
20 .000 SIT (z obratovalnim časom 3x tedensko). Vse os
tale informacije so vam na voljo v socialni službi Doma: tel. 
280 13 00 , od ponedeljka do petka od 8. ure do 11. ure. 
Vaše ponudbe pričakujemo do vkl jučno 2 1 . 2. 2 0 0 3 na 
naslov: Dom upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 59, 4 0 0 0 
KRANJ. 

je naša gostilna cenovno dostopna 
za vsakega gosta, z različnimi ku
hinjami pa želimo prikazati tudi 
našo raznovrstno izbiro hrane. 
Poleg "mesečne" hrane imamo še 
veliko jedi po naročilu, ki j ih 
spreminjamo glede na letni čas, 
poleg pa ponudimo tudi dobra 
slovenska vina, točeno vino cvi
ček ter medano, traminca in po
dobno," odgovarja Pjanič. Homan 
je že dolgo znan tudi po izvrstnih 
štrukljih, žlikrofih in plošče Ho
man, ki je sestavljena iz treh vrst 
mesa in prav toliko prilog. Ismet 
Pjanič ima za seboj že deset let iz

kušenj po vseh slovenskih pokra
jinah. Tako je delal v hotelih Ber
nardin, v Grand hotelu Toplice 
Bled, v gostišču Gačnk, v Ol iv i , 
zadnji dve leti pa v Škofji Loki - v 
Homanu. Poleg njega ima v kuhi
nji še enega kuharja in dva po
močnika ter dva natakarja in dva 
pomočnika. Želje Pjaniča so jas
ne: "Trudim se, da bo gostilna 
dolgoročno uspela. Že sam ambi
ent gostilne in gostje so takšni, da 
bi bilo škoda zapreti. Lahko tr
dim, da tako kultivirancga prosto 
ra sredi Škofje Loke ni." 

Boštjan Bogataj 

K u r i l n o o l j e 

e v r o p s k e 

k a k o v o s t i 

Olje vam ob 
pravočasnem naročilu 
dostavimo takrat, ko 

boste želeli! 

0 8 0 2 2 6 6 * Hitro, enostavno in 
brezplačno naročanje 

kurilnega olja. 

Z M a g n o 
Z M a g n o d o b i t e več . . . p 

možnost plačila do 
9 o b r o k o v . 

n a k u p c e l o d o 

Z M a g n o d o b i t e več . . . p 
možnost plačila do 

9 o b r o k o v . 

9 o b r o k o v ! 



Preroditelj B l a ž Kumerdej 
boter d a n a š n j i m š o l n i k o m 
Srečanje s Kumerdejevimi nagrajenci v knjižnici na Bledu, ki nosi ime domačina, enega izmed najzaslužnejših slovenskih preroditeljev, je minilo 

tudi v razmisleku o delu naših šolnikov, o pedagoških 'stranpoteh' kot gibalu novosti in napredka. 

Letošnja priznanja Blaža Ku-
merdeja. k i j ih vsako leto podelju
je Zavod RS za šolstvo, so minulo 
sredo v Muzeju novejše zgodovi
ne v Ljubljani prejeli projektna 
skupina Vrtca Šentjur, ravnatelj 
Osnovne šole II v Murski Soboti 
Ludvik Nemec, Osnovna šola 
Savsko naselje v Ljubljani in 
profesorica matematike na Gim
naziji in srednji kemijski šoli 
Ruše Karmen Puconja. Nekatere 
izmed dobitnikov priznanj pa je v 
petek na Valentina dan z. razstavo 
nagrajencev ter kulturnim progra
mom otrok i/, osnovne šole na Bo
hinjski Beli počastila Knjižnica 
Blaža Kumerdeja na Bledu. To ne 
more biti zgolj naključje, saj je bil 
Blaž Kumerdej, član Zoisovega 
krožka, pomemben Blejec, s svo
jo prerodno miselnostjo in delo
vanjem kot šolnik in filolog pa je 
pripravil osnovo Vodniku, Kopi
tarju in drugim. 

Kumerdejeva zgodba je na nek 
način tragična, vsekakor pa mu je 
v preteklosti krivico pozabe nare
dila literarna zgodovina. To je 
skušal popraviti domačin Branko 
Slanovic, (živi v soseščini Ku-
merdejeve rojstne hiše), ki je pred 
šestimi leti izdal monografijo in 
tako dodatno osvetlil življenje in 
delo svojega rojaka. Krivico pa na 
nek način popravlja tudi država, 
ki tokrat nagrade podeljuje četr
tič. Na Bledu so nagrajence 
pozdravili ravnateljica knjižnice 
Božena Kolman Finžgar, ki je 
izpostavila predvsem tole Ku-
merdejevo misel: "Otroci naj 
se učijo, in to kar se naučijo, naj 
tudi razumejo.", Miha Mohor 
iz Zavoda za šolstvo, ki je menil, 
da je Blaž Kumerdej danes še 
posebno aktualen, in dodal, da v 
kurikularni prenovi mnoga ne-

tej starosti naučiti se tujega jezika 
pogovorno povsem tekoče." Be-
zenškova je vzglede nove metodo
logije prinesla iz Kanade, kjer je 
pred tem službovala, ti pa so naj
prej postali vzgojni program, kas
neje pa bili v ključeni v učni pro
gram v najširšem smislu. Tudi 
učni pripomočki kot so didaktične 
igrače (karte, spomin, ...) so na
stajali sprotno in s pomočjo otrok. 
Poleg tega pa "Ljubezen, spošto
vanje in strpnost so tri prvine, ki 
so vedno vtkane v moj vsakdan, 
... Tudi pri svojem delu z. otroki se 
mi iz leta v leto vse bolj potrjuje 

med seboj ves čas komunicirajo 
tudi angleškem jeziku, pogosto pa 
je njihov govor zmes tujega in 
materinščine, pravi vzgojiteljica, 
ki se z otroki sestaja tudi še, ko ti 
že postanejo šolarji. 

M a t e m a t i k a s k o z i igro z a 
s redn ješo lce 

Učna sredstva, ki jih v pouk ma
tematike uvaja profesorica Kar
men Puconja, bi vsekakor ozna
čil i kot sodobna. " S pomočjo 
'igre iz matematike' (zlaganke, 
spomin) srednješolci hitreje in bo-

Nastop otrok iz osnovne šole Bohinjska Bela, ki praznuje letos 
petdeset letnico pouka in stoletnico šolske stavbe. 

predvidena vprašanja rešujejo 
učitelji s svojimi boljšimi rešitva
mi, ter blejski župan Jože Anto-
nič. Vs i prisotni nagrajenci pa 
so spregovorili posebej za naš ča
sopis. 

Z a učen je tu jega jez i ka ni 
n iko l i dovol j z g o d a j 

"Učenje tujega jezika, pa čeprav 
se ga učijo tako majhni otroci, je 
zelo načrtno delo," je prepričana 
vzgojiteljica Ksenija Bezenšek. 
S sodelavkama, ravnateljico vrtca 
Zoro Ketiš in pomočnico ravna
teljice Jelko Podkrajšek so 
uspešno izpeljale projektno nalo
go uvajanja angleškega jezika v 
skupini pet- do sedemletnih 
otrok, projekt pa je bil na ministr
stvu za šolstvo, znanost in šport 
sprejel kot razvojna naloga. 
"Otrok, ki se uči jezika v zgodni 
otroški dobi, vsekakor pa pred 
petim letom, še posebej razvija 
posluh za jezik, spontano osvaja 

melodijo jezika. V tej starosti pa 
se posebnostim določenega jezika 
prilagajajo tudi govorni organi, 
kasneje težje. Zato ima vsak 
otrok, ne le nadarjen, možnost v 

Od leve proti desni blejski župan Jože Antonič, Ksenija Bezenšek, Kar
men Puconja in Olga Glaser. 

Miha Mohor 

dejstvo, da brez ljubezni spoštova
nja in strpnosti ni rezultatov," pra
vi Bezenškova. Meni, daje poslu
šanje najzahtevnejša zvrst komu
nikacije, zato se predvsem najprej 
potrudi, da pritegne pozornost 
malčkov. Tudi ponavljanje je še 
kako pomembno, vendar pa ne 
sme postati dolgočasno ali odbija
joče. Otroci v šentjurskem vrtcu 

Valentinovo v Kranju 
Minuli nadvse romantični Valentinov petek je, navkljub ostremu mrazu, privabil v hotel Creina v Kranju 

zavidljivo veliko romantike in zabave željnih. 
Bogato pripravljen večerno noč

ni program z. ansamblom Čuki, 
povezovalcem in zabav ljačcm 
Kondijem Pižornom, torto prese
nečenja ter modno revijo in Nata
lijo Verboten je navdušil zaljub
ljene in sveže očarane. Barbara 
Gunčar iz hotela Creina je ob spo
gledovanju s pomladjo upala, da 
pomlad in večja posodobitev ho
tela slej ko prej prideta. Zaželela 
je ne posebno resen večer in pri
jetne zabave. Zupan Kranja, Mo
hor Bogataj pa je bil navdušen 
nad programom in domačnostjo 
mestnega hotela. Tudi sam z. že
ljami, da bi vanj zahajali bolj po
gosto. Zlat prstan v torti presene
čenja je dobila zagotovo prava 
dama, Kondi jih je stresal kot za 
šalo in Čuki so zagotovo navduši
li vse Valentinove zabave željnih. 

Modna revija Mure z. mično sku
pino manekenk in nastop Natalije 
Verboten, sta bila vrhunec noči. 

In medtem, ko so večerno ureje
ni uživali v hotelskem vzdušju, so 
se dalmatinske godbe in rockov-
ske melodije željni, navduševali v 
dvorani Primskovo z. Goranom 
Karanom. Sicer malo manj števil-

Pr' Matičku. Žreb Gorenjskega 
glasa je v družbo Gorana Karana 
popeljal Franca Kersnika s sprem
ljevalko iz Leš pri Tržiči, nadvse 
zaljubljena Primož, iz Cerkelj in 
Katja iz Zbilj pa sta bila izžreba
na na koncertu. In kaj so jedli? 
Pečene jurčke v smetanovi omaki 
iz krušne peči in fazana s škampi. 

ljc pridejo do določenega spozna
nja. Podobne igre uporabljam 
tako pri razlagi linearne kot kvad
ratne funkcije," pravi. Skupno 
delo še posebno koristi manj zav
zetim otrokom, ki tako lahko do
sežejo določena temeljna znanja. 
Za sicer dolgočasno utrjevanje 
snovi je Tov na hrčka' vaja, kjer 
dijaki s pomočjo definicij in trdi
tev pridejo do rešitve problema, 
recimo bolje dojamejo linearno 
funkcijo. Pomembno je tudi, da 
dijaki pouk matematike obiskuje
jo bolj z veseljem, izostanki pa so 
manjši. Na srednji šoli v Rušah v 
tretjem letniku gimnazije poteka 
nivojski pouk; tu se je najprej po
javljal dvom, da osnovni nivo ne 
bi pridobil dovolj zadovoljivega 
znanja. Bojazen se je izkazala za 
neutemeljeno, pravi Puconjeva in 

šola. Ravnateljica Olga Glaser 
meni, da imajo srečo, ker se j im 
ni treba ubadati s prostorsko sti
sko in pomanjkanjem kadrov, 
otroci pa nimajo lukenj v urniku 
in j im ni treba predolgo ostajati v 
šoli. "Opažam, da se med starši 
pogosto pojavlja strah pred nezna
nim, kar devetletka zaenkrat še 
gotovo je; so pa ti starši generaci
ja, ki je pred desetletji padla v 
manj uspelo usmerjeno izobraže
vanje, od tod torej pomisleki. Ne
kaj dvomov je bilo tudi v zvezi z 
nivojskim poukom in pa bojazen, 
da bodo otroci zaradi izbirnih 
predmetov predolgo v šoli." 
Kakšni so uspehi v tem kratkem 
poskusnem odbobju? 

" V prvi triadi je zelo pomemb
no, da učiteljica sodeluje z vzgoji
teljico, saj slednja bolje pozna 
otroka, za katerega je preskok v 
šolo najprej opustitev igre, da bi 
se pričelo resno delo. Izpostaviti 
moram tudi drugačen pristop k 
učenju tujega, oziroma tujih jezi
kov, saj otroci že prihajajo z dolo
čenim znanjem, pa uvedbo izbir
nih predmetov v tretji triadi, ki že 
nakazujejo otrokovo usmerjenost. 
In še nekaj je razveseljivo: to, da 
gredo otroci radi ven iz šolskih 
prostorov, in tako od učne ure od
nesejo več kot v razredu." Kolek
tiv se ukvarja tudi z različnimi 
projekti kot so opisno ocenjeva
nje, angleščina v tretjem in četr
tem razredu, eko šola in varovanje 
okolja, šola za starše, preprečeva
nje vedenjskih težav in drugo. P i 
onirsko delo devetletke so v OŠ 
Savsko naselje opravili zgledno, s 
pozitivnimi izkušnjami pa prepri
čujejo javnost, daje novi program 
uporaben in učinkovit, pravijo na 
Zavodu za šolstvo. Šola pa se tudi 
povezuje s šolo v Murski Soboti, 
katere ravnatelj Ludvik Nemec je 
tudi dobitnik priznanja - prav tako 
za vsebinsko prenovo šole. 

Kandidatov za priznanje je bilo 
28, med njimi so izbrali res naj
boljše, meni Miha Mohor in do
daja: "Mentorske šole so z nasve
ti, hospitacijami in podobnim lah
ko velika opora ostalim, ki želijo 
uvajati novosti, seveda, če ti za
prosijo za pomoč. Kurikularna 
prenova, ki sc je začela pred leti, 

Zvezdica noči, Natalija Verboten v 
Casinoju Max. 

Goran Karan z nagrajenci v gostišču Pr'Maticku. 

V restavraciji so zabavali popularni Čuki. 

na publika, prireditev bi si je za
služil več je dve uri pritegnila hr
vaškemu - dalmatinskemu zvezd
niku. Od vsega navdušenja spev
ne glasbe in rockovskega nastopa, 
ob več kot odlični spremljavi Go-
ranovega ansambla in Anite Ml i 
naric na saxsofonu, je "zmagala" 
skupinica jeseniških oboževalk. 
Žreb obiskovalcem pa je omogo
čil srečnim, da so po koncertu z 
zvezdnikom večerjali v gostišču 

Valentinovo, kot se zanj spodobi, 
čeprav ga vsi enako pač ne razu
memo. Ob podpori Gorenjskega 
gospodarstva je bil Valentinov 
večer v Kranju nadvse prijeten. 
Na poti domov smo zrli v zvezd
nato nebo in v še bolj zimski noči 
se je bohotila debeía luna. Naj 
nam pripravijo še podobnih prire
ditev. Tudi v Kranju. 

Gorazd Šinik, 
foto: Gorazd Šinik 

Vzgojiteljica Ksenija Bezenšek 

meni, da niti ni potrebno, da bi se 
slabši dijaki morali učiti prav vse
ga. V okviru projekta tako imeno
vane refleksivne edukacije, ki 
spodbuja pedagoge, da ti razvijajo 
novosti in odkrivajo drugačen na
čin od ustaljenega, je profesorica 
matematike pripravljala in evalvi-
rala smernice. "Spremembe po
trebujemo," še dodaja. 

Deve t le tka je le s t rah p red 
n e z n a n i m 

Osnovna šola Savsko naselje ve
lja za strokovno učinkovito in od
lično organizirano. Že v prvem 
krogu so začeli uvajati devetletko 
tudi v tretjem triletju, čez dve leti 
bodo imeli popolno devetletko; 
postali so vzorčna mentorska 

in o kateri so s pomočjo študijskih 
skupin seznanjeni vsi učitelji, je 
bila ob upoštevanju vseh pripomb 
temeljito obdelana. Te so bile v 
preteklosti najmočnejše glede di
ferenciacije pouka, nekateri so jo 
dojeli kot možno socialno dife
renciacijo. Strah, da bi bili otroci 
zabetonirani na nekaterih nivojih 
je minil, se pa pojavlja nov, in si
cer da otroci ostajajo na starem 
nivoju, čeprav bi lahko napredo
val i . " So nekateri šolarji, ali pa 
kar v večini, premalo ambiciozni 
ali pa gre za nepripravljenost de
lati več? Kaj bi rekel Blaž Kumer
dej, ki je pred več kot dvesto leti 
oral ledino slovenskim šolam in 
izobraženstvu? Eva SenČar 

foto: arhiv Knjižnice A. T. 
Linhart Radovljica 
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Vzporedni test: Peugeot 206 SW 1.4 X-Line in Škoda Fabia Combi 1.4 MPI Comfort Dream 

Različen prostorski vrednostni račun 
Tudi v razredu manjših avtomobilov so vse bolj v modi tisti, ki nosijo nahrbtnik in imajo v podaljšanem zadku dodaten prostor za prtljago. Zasedba v tej kategoriji sicer ni pose

bej velika, kljub temu pa konkurenčna tekma ni nič manj ostra. Kupcem se med najpogostejšimi vprašanji pojavlja predvsem eno: ali se odločiti za tisto, kar je privlačno na 
pogled ali drugo, ki prepričuje z merami. Takšno dilemo povzročata tudi peugeot 206 SW in škoda fabia combi. 

Peugeot 206 s kombijevsko karoserijo je logično, čeprav malce pozno nadaljevanje priljubljenega malčka. 
Kljub 19 - centimetrskemu karoserijskemu podaljšku, notranjega prostora ni v izobilju. 

PEUGEOT 206 SW 
Tudi malemu levu so pri Peuge-

otu oprtali nahrbtnik. Tega so se 
domislili šele potem, ko je 206 že 
upihnil tri svečke na svoji torti, 
verjetno pa j im je za podlago slu
žil uspeh tri- in petvratne kombili-
muzinske različice. V tovarni pra
vijo, da gre za družinski avtomo
bil, tisti, ki ga uporabljajo pa so 
po njihovem mnenju mladi po le
tih in srcu. 
****•& Zunanjost: na novo 
ukrojen zadek pomeni kar obču
ten dolžinski prirastek, ki pa se 
dokaj dobro spaja s celotno karo
serijo. Spremembe se začnejo z 
zadnjim parom vrat, ki so j im 
kljuke vdelali v motno črno pla
stiko in so na hitro komaj vidne. 
Posebnost so zadnje luči, ki na 
spodnjem robu segajo okoli vogala, 
zgoraj pa so nekoliko nedomiselno 

Notranjost: privlačna oblika ar
maturne plošče, trda plastika in 
pomanjkanje prostora. 

podaljšane v strešna stebrička. Po
membno k celostni podobi pripo
moreta serijsko dodana vzdolžna 
nosilca za strešni prtljažnik. 

Notranjost: Kako tež
ko se iz majhnega rojeva veliko je 
v potniški kabini tega peugeota 
dobro občutno. Že vozniku in so
potniku zmanjkuje prostora, še 
veliko več zadreg pa je s potniški
mi nogami na zadnji klopi. Voz
nik ima veliko dela z ustrezno na
stavitvijo sedeža, ki je sicer dobro 
bočno oprijemljiv, vendar se telo 
preveč pogrezne v njegovo jedro. 
Privlačna oblika armaturne ploš 
če z merilniki v srebrni barvi sku
ša prikriti trdo plastiko, iz katere 
je izdelana, kljub temu pa to ne 
uspeva v celoti. Največje razoča
ranje pa je prtljažnik, katerega 
vrata so sicer prirezana povsem 
na dnu in ločeno je mogoče odpi
rati tudi samo stekleni del, vendar 
je glede na dolžinski prirastek 
prostorska skromnost več kot 
očitna. Zato imajo mlade družine 
kar nekaj težav, če hočejo vanj na
ložiti otroški voziček. 
• Motor: 1,4-litrsJki štiri-
valjnik je hkrati prožen in posko
čen, zato je zlahka kos tudi teži 
tega kombija. Zvesto uboga ukaze 
s stopalko za plin in tudi polna 
obremenitev se mu ne pozna. 
Svoje delo oznanja dokaj glasno, 

Prtljažnik: ločeno odpiranje stek
lenega dela, vendar skromna 
zmogljivost. 

vendar zvok ni neprijeten. Za še 
boljšo oceno bi motor potreboval 
boljši menjalnik, kajti zdajšnji je 
premalo natančen, predvsem pa 
so moteči nerazumljivo dolgi hodi 
prestavne ročice. 

Vozne lastnosti: poda
ljšana karoserija je nekoliko poru
šila ravnovesje med posameznimi 
elementi podvozja in zlasti pri 
polno naloženem avtomobilu voz
nik začuti, da ima za seboj poda
ljšani zadek. Njegovo poplesava-
nje kljub temu ni zelo moteče, saj 
je avtomobil mogoče brez večjih 
težav krotiti tudi v ostreje voženih 
ovinkih. 

Končna ocena: peugeot 
206 SW se trudi biti privlačen dru
žinski kombi, kar s svojo zunanjost
jo nedvomno je, pri notranji pros
torski razporeditvi in predvsem z ne 
pretirano izdatnim prtljažnikom pa 
mu še manjka zrelosti. 

Tehnični podatki Peugeot 206 SW Škoda fabia combi 
vozilo: 
mere: 
medosna razdalja: 
prostornina prtljažnika: 
teža praznega vozila: 
dovoljena skupna teža: 
motor: 
gibna prostornina: 
moč: 
navor: 
najvišja hitrost: 
pospešek 0-100 km/h: 
poraba EU norm. 
maloprodajna cena: 
zastopnik: 

kombi, 5 vrat, 5 sedežev 
d. 4,028, š. 1,652, v. 1,460 m 
2,442 m 
313 l/ni podatka 
999 kg 
1499 
štirivaljni, bencinski 
1360 
55 kW/75 KM pri 5500 v/min 
120 pri 2800 v/min 
173 
14,7 
8 ,5 /5 ,2 /6 ,4 1/100 km 
2.336.000 SIT 
Peugeot Slovenija, Ljubljana 

kombi, 5 vrat, 5 sedežev 
d. 4,222, š. 1,646, v. 1,452 m 
2,462 m 
426/1225 I 
1100 kg 
1615 kg 
štirivaljni, bencinski 
1397 cem 
50 kW/68 KM pri 5000 v/min 
120 Nm pri 2500 v/min 
164 km/h 
15,8 s 
9,6/5,6/7,1 1/100 km 
2.466.879 SIT 
Avtoimpex, Ljubljana 

D e s e t a k z a k i l o g r a m a v t o m o b i l s k e r e c i k l a ž e 
Konec meseca stopi v veljavo vladna uredba o ekološki taksi za avtomobile. 

Napovedi o uvedbi ekološke 
takse za avtomobile, ki je že nekaj 
časa visela v zraku, bodo čez ne
kaj dni postale realnost. Kupci 
novih avtomobilov bodo namreč 
ob nakupu morali plačati 10 tolar
jev za vsak kilogram avtomobilo-
ve teže, zbrana sredstva pa bo dr
žava namenila koncesionarjem, ki 
bodo opravljali javno službo in 
odstranjevali in predelovali odslu
žene štirikolesnike. Uredba začne 
veljati s 23. februarjem in za zdaj 
zadeva le nove avtomobile, ki naj 
bi se zaradi nove, sicer ne velike 

obremenitve, verjetno rahlo po
dražili. Čeprav naj bi takso prav
zaprav plačevala proizvajalec av
tomobilov in njegov uvoznik, bo 
dodatno v žep segel kupec, sicer 
pa bo začetna tarifa v veljavi 
samo letos. Že prihodnje leto se 
bo taksa iz 10 povišala na 14 to
larjev za kilogram, uredba pa za
dnjega imetnika motornega vozila 
prav tako obvezuje, da odda od
služeno vozilo enemu od pooblaš
čenih centrov za organizirano raz
grajevanje. Z letošnjim julijem bo 
ob odjavi vozila tudi potrebno 

Škoda fabia combi je bila načrtovana že ob rojstvu kombilimuzine, češka tovarna pa ima s kombiji že kar 
precej izkušenj. Popolnejšemu videzu in uporabnosti bi koristili strešni prtljažni nosilci. 

SKODA FABIA COMBI 
V češki avtomobilski tovarni so 

razvoj kombijevske različice naj
avili že ob fabiinem rojstvu in to
rej že od začetka mislili na tiste, ki 
v majhnem avtomobilu potrebuje
jo več prostora. Pod oznako com
bi se skriva kar precejšen karose-
rijski podaljšek, ki takšno fabio že 
skoraj uvršča med predstavnike 
spodnjega srednjega razreda. 
****•«• Zunanjost: modne 
smernice so fabii combi naredile 
bolj zaobljen zadnji del kot seje 
za kombije spodobilo še pred ne
kaj leti. Vsako oko ima sicer svo
je videnje estetike, toda ni malo 
tistih, ki pravijo, da je kombijev-

Prtljažnik: z nakladalnim robom, 
vendar s prostornino nad razred
nimi običaji. 

N A K R A T K O 

ska karoserija bolj privlačna od 
petvratne kombilimuzine, res je 
pa tudi, da brez. strešnih nosilcev 
prtljažnika, ki so vedno samo za 
doplačilo, temu avtomobilu nekaj 
manjka. 
****/* Notranjost: Kombi-
jevska fabia je zaradi dobre notra
nje razporeditve eden najbolj 
prostornih avtomobilov svojem 
razredu, sedenje pa je skoraj n 
takšni ravni kot v skoraj dve šte
vilki večji octavii. Tudi prtljažniku 
razen nekaj centimetrov nakladal
nega robu, ni kaj oporekati, saj s 
svojo prostornino prekaša večino 
avtomobilov v spodnjem srednjem 
in celo v srednjem razredu. Obde
lava prtljažnega dna je temeljita, 
ob strani pa sta še dva dodatna 
predala za shranjevanje drobnarij. 
Voznikovo delovno mesto je ure
jeno po načelu racionalnosti, zato 
je na kakovostni plastiki armatur
ne plošče nekaj več praznine in 
marsikdo si želi bolj razgibanih 
oblik ali pestrejših barv. Toda vse 
kar potrebuje voznik je podrejeno 
germanskemu redoljubju, le ne
ugledni številčnici obeh osrednjih 
merilnikov sta videti bolj "češki". 

* Bavarski BMW se postavlja z novim proizvodnim in prodajnim 
rekordom. Lani so izdelali in prodali 1,057 milijona vozil znamk 
B M W in MINI in tudi za letos imajo v načrtu povečanje. Pri BMW-ju 
bo letošnja glavna novost nova limuzina serije 5, ki ho na ogled na 
bližnjem avtomobilskem salonu v Ženevi, jeseni pa bo nared tudi novi 
športno rekreacijski terenec X-3 

* Skupina Renault je kljub težkim razmeram, ki vladajo na sve
tovnih evropskih avtomobilskih trgih lani ustvarila dobre finančne 
rezultate. V primerjavi z. letom 2001 so se prihodki povečali za 2,6 
odstotka, rezultat avtomobilske dejavnosti pa je boljši za 2,3 odstotka. 
Izboljšanje rezultatiov se pripisuje tudi dobremu poslovanju Nissana, 
ki ima z Renaultm strateško zvezo. Japonski proizvajalec, ki je bil še 
do nedavnega v globoki finančni krizi, je zdaj le ko raj v celoti okreval. 

* Mazda je v svoji tovarni v Hirošimi zagnala proizvodnjo novega 
športnega štirisedežnika RX-8, ki bo poleti na voljo tudi na evropskih 
trgih in pri nas. Tovarna, kjer bodo izdelovali športnika z VVanklovim 
rotacijskim motorjem in z inovativno zasnovo vrat (brez B stebrička) 
deluje že od leta 1966 in letno lahko izdela 238.000 vozil. M.G. 

V notranjosti je prostora toliko kot 
v večjem avtomobilu, armaturne 
plošča je germansko redoljubna. 

* * * A v> Motor: 1,4-litrski ben
cinski štirivaljnik ima na grbi že 
veliko let, toda, ko so ga vsadili v 
fabio je bil poleg povečanja gibne 
prostornine deležen zelo temeljite 
prenove. Njegovo delovanje je 
tiho vse do višjih vrtljajev, ko se 
začne upirati priganjanju in zato 
mu zmanjka energije pri naglem 
prehitevanju. Dobro se razume z 
natančnim menjalnikom, poraba 
goriva je na robu zmernosti. 
-kirir-kik Vozne lastnosti: Karo
serija je dovolj kompaktna, da 
brez zvijanja prenese nagle spre
membe smeri ali ostro ovinkarje
nje. Tudi kolesa ostajajo dolgo 
zlepljena s podlago in le pri preti
ravanju rahlo zdrsne s smeri. Pod
vozje s težnostno obremenitvijo 
nima težav, več dodatnih kilogra
mov pa se pozna motorju, ki težje 
opravlja svoje delo. 

Končna ocena: Fabia 
combi je z modno zunanjostjo, 
predvsem pa s prostornostjo, ki 
presega razredno velikost, upora
ben in kakovostno izdelan družin
ski avtomobil z nekaj manjšimi 
pomanjkljivostmi, ki še čakajo na 
izboljšave. Matjaž Gregorič 

Legenda: 
* * * * * o d l i č n o 

dobro 
* * * 6 ^povprečno 
* * ti t< t< zadovoIj ivo 
* M slabo 

predložiti potrdilo, da je bilo vo
zilo oddano za razgradnjo. Do 
leta 2007 bodo vozila, kupljena 
po 23. februarju lahko oddana 
brezplačno, medtem ko bodo last
niki starih vozil morali plačati 
stroške, ki pa jih bo delno subven
cionirala država. Trenutno ima 
dovoljenje za predelavo odsluže
nih vozil pet podjetij, dolgoročno 
naj bi zagotovili tri ali štiri regij
ske centre, ki bi letno razgradili 
okoli 50.000 avtomobilov zrelih 
za odpad. 

i M.G. 

Rabljena vozila 
Na našem pokritem centru na Laboriih v Kranju vas čaka največja 

izbira rabljenih vozil vseh znamk in letnikov (več ko) 80 vozil). 

Znamka in tip 
Audi 2,5 Tdi vsa oprema 
Laguna grandtour 3,0 V6 vsa oprema 
Alfa 156 2,4 SW vsa oprema 
Laguna 1,8 16vau th . k,abs,6xair,sv... 
Laguna 1,8 l ó v a u t h . k,abs,sv... 
Fiat Bravo 1,2 16v sv,el.paket,air 
VW Sharan 1,9 td i k,abs,sv,cz... 
Suzuki Vitara 1,6 sv 
VW Passat 1,8 k,abs,es,sv,cz 
VW Passat 1,9 td i k,abs,sv,cz... 
Volvo V70 2,0 k,es,sv,cz,4xair.. 
Ren.Express furgon 1,9 

Letni k-barva Cena v SIT 
1999 modra 4 .499.000,00 
2001 siva 4 .490.000,00 
2001 bela 4 .290.000,00 
2002 srebrna 3.550.000,00 
2002 srebrna 3.590.000,00 
1999 črna 1.370.000,00 
1999 srebrna 3.490.000,00 
2002 modra 3.050.000,00 
2000 met. modra 2.990.000,00 
1999 met.modra 2.790.000,00 
1997 srebrna 2.390.000,00 
2000 bela 1.090.000,00 

R E N A U L T 

www.alpetour-remont.si 

Za vozila, z garancijo vam Jajmfimp: 
• BREZPLAČEN PREIZKUS 
• 45 TOČK KONTROLE NA VOZILU 
• TEHNIČNO KONTROLO VOZILA PO 

2000 PREVOŽENIH KILOMETRIH 
• POMOČ NA CESTI, VLEKO ALI 

POPRAVILO 
• H MESEČNO TEHNIČNO GARANCIJO 
LEGENDA: 

i i VOZILO l GARANCIJO 
K KI IVI \ 

• SV SKKVll VOIAN 
( / CENTRALNO Z A K U KANU 
K RADIO 
i s n i K l K DVIG STEKI I 
UR MKII.M; 

D.D KRANJ 
SERVISNO PRODAJNI CENTER KRANJ. LJUBLJANSKA 22 

Centrala: 04/20 15 240 

Vse za vaš avto na enem mestu: 
• l ' m d . i j . i \ oz.i l K o t m u l l • Z a \ a r o \ a n j e i n registra« i j a \ ov.il 

• V z d r ž o v a n j o v o z i l » O d k u p i n p r o i l . i | . i n i h l j t i n i h v o z i l 

• N a j e m \ oz.il • TUt lU tS td p r u g l n d i n s n l i m h , 

• V i n k a \ o z i l t o v o r n i h m p r i k l o p n i h v o z i l 

http://www.alpetour-remont.si
http://oz.il
http://ov.il
http://oz.il
file:///ozil
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Po desetih letih končno nova Nissanova Micra 

Malček govori 
sodoben jezik 

Celo desetletje je preteklo, preden so pri japonskem Nissanu pripravili zamenjavo za ostarelega malčka micro. Z 
enakim imenom, vendar s povsem drugačno podobo prihaja naslednica, ki že zaradi svoje dobrodušne zunanjosti 
ne bo ostala neopažena, kupce pa snubi tudi z drugimi lastnostmi, ki jih pričakujejo v tem avtomobilskem razredu. 

Zdaj že upokojena micra je leta 
1993 kot prvi japonski štirikoles-
nik osvojila naslov Kvropski avto 
leta, vendar j i to v zadnjih letih ni 
pomagalo v boju s številnimi 
agresivnimi in predvsem mlajšimi 
tekmeci. In če je bila vsaj pred de
setletjem zanimiva zaradi svoje 
takratne pojave, se ni bali, da tudi 
nova micra ne bi privlačila števil
nih pogledov. Nissanovi obliko
valci so namreč pri oblikovanju 
karoserije imeli veliko domišljije, 
katere rezultat je dobrodušna 
okrogla oblika s poudarjeno izbu
ljenima žarometoma, izbočenim 
robom med spodnjim in zgornjim 
delom karoserije in zadnjimi luč
mi v retro stilu. 

Razvoj novega avtomobila so 
Nissanovi strokovnjaki opravili v 
tesni navezi s strateškim partner
jem Renaultom in micra ima 
skupno osnovo z bodočima rena
ultom cliom in tvvingom. Po me
rah je micra nekoliko krajša od 
neposrednih tekmecev, saj je 3,71 
metra celo nekoliko manj kot pri 
prejšnjem modelu. Kljub temu pa 
je s premišljeno zasnovo notra
njost dovolj prostorna, kajti 1,66-
metrska širina in 1,54 metra karo-
serijske višine in 2,43 metra me-
dosne razdalje pripomorejo k do
bremu prostorskemu izkoristku. 
Soliden je tudi prtljažni prostor, ki 
ne glede na tri- ali petvratno karo-
serijsko različico sprejme 251, z. 
vzdolžnim pomikanjem zadnje 
klopi do 371, s podiranjem naslo

nov pa 584 litrov. V potniški ka
bini je še nekaj odlagališč, na pri
mer predal pod sedalnim delom 
prednjega desnega sedeža in še 
velik (največji v razredu) predal 
pred njim. Posebnost je tudi inte
ligentni ključ (pri boljših paketih 
opreme), ki omogoča odklepanje 
in zaklepanje brez brskanja po že
pih in pritiskanja na gumb, kar je 
prijazno predvsem takrat, ko so 
roke polne nakupovalnih vrečk ali 
prtljage. Tudi v kontaktno klju
čavnico ključa v tem primeru ni 
potrebno vtikati, ampak le obrniti 
vrtljiv gumb. 

Pri Nissanu so za micro predvi
deli v začetku proizvodnje predvi
deli štiri nove bencinske motorje. 
Najmanjši 1,0-litrski razvije 48 
kW/65 K M sledita dva 1,2-íitrska 
z zmogljivostjo 48 kW /65 K M in 
59 kW/80 K M in najmočnejši 
1,4-litrski s 65 kW/90 K M . Sled
nji je na voljo tudi s samodejnim 
menjalnikom. Poleti oziroma je
seni bo motorna paleta bogatejša 
še za dva sodobna 1,5-litrska (Re-
naultova) turbodizla: šibkejši z 48 
kW/65 K M in močnejši 6()'kW/9() 
K M . Serijsko so vse micre opre
mljene s protiblokirnim zavornim 

sistemom, obema čelnima var
nostnima vrečama, elektrificira-
nim mehanizmom za pomik ste
kel v prednjih vratih, daljinsko 
upravljivo osrednjo ključavnico 
in električnim progresivni volan-
ski servoojačevalnik. Osnovni 
nivo opreme visia je nadgrajen v 
ostalih z oznakami visia plus, 
acenta in tekna, že pri drugem je 
dodana tudi ročno nastavljiva kl i
matska naprava. 

Pri Nissan Adrii želijo letos pro
dati 350 primerkov nove micre, ki 
je naprodaj od 1,99 do 2,79 mili
jona tolarjev. Matjaž Gregorič 

Porsche z novim adutom, ki mu je ime Cayenne 

Š p o r t n i k zavije tudi n a brezpotje 
Za stuttgartski Porsche je do
slej veljalo, da je kovačnica hi
trih in športnih avtomobilov, 
takšnega kakršen je cayenne, v 
tovarniški filozofiji doslej ni 
bilo. Toda tudi novinec ima v 
sebi čisto športno kri, saj so nje
gove zmogljivosti v primerjavi z 
večino tekmecev v tem razredu 
izjemne, izjemen pa je tudi 
zato, ker kljub visoki ceni zanj 
ne manjka kupcev. 

Cayenne z zunanjostjo in potni
ško kabino kaže pripadnost do
mači hiši in hkrati živi dve življe
nji. Je prvi družinsko naravnani 
Porsche, saj sta se z dosedanjimi 
modeli iz te avtomobilske hiše 
lahko vozila le pod dva potnika in stah, kjer se je s tem terencem 
je hkrati tudi terenec. ki najbrž ne mogoče voziti vznemirljivo hitro 
bo pogosto videl slabih in težko (266 kilometrov na uro) in pospe-
prevoznih cest. Njegovi lastniki sc siti do 100 kilometrov na uro v 
bodo veliko raje podili po avtoce- vsega 5,6 sekunde. 

S W I F T 
POPUSTI 

do 
4 0 0 . 0 0 0 * " 
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Bogata oprema 
Najniž ja cena 

130.0005" 
C E N E J E 

Stegne 33, Lj., (01) 58-10-131, 58-10-127 

AVTOKADIVEC 
Mlakarjeva 81, 4208 Šenčur 

fel.; 04/279 OOOO 

SALON VOZIL 
POOBLAŠČENI SERVIS 
Gosteče 8, 4220 ŠKOFJA LOKA 
tel.: 04/502 2 0 0 0 <J= 

Porschejcv novinec je sicer v so
rodstvu s prav tako novim Volks-
vvagnovim terencem touaregom, 
vendar sta si avtomobila različna 
tako po zunanjosti kot tudi po 
značaju. Cayenne je tipični Porsc
he z ledvičastima žarometoma, z. 
grozečimi režami za dovod zraka 
do motorja in z elegantno šport
nim zadkom. Notranje okolje je 
prav tako mešanica prestiža šporl-
nosti, prevladujejo usnje in ostali 
kakovostni materiali, predvsem 
pa je v potniški kabini poskrblje
no za visoko stopnjo udobja in 
varnosti. Športnega lerenca poga
njata dva različna motorja, oba sta 
zgodba zase. Osnova je obakrat 
4.5-litrski bencinski osemvaljnik, 
v prvem primeru pod oznako S 
atmosferski s 340 in v drugem 
primeru z dodanima dvema tur
binskima polnilnikoma, ki motor
ju pomagata doseči kar 450 konj
skih moči. Odveč je poudarjali, 
da iz izpušnih cevi v obeh prime
rih prihaja polnokrvno rohnenje. 
Pri obeh pogonskih strojih se nju
na moč prenaša na kolesa s po
močjo šeslstopenjskega samodej
nega menjalnika tiptronic, ki mu 
je mogoče ukazovati tudi z gum
boma na volanskem obroču. Po

gonski sklop je zasnovan tako, da 
gre v osnovi 62 odstotkov k pred
njima in 38 odstotkov k zadnjima 
kolesoma, glede na "ukaze" s te
rena pa se razmerje s pomočjo 
nadzorne elektronike tudi spremi
nja, tako, da se cayenne lahko iz
vleče iz. težkih položajev. V takš
nih primerih pomagajo tudi re
duktor motorne moči, zapora sre
dinskega diferenciala in elektroni
ka za nadzor stabilnosti. Za var
nejšo in udobnejšo vožnjo po hi
trih cestah Porsche v cayennu S za 
doplačilo in v različici turbo po
nuja samodejno ali ročno nastav
ljivo zračno vzmetenje, hkrati s tr
doto pa je mogoče uravnavati tudi 
oddaljenost karoserije od tal. 

Čeprav so pri Porscheju zaradi 
razvoja cayenna morali slišati kar 
nekaj kritik, je novinec že v začet
ku naletel na veliko zanimanje. 
Letna proizvodnja 25.000 enot je 
namreč precej premajhna za apeti-
te petičnih kupcev in tudi tisti, ki 
imajo denar, morajo v vrsto. Tudi 
v podalpski državi je želja več kot 
možnosti; pri Porsche Slovenija so 
za letos dobili 19 cayennov, 11 jih 
je že prodanih, med njimi tudi vsi 
štirje tisi, ki imajo oznako turbo. 
Za vsakega od njih je bilo potreb
no odšteti 27,3, za različico S pa 
16,6 milijona tolarjev. 

Matjaž Gregorič 

Seat z novo Cordobo stavi predvsem na prostornost 

Š p o r t n i d u h v d r u ž i n s k i 

l i m u z i n i 
Pri španskem Seatu so pozno jeseni krstili novo cordobo, limuzin-
sko različico svojega najbolj priljubljenega modela ibiza, ki je v 
prvi generaciji tudi na slovenskem trgu dobila precej kupcev. Nova 
córdoba, ki je večja od prejšnje, stavi predvsem na prostornost in 
družinsko uporabnost, seveda tudi na všečnost svoje športno po-
duhovljene limuzinske podobe. 

fWWWy^LMsaSm^ -
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Športni duh v štirivratni limuzini 
ni naključje, saj je koncem Volks
wagen ob zadnjem razvrščanju 
znamk, Seat uvrstil med tiste ki 
morajo zastopati športne barve. 
Nova córdoba ima za 1,7 centime
tra daljšo medosno razdaljo in je 
5,8 centimetra širša od predhod
nic. Povečane zunanje mere vpli
vajo tudi na prostornost potniške 
kabine in prtljažni prostor, ki je 
pridobil dodatnih 30 litrov. Córdo
ba še naprej ostaja štirivratna limu
zina, vendar izžareva precej šport-
nosti. Sprednji del je do potankosti 
enak kot pri ibizi. visoke bočne l i
nije pa se končajo v privzdignje
nem prtljažnem pokrovu. Z ozkimi 
zadnjimi lučmi zadek precej spo
minja na alfo 156, kar pa za pozna
valce ni presenečenje, saj je seda
nji Seatov oblikovalski šef prej 
služboval pri milanskem Alfa Ro
meu. Córdoba ima enako motorno 
paleto kot ibiza, kar pomeni tri 
bencinske in tri dizelske pogonske 
stroje. Posebnostjo 1,9-litrski tur-
bodizel TDI, ki razvije kar 130 
konjskih moči in je najmočnejši 
tem razredu, njegova moč se na 
kolesa prenašajo s pomočjo šest-
stopenjskega ročnega menjalnika. 
Temu motorju se pridružujeta še 

šibkejša različica s 100 konjskimi 
močmi in atmosferski 1,9-litrski 
dizel SDI, ki iz sebe iztisne 64 
konjskih moči. Bencinski motorji 
so 1,2-litrski trivaljnik s 65 in dva 
1,4-litrska štirivaljnika, ki zmoreta 
75 oziroma 100 konjskih moči. Pri 
šibkejšem je kot možnost na voljo 
tudi samodejni menjalnik. Poleti se 
obeta razširitev modelske palete z 
2,0-litrskim bencinskim štirivaljni-
kom (115 K M ) in z 1,4-litrskim 
lurbodizelskim trivaljnikom (75 
K M ) . Nivoji opreme se tako kot pri 
drugih novejših Seatovih avtomo
bilih imenujejo stella, signo in 
šport ne glede na to pa ima vsaka 
córdoba serijsko obe čelni varnost
ni vreči, protiblokirni zavorni si
stem, osrednjo ključavnico z da
ljinskim upravljalcem in elektrifi-
cirani mehanizem za pomik stekel 
v prednjih vratih. Na slovenskem 
trgu je bila lani córdoba kljub na
javljeni novi generaciji, najbolje 
prodajani Seatov model (938 od 
skupaj 2358 vozil). Pri zastopniku 
Porsche Slovenija imajo v letoš
njem prodajnem načrtu vpisanih 
800 cordob, ki jih bodo prodajali v 
cenovnem razponu od 2,38 do 
3,96 milijona tolarjev. 

Matjaž Gregorič 

Na dveh in štirih kolesih 
Evropsko azijska naveza CPI je za letošnje leti pripravila tri novosti, ki 
se vozijo po dveh ali štirih kolesih. Enostavnejši in cenejši je dvoko-
lesni skuter Oliver, malo dražja sta štirikolesnika A T V s 50 oziroma 
100 kubiki. Slednja bosta menda celo homologirana za uporabo v jav
nem prometu. Oliver je bil prvič predstavljen na avtomobilskem salo
nu v Miinchnu lani. Ta zamenjuje ostarelega hussarja, stane pa 339 ti
soč tolarjev. Proizvajalci so pri snovanji novega modela namenili ve
liko pozornost razvoju motorja, rezultat teh prizadevanj je nov motor 
HURO 2, z novim, INOX izpušnim sistemom. Na videz je 50-kubični 
skuter Oliver podoben svojemu predhodniku, a po zagotovitvah tovar
ne bogateje opremljen. V Sloveniji manj poznan segment štirikolcsni-
kov A T V (all terrain vehicle) zastopa tudi CPI z modeloma A T V 50 in 
100. ta sta sicer manj zahtevna kot podobni izdelki znamk Bombardi-
er, Polaris, Yamaha in drugi. Sta pa zato cenovno dostopnejša, saj 50-
kubični A T V stane 549 tisočakov, 100-kubični pa še 50 tisočakov slo
venskih tolarjev več. Miloš Milač, foto: Suzuki 
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H A L O - H A L O G O R E N J S K I G L A S T E L . : 0 4 / 2 0 1 - 4 2 - 0 0 
Naročilo za objavo sprejemamo po telefonu 04 /201-42-00 , faksu 04 /201-42-13 ali osebno na Zoisovi 1 v Kranju oz. po 
pošti - do ponedeljka in četrtka do 11.00 ure! Cena oglasov in ponudb v rubriki: Izredno ugodna. 

ROZMAN BUS 
Rozman Janez, s.p. 

Lenti 15.3. 2003, Trst 28.2.2003, Medžugorje od 21. do 23. 3. 
2003; Lidl 13.3.2003; Toplice v Prlekiji (Banovci) - pustovanje 
od 2.3. do 5.3. 2003; 
tel.: 04/53-15-249, Šenčur: 251-18-87 

0 Prešernovo 
elcdaliSčc 

Kranj 

Glavni trg 6, Kranj, 
tel.: 202 26 81 

Sreda, 19. februarja, ob 19.30, A T Linhart: STO ŽUPANOVIH 
MICK. SLAVNOSTNA PREDSTAVA za IZVEN in KONTO. Petek, 21. 
februarja, ob 19.30, H. Pinter; ZABAVA ZA ROJSTNI DAN, za 
abonma PETEK 3, IZVEN in KONTO. Sobota , 22. februarja, ob 
19.30, H. Pinter: ZABAVA ZA ROJSTNI DAN, za ABONMA SOBO
TA 2, IZVEN in KONTO. Četrtek, 27. februarja, ob 19.30. uri, M. 
McDonagh: SAMOTNI ZAHOD, (Gledališče Koper), za ABONMA 
PETEK 2, IZVEN in KONTO 

L O Š K I O D E R 

ŠKOFJA L O K A 

tel.: 51 20 850 
G S M : 0 4 1 / 7 3 0 982 

22 . februarjaM ob 10. uri Nataša Herlec: O J O J , BOLI!, gostuje 
Lutkovna skupina 3 (Tri), sobotna matineja, za IZVEN. 

Spodnji trg 14, 4220 Škofja Loka 

prof. META KONSTANTIN, s.p. 
ŠKOFJA LOKA, Podlubnik 253 

TEČAJI TUJIH JEZIKOV 
za odrasle, dijake, učence, upokojence, tel.: 04/51-50-590 

G L A S O V K A Ž I P O T 

Naj f lanca t 
Cerklje - Turistično društvo Cerk
lje bo v soboto, 1. marca, na pust
no soboto, pripravilo tradicionalno 
prireditev Naj flancat, na kateri 
bodo izbrali in nagradili najlepše 
in največje flancate. Tradicionalna 
prireditev bo v avli Osnovne šole 
Davorina Jenka v Cerkljah. Spre
jem flancatov za ocenjevanje bo 
od 10. do 11. ure, nato bo do 12. 
ure potekalo ocenjevanje, podeli
tev nagrad pa bo ob 12.30 uri. 
Največji flancat je do sedaj meril 
73 centimetrov, tehtal pa je 5 kilo
gramov in pol. 

Kreat ivne de lavn i ce 

Trata - V knjižnici na Trati bodo ta 
teden potekale naslednje Kreativ
ne delavnice s Sašo: danes, v to
rek, bo ob 10. uri delavnica z na
slovom Popestrimo si zimski čas s 
cvetjem iz papirja, jutri, v sredo, 
ob 10. uri Pobarvajmo izdelke iz 
gline, v četrtek ob 10. uri Oblikuj-
mo živali iz kosmate žičke, v petek 
pa prav tako ob 10. uri Izdelajmo 
si pustno masko. 

Pus tovan je 
Škofja Loka - Društvo invalidov 
Škofja Loka vabi v soboto, 1. mar
ca, ob 17. uri na veselo pustova
nje v restavracijo Krona. Za dobro 
voljo bosta poskrbela Marko in 
Lojze. Maske so zaželene in bodo 
tudi nagrajene. Prijave sprejemajo 
v pisarni društva po tel.: 51 22 
970 in 51 21 730. 

Ča janka 
Kokr ica - Turistično društvo Ko-
krica spet pripravlja tradicionalno 
čajanko in to v soboto, 22. febru
arja, ob 17. uri v Kulturnem domu 
na Kokrici. Gost na predavanju bo 
dr. Brane Kobal, ki je prepotoval 
že 31 dežel in povsod po svetu 
preučeval starostnike. Naslov pre
davanja je Zapovedane in prepo
vedane poti do zdravja. Postreže-
ni pa boste tudi s čajem in doma
čim pecivom. 

Vk l jučevan je S loven i je v E U 
Kranj - Po uspelem prvem večjem 
projektu o vključevanju Slovenije v 
zvezo NATO mladi iz župnije sv. 
Kancijana v četrtek, 20. februar
ja, ob 20. uri v mladinskih prosto
rih pripravljajo še en podoben 
projekt. Tema bo vključevanje Slo
venije v Evropsko unijo, gost pa 
bo državni sekretar na vladni služ
bi za evropske zadeve dr. Fedor 
Černe. 

Pr i red i tve v Kran jsk i Go r i 

Kranjska Gora - V Kranjski Gori 
bo 20. in 21. februarja potekal 
FIS Evropski pokal v deskanju na 
snegu. Na trgu pred Turistično in
formacijskim centrom Kranjska 
Gora bo pokušina kuhanega vina 
ob zabavni glasbi, in sicer 19. in 
26. februarja ob 20. uri. 20. in 
27. februarja se lahko udeležite 
pohoda z baklami. Zbor pohodni-
kov bo pred Turistično informacij
skim centrom Kranjska Gora ob 
20. uri. V soboto, 22. februarja, 
bo ob 10. uri start 1. Državnega 

GLASOV IZLET 
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V petek, 21. februarja, se bomo odpravili v Podčetrtek - v Olimje. 

V dopoldanskih urah bomo obiskali Podčetrtek z okolico in si ogledali 
kulturne in gostinske znamenitosti. Najzanimivejša bo gotovo ena na
jstarejših lekarn v Evropi, kjer boste lahko kupili njihove zeliščne izdelke. 
Prav tako je zanimiva čokoladnica in pivnica Haler. 

Popoldne se bomo kopali v Termah Olimje, večer pa zaključili ob dobri 
dalmatinski večerji z glasbo. 

cena izleta je 5.100 s i t . Še neka] prostih mest!! 

Napovedujemo: 

P U S T O V A N J E 1. MARCA 

v D O L E N J S K I H T O P L I C A H 

Pustovali bomo v Dolenjskih toplicah. Več o izletu preberite v nasljedni 

številki. 

Vaše kl ice pričakujemo pe tel.: 

0 4 / 201 4 2 4 7 , 

0 4 / 2 0 1 4 2 4 9 , 

0 4 1 / 6 2 0 1 5 4 . 

veteranskega prvenstva v smučar
skih tekih, ki bo v Ratečah in Pla
nici. Ob 19. uri si lahko v Kultur
nem domu Dovje ogledate kino-
predstavo Bili smo vojaki. V Ljud
skem domu v Kranjski Gori pa ob 
19.30 uri gledališko predstavo 
Transvestitska svadba. 

Pr i redi tve v Trž iču 
Tržič - V Tržiču bodo v prihodnjih 
dneh potekale naslednje priredit
ve: jutri, v sredo, bo na sankaški 
progi Za Potoki v Podljubelju pote
kalo tekmovanje v sankanju na na
ravnih progah, ki ga prireja Sanka
ški klub Podljubelj; v četrtek, 20. 
februarja, bo ob 15. uri v Knjižnici 
dr. Toneta Pretnarja srečanje čla
nov Društva slepih in slabovidnih 
Tržič, ob 17. uri pa na otroškem 
oddelku Knjižnice dr. Toneta Pret
narja ura pravljic. Pravljico bosta 
pripovedovali knjižničarki Joži 
Ahačič in Marinka Kenk Tomazin.. 
V petek, 21. februarja, se bo ob 
20. uri v baru Pr' Rihtarju v Zvirčah 
začelo kegljanje za tržiške delav
ce in obrtnike, ki ga prireja Ob
močna obrtna zbornica Tržič; v 
soboto, 22. februarja, bo na san
kaški progi na Ljubelju tekmova
nje v sankanju z navadnimi sanmi 
za člane Sankaškega kluba Pod
ljubelj; ob 10. uri se bo v Skakal
nem centru Sebenje začelo tek
movanje Pokal Cocta v smučar
skih skokih in državno prvenstvo 
za cicibane do 9 let in deklice do 
11 let (K 15m). Prirejata ga Smu
čarski klub Tržič, Skakalna sekci
ja Trifix in Smučarska zveza Slove
nije; ob 19. uri se bo v Dvorani tr
žiških olimpijcev začel koncert 
skupin Bepop, Power Dancers, 
Game Over in pevca Sebastiana, 
ob 20. uri pa se bo v Osnovni šoli 
Križe začela rekreacija za tržiške 
obrtnike in delavce, ki ga prireja 
Območna obrtna zbornica Tržič. 
V nedeljo, 23. februarja, se bo od 
10. ure dalje nadaljevalo tekmova
nje za Pokal Cocta in državno pr
venstvo v smučasrkih skokih in 
nordijski kombinaciji za dečke do 
15 let in ženske absolutno (K 
50m). Tek za nordijsko kombina
cijo bo 1 uro po končanih skokih 
na relaciji Grahovše - Slaparska 
vas; ob 17. uri se bo v Kriški dvo
rani začela komedija Kulturnega 
društva Brezje Zadrega nad za
drego, ki jo prireja Kulturno umet
niško društvo Kruh. 

O t roške de javnos t i 
Jesenice - V času zimskih počit
nic se bodo na Otroškem oddelku 
Občinske knjižnice Jesenice odvi
jale naslednje otroške dejavnosti: 
danes, v torek, 18. februarja, od 
10. do 12. in od 15. do 17. ure -
Izdelajmo pustno masko. Jutri, v 
sreda, 19. februarja, od 10. do 
12. ure - Moj prvi origani in od 16. 
do 18.45 ure Angleške urice (za 

prijavljene otroke po razporedu). 
Četrtek, 20. februarja, od 10. do 
12. ure - Ustvarjamo iz vate in od 
17. do 17.45 ure Ura pravljic. Pe
tek, 21. februarja, od 10. do 12. 
in od 15. do 17. ure Veselo s ši-
vanko. 

Vrbnje in G o r i c a 
Radovljica - Kako je nastajala in 
kaj novega prinaša knjiga o vaseh 
Vrbnje in Gorica, vam bo zaupal 
njen avtor in domačin Tine Rezar, 
in sicer danes, v torek, 18. febru
arja, ob 19.30 uri v Knjižnici A.T. 
Linharta. 

G o r e n j s k a - arh i tekturn i 
vodn ik 
Škofja Loka - Knjižnica Ivana Tav
čarja Škofja Loka vas vabi na 
predstavitev Arhitekturnega vodni
ka Gorenjska, avtorja arhitekta 
Roberta Potokarja, ki bo jutri, v 
sredo, 19. februarja, ob 19. uri v 
prostorih Kašče na Spodnjem 
trgu v Škofji Lóki. Predstavitve pa 
se lahko udeležite tudi v petek, 
21. februarja, ob 19. uri v Kurni-
kovi hiši v Tržiču; v četrtek, 27. fe
bruarja, ob 17. uri v renesančni 
dvorani v mestni hiši Kranj; v pe
tek, 21. marca, ob 19.30 uri v 
knjižnici na Bledu ter v mesecu 
marcu še na občinskih dnevih na 
Jesenicah in v Kamniku. 

B le jsk i večer 

Bled - V Knjižnici Blaža Kumerde-
ja na Bledu se bo v petek, 21. feb
ruarja, ob 19.30 uri začel Blejski 
večer z naslovom Skrivnostno iz
ginotje Vikingov na Grenlandiji. 
Ob diapozitivih bo predaval Dam
jan Končnik. 

Ure pravl j ic 
Železniki - Jutri, v sredo, 19. feb
ruarja, ob 17. uri bo v Knjižnici Že
lezniki Tatjana Bertoncelj pripravi
la uro pravljic, z naslovom O dekli
ci, ki se ni smejala. 
Reteče - Mala morska deklica je 
naslov pravljice, ki jo bo Mija Sto-
par pripravila v Knjižnici Reteče, in 
sicer v četrtek, 20.'februarja, ob 
16. uri. 
Škofja Loka - Ura pravljic z naslo
vom Pacek Nacek bo danes, v to
rek, 18. februarja, ob 17. uri v 
Knjižnici Škofja Loka. 
Radovljica - V Knjižnici Blaža Ku-
merdeja na Bledu se bo pravljica 
za otroke Lisica pastirica, norve
ška ljudska pravljica, začela v pe
tek, 21. februarja, ob 17. uri. Prav
ljično uro za otroke, stare vsaj 3 
leta, bo pripravila Majda Ribnikar. 

P o s l ovensk i Istri 
Kranj - Pohodna sekcija Društva 
upokojencev Kranj vabi na izlet po 
slovenski Istri. Izlet bo v četrtek, 
27. februarja, ob 7. uri izpred hote
la Creina. Skupne hoje bo za do
bre tri ure. Vodnika bosta dr. Zdrav-
ko Kaltnekar in Jože Škorc, ki zara
di predpusta priporočata, da s se
boj vzamete tudi dosti dobre volje 
in po želji posodo za nakup vina. 

Ju rč ičeva pot 
Kranj - Sekcija za pohodništvo pri 
Društvu upokojencev Kranj vabi 
svoje člane na tradicionalni pohod 
po Jurčičevi poti, ki bo v soboto, 1. 
marca, z odhodom avtobusa ob 7. 
uri izpred hotela Creina. Hoje bo za 
približno 5 ur. Vodnik Marjan Prinčič 
priporoča dobro pohodno obutev, 
pohodniške palice in vremenu pri
merno obleko. Hrano in pijačo bo 
moč dobiti povsod med potjo, re
zervo pa le imejte v nahrbtniku. Pri
jave z vplačili sprejemajo v pisarni 
društva do zasedbe mest v avtobuu. 

Izlet na kurentovan je 

Kranj - Društvo upokojencev 
Kranj vabi svoje člane na eno

dnevni izlet na kurentovanje, ki bo 
v torek, 4. marca, z odhodom ob 
7. uri izpred hotela Creina. Maske 
in dobra volja so zaželjene. Prijave 
v društveni pisarni do zasedbe 
mest v avtobusu. 

V P o s a v s k o hr ibovje 
Kranj - Planinsko društvo Iskra 
Kranj organizira v soboto, 22. feb
ruarja, izlet v Posavsko hribovje -
Štrusov pohod. Odhod bo ob 6. 
uri z železniške postaje Kranj. 
Hoje bo za dobre štiri ure, s seboj 
pa imejte pohodne palice, vreme
nu primerno obutev in oblačila ter 
hrano in tople napitke. Dodatne 
informacije dobite po tel.: 
04 /204 15 04 - Lojze Zelnik. 

N a Gr in tavec 
Kranj - Planinsko društvo Iskra 
Kranj vabi v soboto, 22. februarja, 
z odhodom ob 6. uri (z osebnimi 
vozili) izpred hotela Creina. Pred
viden čas hoje: 8 ur zahtevne hoje 
z derezami in cepinom. Prijave z 
vplačili in dodatne informacije: 
Niko Ugrica, tel.: 041/734-049 
ali ob sredah od 17. do 18. ure v 
pisarni društva, Poslovni center 
Planina 3 do vključno srede, 19. 
februarja. 

10 dni po Romun i j i 
Kranj - Planinsko društvo Iskra 
Kranj vas vabi na 10-dnevni potep 
po Romuniji, s planinskimi vzponi 
na najvišje vrhove Karpatov. Od
hod posebnega avtobusa bo 25. 
julija, ob 15. uri izpred hotela Cre
ina, povratek pa bo 3. avgusta. 
Prijave z vplačili in dodatne infor
macije: Niko Ugrica, tel.: 
041/734-049. Maksimalno števi
lo udeležencev je 40. 

Karneva l v C e r k n i c i 
Naklo - Društvo upokojencev 
Naklo organizira ogled karnevala 
v Cerknici v nedeljo, 2. marca. Va
bijo vse člane, ki se želijo zabava
ti, da se jim pridružite. Zaželjene 
so tudi maske. 

N a Lubn ik 
Kranj - Društvo upokojencev 
Kranj - planinska sekcija organizi
ra v četrtek, 20. februarja, izlet na 
Lubnik. Odhod rednega avtobusa 
z glavne postaje bo ob 7.40 uri za 
Škofjo Loko ali z avtobusne posta
je v Škofji Loki ob 8. uri. Prijave 
zbirajo v društveni pisarni. 

P o h o d na J a v o r c o 
Žabnica - Bitnje - Sekcija za po
hodništvo pri DU Žabnica - Bitnje 
vas vabi na lep in zanimiv izlet na 
Javorco. Pohod bo v sredo, 12. 
marca, z odhodom avtobusa ob 7. 
uri izpred hotela Creina v Kranju s 
postaniki na postajališčih Stražiš-
če, Bitnje, Žabnica do Škofje 
Loke. Prijave z obveznim vplači
lom sprejemajo po tel.: 23-12-
288 do zasedbe avtobusa. 

N a N a n o s 
Kranj - Planinsko društvo Kranj 
vabi svoje člane v soboto, 22. feb
ruarja, na izlet na Nanos in v Pred-
jamski grad. S posebnim avtobu
som se boste odpeljali ob 7. uri iz
pred hotela Creina. Na izlet se 
lahko prijavite v društveni pisarni 
na Koroški 27 ali po tel.: 23-67-
850, do srede 19. februarja. 

N a Lošinj 

Žirovnica - Planinsko društvo Ži
rovnica vas vabi po zalivih in hribih 
Lošinja, in sicer od četrtka, 6., do 
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nedelje, 9. marca. Prijave z vpla
čilom sprejema Tončka Kajdiž, 
tel.: 580-14-69 do 12. februarja 
oziroma do zasedbe prostih mest 
v avtobusu. Ob prijavi prejmete 
popolni program. Dodatne infor
macije po tel.: 040/241-737, Bo
ris Madon. 

Izlet na Korču lo 
Kranj - Planinsko društvo Iskra 
Kranj letos za velikonočne prazni
ke, od 18. do 21. aprila, prireja iz
let na Korčulo. Odhod izpred ho
tela Creina bo v petek, 18. aprila, 
ob 4. uri. Prijave z vplačilom akon
tacije sprejema Niko Ugrica, tel.: 
041/734-049 do zasedbe mest v 
avtobusu. 

Občn i z b o r P D dovje 
- Mo js t rana 
Mojstrana - Upravni odbor PD 
Dovje - Mojstrana vas vabi na red
ni letni občni zbor, ki bo v petek, 
21. februarja, ob 18. uri v avli 
osnovne šole 16. decembra v 
Mojstrani. Po zaključku rednega 
dela bo Janez Brojan pokazal film 
s planinsko tematiko. 

Občn i zbo r T D Cerk l j e 
Cerklje - Turistično društvo Cerk
lje bo imelo v petek, 21. februarja, 
ob 19. uri v mali dvorani Osnovne 
šole Davorina Jenka občni zbor. 
Pregledali in ocenili bodoO delo v 
preteklem obdobju, sprejeli pro
gram dela za letošnje leto ter izvo
lili novo vodstvo. Po občnem zbo
ru bo predavanje Melite Miš iz Ar-
boretuma Volčji Potok z naslovom 
Pomladansko urejanje vrta. 

D U Kran j obvešča 
Kranj - Društvo upokojencev 
Kranj - sekcija za zimske športe 
organizira društveno in regijsko 
tekmovanje v veleslalomu in tekih 
na smučeh, ki bo v torek, 25. feb
ruarja, s startom ob 10. uri na Po
kljuki - Rudno polje. Društva upo
kojencev naj prijavijo svoje ekipe 
najkasneje do 21. februarja. 
Organiziran avtobusni prevoz bo 
iz Kranja ob 7.30 uri izpred hotela 
Creina (tudi za navijače). 

Občn i zbo r P D J e s e n i c e 

Jesenice - Planinsko društvo Je
senice vabi na redni letni občni 
zbor, ki bo v petek, 28. februarja, 
ob 17.30 uri v Osnovni šoli Preži-
hovega Voranca na Jesenicah. 

Občn i z b o r P D Iskra 
Kranj - Občni zbor Planinskega 
društva Iskra Kranj bo v petek, 21. 
februarja, ob 18. uri v restavraciji 
Iskra v Savski loki v Kranju. 

O vzgoj i l ončn ic 
Kranj - Hortikulturno društvo 
Kranj prireja danes, v torek, 18. 
februarja, ob 17. uri v sejni sobi št. 
14 Mestne občine Kranj zanimivo 
predavanje o vzgoji lončnic. Pre
davala bo mag. Anka Bernard; ob 
spremljavi diapozitivov bo tudi 
praktični prikaz. 

P redavan je z a k m e t o v a l c e 
Strahinj - Društvo Ajda Gorenjska 
vabi na predavanje za kmetovalce 
"Biološko - dinamična metoda v 
praksi", z diapozitivi, dipl. agrono-

i m e n i k 
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Začetek prireditev ob 20. uri 
Informacije in rezervacije pri Marjani Ostojič na št. 

0 4 / 5 3 0 - 7 0 - 3 0 od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure 



G L A S O V K A Ž I P O T 
ma Edvina Tomažiča (kontrolor 
"Demeter"), ki bo v petek, 21. fe
bruarja, ob 18. uri na posestvu 
Srednje biotehnične šole v Strahi-
nju. Zainteresirane društvo uvede 
v znamko "Demeter". Dodatne in
formacije po tel..: 041/749-339, 
Janez Kepic. 

Potovanja po Turči j i 
Jesenice - Muzejsko društvo Je
senice vabi na muzejski večer, ki 
bo v četrtek, 20. februarja, ob 18. 
uri v Kosovi graščini z naslovom 
Potovanja po Turčiji. Avtor preda
vanja Miro Kodrer vam bo ob dia
pozitivih razkril manj in bolj znane 
kraje Turčije. 

Šola čus tvene in te l igence 
Kranj, Radovljica - Šola čustve
ne inteligence vabi na brezplačno 
predavanje Kako izboljšati medse
bojne odnose, ki bo danes, v to
rek, ob 19. uri v Kranju v prostorih 
Zavoda za varstvo kulturne dediš
čine na Tomšičevi 7. Predavanje z 
istim naslovom bo jutri, v sredo, 
ob 19. uri tudi v Radovjici na 
Kranjski 4. Predstavljena bo dina
mika medsebojnih odnosov in po
men pravilne komunikacije. 

S p r imern im i ukrep i d o 
zdrave ze len jave 
Škofja Loka - Rupnik Tatjana vas 
vabi na seminar "S primernimi 
ukrepi do zdrave zelenajve", ki bo 
potekal v petek, 21. februarja, ob 

K M U f t f 
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15. uri v sejni sobi KGZ Škofja 
Loka na Trati (nad trgovino). Prija
vite se lahko do četrtka, 20. feb
ruarja. Dodatne informacije po 
tel.: 031/302-389. 

Osteoporoza 
Kranj - Društvo bolnikov z osteo-
porozo Kranj organizira predava
nje z naslovom Novosti v diagno
stiki in zdravljenju osteoporoze. 
Predavanje bo v četrtek, 20. feb
ruarja, ob 17. uri v prostorih MO 
Kranj, v sejni sobi št. 14. Predaval 
bo dr. Tomaž Kocjan, dr. med., iz 
endokrinološkega oddelka Klinič
nega centra Ljubljana. 

Med k l j ukas t im k r i žem in 
rdečo zvezdo 
Kranj - Gorenjski muzej Kranj vas 
vabi na odprtje razstave Med klju
kastim križem in rdečo zvezdo, ki 
bo jutri, v sredo, 19. februarja, ob 
12. uri v avli MO Kranj. 

Vitraži 
Škofja Loka - V Okroglem stolpu 
Loškega muzeja bo do 13. marca 
na ogled razstava Vitraži, obliko
valke Irme Kopač. 

Likovna de la 
Ne jča Slapar ja 
Kranj - Likovno društvo Kranj vabi 
v Malo galerijo v Kranju na ogled 
razstave likovnih del Nejča Slapar
ja. 

Ustvar ja lc i v kovin i 
Jesen i ce - Gornjesavski muzej 
Jesenice in Sekcija umetnostnih 
varilcev, kovačev in livarjev Pla
men pri Društvu za varilno tehniko 
Ljubljana vas vabijo na ogled raz
stave Likovnih samorastnikov 
ustvarjalcev v kovini. Razstavo si 

lahko ogledate v Kosovi graščini, 
Titova 64, in sicer do 15. marca, 
vsak dan, razen nedelj in pone
deljkov, od 10. do 12. ure in po
poldan od 16. do 18. ure. Ob so
botah pa od 10. do 12. ure. 

Razstava fo togra f i j 
Radovljica - Fotografsko društvo 
Radovljica se predstavlja s svojimi 
novejšimi deli na društveni razsta
vi Radovljica 2002 - 2. del, v foto-
galeriji Pasaža v radovljiški grašči
ni Linhartov trg 1. Sodelujejo tudi 
učenci foto krožka na OŠ A.T. Lin
harta Radovljica. 

Kipi L juba Kožica 
Radovljica - V petek, 21. februar
ja, se bo ob 17. uri v galeriji Avla 
Občine Radovljica začela otvori
tev kiparske razstave Ljuba Koži
ca. O avtorju in njegovem delu bo 
spregovoril dr. Cene Avguštin, 
umetnostni kritik. Razstava bo na 
ogled do konca marca. 

Razstava sl ik 
Bled - V hotelu Park na Bledu je 
na ogled slikarska razstava Koser 
Vesne Janje. 

Razstava kar ika tur 
Kranjska Gora - V Liznjekovi hiši 
v Kranjski Gori bo do konca mar
ca na ogled razstava karikatur Bi-
neta Roglja, Andreja Novaka in 
Jožeta Frica. 

V dežel i p ingv inov 
Tržič - Vzgojno varstveni zavod Tr
žič, vrtec Deteljica in Turistično 
društvo Tržič vas vabita na ogled 

razstave z naslovom "V deželi 
pingvinov" v rotundi Abanke v Trži
ču. Izdelki so delo otrok vrtca De
teljica ob pomoči mentoric Tatja
ne Malovrh in Petre Jurjevčič. 
Razstava je na ogled do 28. feb
ruarja. 

Kraj ina 
Ljubljana - Do 21. marca je v pro
dajalni Atrij, Slovenska cesta 58, 
na ogled razstava barvnih fotogra
fij z naslovom Krajina. Razstavlja 
Aleksander Čufar, član Fotograf
skega društva Grča. 

Umetn iška dela 
Jožeta Voge ln ika 
Spodnje Bitnje - V piceriji Baron 
razstavlja likovna dela v akrilu na 
platno in risbe - svinčnik. Razsta
va bo na ogled do aprila. 

Razstave na Bledu 
Bled - 1. nadstropje Občine Bled: 
razstava barvnih fotografij članov 
Foto kluba TNP na temo Blejske 
razglednice je na ogled od konca 
januarja. Hotel Krim: prodajna raz
stava na temo šah - g. Vogelnik 
(akril). Kavarna hotela Astoria: 
prodajna razstava likovnih del v 
oljni tehniki avtorice Nade Koben-
tar ter razstava Fotokluba TNP z 
naslovom "Blejske razglednice". 
Vila Prešeren: razstava unikatnih 
izdelkov iz Steklarne Rogaška. 
Trg Bled: na ogled je likovna raz
stava akademske slikarke Brigite 
Požegar Mulej. Galerija Vila Nana: 
prodajne razstave v hotelu Jelovi
ca in hotelu Kompas ter v TD Bled 
- informacije: 57-41-357. Funda
cija Jože Ciuha: razstava grafičnih 

listov klasikov 20-stoletja iz bene
ške grafične delavnice Fallani iz 
Benetk. 

Tam za hr ib i je t ako 
kot tukaj . . . 
Ljubljana - V Muzeju novejše zgo
dovine Slovenije je na ogled raz
stava "Tam za hribi je tako kot tu
kaj..." s podnaslovom Evropska 
poglavja slovenske zgodovine v 
20. stoletju. Razstavo si lahko 
ogledate do konca marca 2003 
vsak dan, razen ob ponedeljkih, 
od 10. do 18. ure. Ob nedeljah so 
javna vodstva. 

Slike Karola Kuharja 
Kranj - Jutri, v sredo, bo ob 20. 
uri v Cafe galeriji Pungert, čisto na 
koncu starega dela mesta Kranja, 
otvoritev razstave del Karola Ku
harja. Avtor se bo tokrat predstavil 
z malimi formati na papirju in v me
šani tehniki. 

Plast ike Rafaela Samca 
Kranj - Gorenjski muzej Kranj vabi 
na odprtje razstave parafinskih in 
voščenih plastik Rafaela Samca z 
naslovom Impresije. 

Sl ike Toneta Kavč iča 
Kamna Gor ica - V Domu kraja
nov v Kamni Gorici je na ogled sli
karska razstava domačina Toneta 
Kavčiča. Razstava bo na ogled do 
15. marca. 

P r e d s t a v e 

najbolj športna frekvenca 

Star i l l i ja 
Cerklje - V soboto, 22. februarja, 
ob 19.30 uri bodo člani dramske 
skupine KUD Pod lipo iz Adergasa 
gostovali v Kulturnem domu v 
Cerkljah s slovensko ljudsko igro 
s petjem v štirih dejanjih gledali
škega igralca, režiserja, pedago
ga, dramatika in rojaka iz Cerkelj 
Ignacija Borštnika Stari llija, ob 
njegovi 145-letnici rojstva. Igro je 

GORENJKE IN GORENJCI POSLUŠAMO 
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režiral Silvo Sire. V predstavi so
deluje več kot 130 igralcev, doga
janje s kmečko tematiko pa je 
Borštnik postavil v domače okolje, 
v Zalog pri Cerkljah, v leto 1877. 
Igro bodo ponovili v nedeljo, 23. 
februarja, ob 18. uri. 

Jur i Mur i v Afr ik i 
Kranj - V soboto, 22. februarja, 
bo ob 10. uri v Prešernovem gle
dališču lutkovna predstava za 
otroke z naslovom Juri Muri v Afri
ki, v pesniško obliko spletena 
pravljica znanega slovenskega 
pesnika Toneta Pavčka. Predsta
va traja 40 minut in je namenjena 
otrokom od četrtega leta dalje. 

Naj lepša je mo ja 
Sovodenj - TD Sovodenj je pri
pravilo komedijo avtorja Slavka 
Prezlja v režiji Jelka Podobnika z 
naslovom Najlepša je moja. Pred
stava bo v nedeljo, 23. februarja, 
ob 15. uri v dvorani na Sovodnju. 

Pesmice za ma lčke 
Radovljica - V četrtek, 20. febru
arja, se bo ob 17. uri v Knjižnici A. 
T. Linharta začela prireditev za 
otroke z naslovom Pesmice za 
malčke. Glasbeno-lutkovno pred
stavo za troke, stare vsaj 3 leta, 
bo ob izidu svoje nove zgoščenke 
in kasete pripravila Melita Osoj-
nik. 
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Vsako leto po dve 
novi fasadi 

P r e d d v e m a le toma p o d p i s a n o p i smo o namer i o s k u p 
n e m pr is topu k obnov i kvalitetne s tavbne ded išč ine s tare

g a m e s t n e g a jed ra Škof je L o k e že daje prve rezultate. 

Škofja Loka - Na petkovi tiskovni konferenci so župan Igor Drak-
sler ter Dari j Velkavrh, direktor prodaje in razvoja podjetja Jub, 
in Jože Kumer, direktor S G P Tehnik, predstavili dosedanje rezul
tate. Hkrat i so nakazali še smeri sodelovanja tudi v prihodnje v 
dobro Škofje Loke, njenih meščanov, obiskovalcev in turistov. 

M A L I O G L A S I 
8 2 0 1 - 4 2 - 4 7 
« 2 0 1 - 4 2 - 4 8 

Vsi trije partnerji so pred dvema 
letoma ugotovili, daje staro mest
no jedro Škofje Loke kulturni 
spomenik, mesto izjemnih arhi
tekturnih kvalitet in tisočletnega 
zgodovinskega zapisa. Po drugi 
strani pa so ugotovili tudi odgo
vornost današnjega časa, prebi
valcev in meščanov po njegovi 
ohranitvi in prenovi. Cilj podpisa
nega pisma o nameri je bila zago
tovitev boljših materialnih pogo
jev za življenje in gospodarski 
razvoj mesta ter s tem izboljšanje 
organizacijskih in strokovnih reši
tev na področju prenove in ohra
njanja kulturnih spomenikov. 

"Ves čas poteka obnovitvenih 
del na fasadah smo sodelovali s 
pristojno spomeniško varnostno 
službo, saj je bila naša skupna od
ločitev, da bomo skušali obstoječe 
omete v čim večji meri ohranjati 
ter ne le odstranjevati in zamenja
ti," je povedal župan Igor Draks-
ler. Poudaril je še ugotovitev, da 
obnova fasad v starem mestnem 
jedru prav gotovo ni enostavna, 
nikakor ne hitra in zahteva obilo 
znanja. V zadnjih dveh letih so 
bile obnovljene fasade na štirih 
naslovih. V letu 2001 sta bili ob
novljeni fasadi na Mestnem trgu 4 
in 5, lani pa še na naslovih Mest
ni trg 9 in 39. Občina je skupno za 
obnovo fasad vložila skoraj 17,5 
milijona tolarjev, za finančno po
moč investitorjem pri prenovi so 

dodali še 2,2 milijona, skoraj 
800.000 tolarjev pa je sponzoriral 
tudi Mercator. 

Darij Velkavrh iz podjetja Jub je 
povedal, da so sodelovali z. brez
plačnim svetovanjem in prispevali 
fasadne barve: "Poleg Škofje 
Loke bi radi k tako skrbno načrto
vani obnovi pristopili tudi v dru
gih zgodovinskih mestih. Tudi v 
bodoče bomo sponzorji obnove z 
barvo, saj nekaj 100 kvadratnih 
metrov res ni veliko v primerjavi z 
lani prodanimi sedmimi milijoni 
kvadratnih metrov fasade." Jože 
Kumer iz Tehnika je zadovoljen 
ugotovil, da občina vodi pravilno 
politiko pri obnovi, saj je potre
ben poseben, strokoven pristop. 
"Iz vidika obnove smo mi seveda 
zainteresirani za delo, hkrati pa 
želi naše podjetje vzgojiti kadre, 
ki bodo znali obnavljati stavbno 
kulturno dediščino. Zanimanje za 
naše poklice pada, a potrebujemo 
mlade strokovnjake, sicer bo naša 
zgodovina propadla," je povedal 
Kumer in dodal upanje, da bo 
projekt tekel še naprej. Aprila bo 
občina objavila razpis za vse last
nike hiš, ki želijo obnavljati, juni
ja bodo znani izbrani investitorji, 
konec avgusta pa se bo začela ob
nova. Predvidevajo, da bi lahko 
tudi letos obnovili vsaj dve hiši, 
saj je v proračunu v ta namen le 
toliko sredstev kot lani. 

Boštjan Bogataj 

Arheološki park 
Ajdovski gradeč 

Projekt Boh in ja , o b č i n e Rožek na avst r i jskem K o r o š k e m 
in G o r e n j s k e g a muze ja . 

Bohinj - S projektom je občin
ske svetnike v Bohinju na zadnji 
seji občinskega sveta seznanil v 
imenu Lokalne turistične organi
zacije Bohinj Klemen Langus. 
Gre za mednarodni projekt, ki 
ima v programu Phare podporo v 
višini skoraj 50 tisoč eurov, kar 
zadostuje za okrog tri četrtine 
vrednosti projekta in naj bi trajal 
do letošnjega septembra. 

Projekt vključuje arheološko za
snovo oziroma vsebino parka, 
prostorsko opredelitev in pripravo 
pogojev za razpisno dokumenta
cijo ter arheološka izkopavanja. 
Priprava teh osnov naj bi v nada
ljevanju omogočila prijavo na 
nove razpise za denar, s katerim 
bi projekt Arheološki park Ajdov
ski gradeč ob dobri volji in zavze
tosti vseh v prihodnjih petih letih 
tudi uresničili. 

Tovrstna predstavitev bohinjske 
arheološke dediščine pomeni 
pravzaprav nadaljevanje že neka
terih starejših osnutkov razvoja 
turističnega gospodarstva. Pozna
ne so urbanistične delavnice iz 
sredine devetdesetih let minulega 
stoletja, strokovne podlage za ur

banistično zasnovo in še nekatere 
akcije so, potekale ob izdelavi 
Programa razvoja turizma v obči
ni Bohinj. Tudi sedanji vodni park 
je nenazadnje del tega. 

Projekt Arheološki park Ajdov
ski gradeč pa podpira zdaj tudi 
program Phare in pomeni uresni
čitev zamisli zgodovinskega par
ka. Park naj bi deloval kot kultur
no središče v regiji Alpe Adria na 
znanstvenem, turističnem in kul
turnem področju. Predvsem pa ga 
ne velja razumeti zgolj in samo 
kot muzej na prostem, marveč kot 
živahni kulturni utrip s poudar
kom naravnih, zgodovinskih in 
kulturnih značilnosti in dediščine 
Bohinja. 

Projekt bo vsekakor spodbudil 
turistično ponudbo, prireditve, 
rast prenočitvenih zmogljivosti, 
obisk šolskih in drugih skupin, 
podaljšal bo turistično sezono, 
kolesarstvo, različne kulturne ak
tivnosti v naravnem okolju in po
vezavo na različnih področjih de
javnosti med Slovenijo, Avstrijo 
in Italijo. Projekt torej, ki že zdaj 
poudarja širšo mednarodno vred
noto. Andrej Žalar 

VAŠA PESEM: PREDLOG TEGA TEDNA 
popevke: 
1. Ko me pogledaš - Platin 
2. To je življenje brez neba -

Faraoni 
3. Dan zaljubljenih ljudi • Victory 
NZ-vIža: 
1. Kako lepo je živeti • ans. Cvet 
2. Kjer so zibali me mati • Ivanka 

Kraševec z Alpskim kvintetom 
3. Igramo vam • Zasavci 

Zmagovalni peiml prejšnjega tedna: Radio Ognjišče, Štula 23, 
1. Veselo še bo - Aleksander Jež p.p. 4863,1210 Ljubljana Šentvid 
2. Melos naš Dolenjski • ans. Glasujete lahko tudi na internet naslovu: 

Slavček hftp:/radio.ognjisce.si 
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S T E K R E D I T N O 
O B R E M E N J E N I I N 

P L A Č U J E T E 
V I S O K E O B R E S T I ? 

^jWBÏuWCRL^Ï Ltd d.o.o. 

D u n a j s k a 1 2 9 
L jub l jana 

K R A T K O R O Č N I K R E D I T I 
Od 2GÜ. 000 do 1 mio SIT z 

dobo odplačila do 30 mesecev, 
na plačo ali pokojnino. 

R E A L I Z A C I J A T A K O J ! 

P O K L I Č I T E N A S ! 
Vaš klic pričakujemo vsak 

delavnik od 8. do 17. ure po 
tel.: 01 /563-48-40 , 
01 /563-48-43 ali 

041 /791 -739 

8 2 0 1 - 4 2 - 4 9 
fax : 2 0 1 - 4 2 - 1 3 

OBVESTILO 
Naše cenjene naročnike in 
stranke obveščamo, da imamo v 
malooglasni službi 

NOV DELOVNI ČAS, 
in sicer: od ponedeljka do petka 
neprekinjeno od 7. -17, ure. 

APARATI STROJI 
Prodam osovine za cirkular šping, več 

električnih motorjev, črpalko za kapnico. « 
513-71-41 1992 

Prodam KAMERO s kompletno opremo ter 
FOTOAPARAT z zoom (18200) in flesehem. 
« 070/600-500 2006 

Prodam RADIO. Potočnik, Ješetova 16, 
Kranj 2067 

Podarim električni MOTOR tri faze 900 obr. 
« 5725-312 2068 

GARAŽE 
Prodamo GARAŽO v Bistrici pri Tržiču. « 

041/845-792 179 

ŠKOFJA LOKA, Novi svet - garažo 16 m2 
oddamo, Mike & Co . d.o.o., Mike & Co. 
d.o.o., 20-26-172, 031 605-114 

GR. M A T E R I A L 
Prodam jesenove PLOHE in DESKE, cca 

1.5 m3. «041 /253 -410 1997 

Ugodno prodam PVC balkonska vrata in 
okno 90x240, 80x162 cm. « 51-85-151 
2020 

Prodam 10 m fi 20 Schidel dimnika. « 
031/713-819 2041 

VIKENDI 
Bled, zidan vikend na večji parceli, možnost 

razširitve v hišo, lepa lokacija, TRIDA 041 
860 938, 04 513 75 90 

Bohinj, Jereka - odlična lega; počitniško 
stanovanje 40 m2, 1071 m2 zemljišča z le
seno lopo. CENA: 12.1 mio SIT Inf.: MA-
KLER BLED d.o.o. 04 576 7600, 
www.makler-bled.si 

GOZD MARTULJEK, POČITNIŠKA HIŠA, 
sončna lega, razgled, 102 m2 stan. površi
ne, 625 m2 zemljišča, kletni del zaseden. 
CENA: 21.2 SIT Inf.: MAKLER BLED d.o.o. 
04 576 7600, www.makler-bled.si 

HIŠE K U P I M O 
KRANJ - OŽJA OKOLICA kupimo novejšo 

dvodružinsko hišo z velikim vrtom, za znano 
stranko. Cena do 55 mio SIT. Agent Kranj, 
tel. 04-23-80-430, 04-23-65-360 Kranj z 
okolico: KUPIMO HIŠO do 35 mio, vseljivo. 
FRAST-nepremičnine 04 /234 40 80, 041 / 
734 198 

V okolici Kranja kupimo stanovanjsko hišo s 
pripadajočim zemljiščem za znano stranko z 
gotovinolNepremičninska družba LOMAN, 
d.o.o. Kranj, tel.: 0 4 1 / 347 323 , 0 4 / 
2362890 

KRANJ, STRAŽIŠCE, BITNJE,... , kupimo 
vrstno hišo do 30 mio. SIT. Plačilo takoj v go
tovini. IDA nepremičnine 04/2361 880, 041 
331 886 

Na Gorenjskem okolica Radovljice, kupim 
stanovanjsko hišo. « 041 /647-257 2008 

HIŠE P R O D A M O 
CERKLJE NA G O R E N J S K E M - BLIŽNJA 

OKOLICA prodamo pritlično hišo, staro 11. 
leti, v celoti podkletena, na 572 m2 zemljiš
ča, bivalno pritličje z izhodom na teraso cca 
130 m2, brez CK, prevzem in cena po dogo
voru. Agent Kranj, tel. 04-23-80-430, 04-
23-65-360 

STRAŽIŠCE - prodamo zgornjo etažo hiše, 
lastni vhod, cca 280 m2, bivalna zgornja 
etaža + neizdelana mansarda, + nadstrešek 
za avto ter drvarnica, CK - je, vsi priključki, 
vseljivost in cena po dogovoru. Agent Kranj, 
tel. 04-23-80-430, 04-23-65-360 

KRANJ - DRULOVKA, prodamo končno 
vrstno hišo, cca 200 m2 stanovanjske povr
šine, zemljišča cca 250 m2, stara 10. let, 
prevzem in cena po dogovoru. Agent Kranj, 
tel. 04-23-80-430, 04-23-65-360 

KRANJ - PRIMSKOVO, na 556 m2 zemljiš
ča prodamo samostojno hišo, stanovanjske 
površine cca 180 m2, v celoti adaptirana in 
dvignjena v celoti, bivalno: pritličje, in neiz
delana mansarda, brez CK, vsi ostali pri
ključki so, vseljivo takoj, cena po dogovoru. 
Agent Kranj, tel. 04-23-80-430, 04-23-65-
360 

KRANJ - OREHEK, prodamo hišo v 4. grad
beni fazi, stanovanjske površine skupaj z 
kletjo cca 240 m2, parcele cca 400 m2, 
cena po dogovoru, prevzem možen takoj. 
Agent Kranj, tel. 04-23-80-430, 04-23-65-
360 

ZALOG PRI LJUBLJANI - manjša vrstna 
hiša, 65 m2, pare. 129 m2, garaža v triple-
xu, lociranem cca 100 m stran, prazna in ta
koj vseljiva, ugodno prodamo, Mike & Co. 
d.o.o., 20-26-172, 031 605-114 

BLED - stan. hiša, v celoti adaptirana, 120 
m2, pare. 511 m2, prijetna lokacija v ureje
nem naselju, prodamo, Mike & Co. d.o.o., 
20-26-172, 031 605-114 

PREDDVOR - 1/2 stare stan. vrstne hiše, 
potrebne popolne adaptacije, 96 m2 stan. 
površine, dvorišče 68 m2, prodamo, Mike & 
Co. d.o.o., 20-26-172, 031 605-114 

Kranj bližina, skrbno vzdrževana in dobro 
ohranjena starejša enodružinska hiša v ure
jenem naselju, 160 m2, parcela 460 m2, 
TRIDA 041 860 938, 04 513 75 90 

Radovljica okolica, enodružinska hiša, par
cela 600 m2, TRIDA 041 860 938, 04 513 
75 90 

Šk. Loka okolica, enodružinska hiša na 
manjši parceli.TRIDA 041 860 938, 04 513 
75 90 

Železniki bližina, starejša kamnita hiša, 
ugodno, TRIDA 041 860 938, 04 513 75 90 

Šk. Loka bližina, nova hiša III. g. faza, par
cela 550 m2, TRIDA 041 860 938, 04 513 
75 90 

PODNART , stanovanjska hiša, 125 m2 
stanovanjske površine in 600 m2 zemljiš
ča, takoj vseljiva, cena 18 mio SIT. Inf.: 
MAKLER BLED d.o.o. 04 576 7600, 
www.makler-bled.si 

BLED - Koritno, kvalitetna hiša na eni lep
ših lokacij, 280 m2 stanov, površine, 
964 m2 zemljišča, cena 71 mio SIT. Inf.: 
MAKLER BLED d.o.o. 04 576 7600, 
www.makler-bled.si 

BLED-Dobe , dvostanovanjska hiša v dvoj
čku, odlična lega, dobro vzdrževan ob
jekt, cena: 43.8 mio SIT. Inf.: MAKLER 
BLED d.o.o. 04 576 7600, www.makler-
bled.si 

BLED, stanovanjska hiša, starejša, v so
lidnem stanju, 155 m2 stanovanjske povr
šine, zemljišče 550 m2, takoj vseljiva. 
Cena 34,2 mio SIT. Inf.: MAKLER BLED 
d.o.o. 04 576 7600, www.makler-bled.si 

KAMNA GORICA, popolnoma obnovljen 
pritlični del stanovanjske hiše, v izmeri 110 
m2 stan. površine. CENA: 11.7 mio SIT 
Inf.: MAKLER BLED d.o.o. 04 576 7600, 
www.makler-bled.si 

JESENICE, TREBEŽ, starejša stavba z 
900 m2 zemljišča, možna nadomestna grad
nja, lahko stanovanjski ali poslovni objekt 
CENA: 5.8 mio SIT Inf.: MAKLER BLED 
d.o.o. 04 576 7600, www.makler-bled.si 

Na celotnem območju Gorenjske prodamo 
več stanovanjskih hiš, različne velikosti in ce
novnega razreda. Za vse informacije smo 
vam na voljo na tel: 0 4 / 2 3 66 670, 0 4 / 23 
81 120, ali na internet strani: www.itd-plus.si 

ITD + NEPREMIČNINE Tel: 04 /236 -66 -
70, 041/755-296,040/204-661 

RADOVLJICA: prodamo stanovanjsko hišo, 
lepa lokacija, cena 56 MIO. FRAST-
nepremičnine 0 4 / 2 3 4 40 80, 0 4 1 / 734 
198 

Škofja Loka: prodamo manjšo obnovljeno 
enodružinsko hišo, parcela 500 m2, cena 
37 mio.FRAST-nepremičnine 0 4 / 2 3 4 40 
80, 041 / 626 581 

DRULOVKA: prodamo sodobno novo hišo, 
parcela 400 m2, 50 mio.FRAST-nepremič
nine 04 /234 40 80, 041 / 734 198 

STRAŽIŠCE: prodamo 1/2 hiše z vrtom, 
kvalitetno, 20 mio. FRAST-nepremičnine 
04 /234 40 80, 041 / 734 198 

Sp.Besnica-Pešnica, enodružinska hiša, 
skupno 150 m2 površin, stara 11 let, 614 
parcele, sončna in ravna lega na začetku na
selja! Nepremičninska družba LOMAN, 
d.o.o.Kranj, tel.: 0 4 1 / 347 323, 0 4 / 
2362890. 

Naklo, dvostanovanjska hiša, stara 20 let s 
parcelo 700m2, možna menjava za vikend! 

Nepremičninska družba LOMAN, d.o.o. 
Kranj, tel.: 041 / 347 323, 0 4 / 2362890. 

Sveti Duh pri Škofji Lok i , stanovanjska hiša 
210 m2, stara ca 40 let, dobro vzdrževana, 
s parcelo 1000 m2, lokacija primerna tudi za 
mirno dejavnost !Nepremičninska družba 
LOMAN, d.o.o.Kranj, tel.: 0 4 1 / 347 323, 
0 4 / 2 3 6 2 8 9 0 . 

Preddvor, 18 let stara stan.hiša, s poslop
jem primernim za obrtno delavnico, parcela 
800m2, cena dogovor, možna menjava! Ne
premičninska družba LOMAN, d.o.o.Kranj, 
tel.: 0 4 1 / 347 323, 0 4 / 2362890. 

UGODNO!! KRANJ - PRIMSKOVO, proda
mo enostanovanjsko hišo, cca 100 m2, bi
valne površine, 2 garaži, zemljišča 332 m2. 
IDA nepremičnine 0 4 / 2361 880, 041 331 
886, 041 386 930 

POLJANSKA DOLINA - Hotavlje, prodamo 
starejšo hišo - nadomestna gradnja, na zem
ljišču 414 m2. IDA nepremičnine, 0 4 / 2361 
880,041 386 930 

RADOVUICA- ZGORNJA UPNICA, proda
mo starejšo hišo, 120 m2 bivalne površine, 
podkleteno, v fazi obnove, na parceli 401 
m2. IDA nepremičnine 0 4 / 2361 880, 041 
331 886, 041 386 930 

ZELO UGODNO!! VODICE - ZAPOGE, pro
damo na zemljišču 560 m2 stanovanjsko 
hišo v III. gradbeni fazi, na zemljišču se naha
ja še manjši objekt, v katerem je delavnica, 
drvarnica ter dva nadstreška za avtomobile, v 
ceno je vključena še zazidljiva parcela, veli
kosti 560 m2 in 400 m2 kmetijskega zem
ljišča. IDA nepremičnine, 0 4 / 2361 880, 
041 386 930 

KRANJ - ŠENČUR, prodamo vrstno atrijsko 
hišo, bivalne površine 260 m2, na parceli 
800 m2, novejša, enostanovanjska, lahko 
tudi dvostanovanjska. IDA nepremičnine, 
0 4 / 2361 880, 041 331 886, 041 386 930 

KRANJ - PREBAČEVO, prodamo hišo v IV. 
gradbeni fazi, na parceli cca 500 m2, cena 
je 32 mio. SIT, z možnostjo dokupa cca 200 
m2 zemljišča. IDA nepremičnine, 0 4 / 2361 
880, 041 331 886 

VODICE, prodamo starejšo hišo - nado
mestna gradnja, na zemljišču 650 m2. IDA 
nepremičnine 04/2361 880, 041 331 886 
041 386 930 

KRANJ - STRAŽIŠCE, prodamo dve stano
vanjski enoti (dvakrat 3 ss po 90 m2), popol
noma obnovljeni, s pripadajočim zemljiščem 
400 m2 in dvema garažama, vredno ogleda. 
IDA nepremičnine 04/2361 880, 041 331 
886 

NAKLO, prodamo v III. gradbeni fazi dvosta-
novanjsko hišo, klet meri 98 m2, pritličje 99 
m2, mansarda pa 93 m2, z zemljiščem 592 
m2. IDA nepremičnine 04/2361 880, 041 
331 886 

ZG. BELA, prodamo dvostanovanjsko hišo, 
z zemljiščem 900 m2, cena je 45 mio. SIT. 
IDA nepremičnine 04/2361 880, 041 331 
886 

ZELO UGODNOÜKRANJ - ŠENČUR, pro
damo na parceli 800 m2, dve ločeni hiši, 
cena je 32 mio. SIT, več informacij dobite 
na G S M 041 331 886. IDA nepremičnine 
04/2361 880 

Bled - nadstropje stan.hiše cca. 100 m2 in 
mansarda 60 m2, ni izdelano, lepa sončna 
lokacija, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 13 
53, 202 25 66 

Kranj, Cerklje - dvodružinska hiša vel. 13x9 
m, (dva trosobna stanovanja) parcela 1063 
m2, sončna lokacija, K3 KERN d.o.o., tel. 
04 202 13 53, 202 25 66 

Kranj - v smeri Preddvor na parceli 685 m2, 
novo hišo, podkleteno, s pritličjem in man-
sardo, v vsaki etaži 100 m2 uporabne povr
šine, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 13 53, 
202 25 66 

V bližini Podbrezja: neobnovljeno kmečko 
hišo vel. 6 x 11 m na parceli 774 m2, ugod
na cena, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 13 
53, 202 25 66 

Kranj, Bašelj - stan.hiša v IV.gr fazi na sonč
ni lokaciji, lahko tudi dvostanovanjska, K3 
KERN d.o.o., tel. 04 202 13 53, 202 25 66 

Kranj, bližina - nedokončana stan.hiša vel. 
10x11 m, na parceli 541 m2, cena - 43,9 
mio SIT, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 13 
53, 202 25 66 

KRANJ Vodovodni stolp v mirni soseski pro
damo dvostanovanjsko hišo z vrtom in gara
žo, potrebno obnove, na parceli 730 m2, 
KRANJ Mlaka dvostanovanjsko hišo na par
celi 1033 m2, 350 m2 uporabne površine, 
2 garaži, KOKRICA na parceli 541 m2 pro
damo samostojno hišo (IV. gr. 0, lahko dvo
stanovanjska, cca 400 m2 uporabne površi
ne, ŠENČUR VRSTNE HIŠE v izgradnji (do 
IV. gr. f), cca 124 m2 uporabne poršine, 
nadstrešek za avto, prevzem junij 2003, vse 
inf. v pisarni, 24 mio SIT, ŠENČUR prodamo 
delno obnovljeno hišo, 90 m2 v etaži, man
sarda neizdelana in prizidek k hiši z 2 ss in 
dvema garažama, na parceli 800 m2, 34,6 
mio SIT. DOM NEPREMIČNINE, 202 33 
00, 2369 333, 041 / 3 3 3 222 91 

OBVESTILA 
Cenjene goste obveščamo, da bo GOSTIL

NA Marinšek Marija, ZAPRTA zaradi dopusta 
od 17.2. do 24.2. 2003 2077 

OBLAČILA 
Prodam dekliško obhajilno OBLEKO z do

datki za 15 000 SIT. « 204-67-57 1998 

Prodam več razične moške in ženske GAR
DEROBE. Cena po dogovoru. « 256-17-17 

OTR. O P R E M A 
AVTOSEDEŽ 0-13 kg in pograd, prodam 

« 0 4 1 / 7 5 3 - 5 4 2 2009 

NOVA STANOVANJA za ZD Kranj 
na voljo še nekaj enot. Telefon: 
041/647 257 

OSTALO 
TAPISERIJE različnih oblik, velkosti in moti

vike prodam. Cena od 20 000 SIT dalje. « 
23-12-599 1681 

Prodam PLINSKO J E K L E N K O 10 kg. « 
5310-211 2025 

Ugodno prodam skoraj nove STATVE. « 51 
33240 2072 

PRIDELKI 
Prodam JABOLKA Ajdared 100-120 

SIT/kg. Zupan, Smokuč 34 « 5802-706 

Prodam DOMAČE ŽGANJE in BRINJEVEC 
« 0 3 1 / 5 3 0 - 5 3 1 2001 

P O D A R I M 
ODDAM mlade PSIČKE, brezplačno. « 

5720-084 2069 

POSESTI 

ZA RESNIČNOST IN VERODOSTOJNOST OBJAVLJENIH OGLASOV 
IN SPOROČIL ODGOVARJA IZKLJUČNO NAROČNIK LE- TEH! 

PREBAČEVO hiša v izgradnji (lll-IV. gr.f) na 
parceli 553 m2, PODBREZJE samostojno 
hišo, lahko dvostanovanjsko, 390 m2 površi
ne na parceli 600 m2, BREZJE v mirnem ur
banem okolju prodamo starejšo vis.pritlično 
hišo, potrebno obnove, 320 m2 uporabne 
površine, na parceli cca 400 m2, LUŽE pro
damo pritličje hiše z garažo in vrtom cca 180 
m2 uporabne površine in 370 m2 vrta, 21,5 
mio SIT. TRŽIČ pritličje hiše z vrtom in gara
žo, 140 m2+18m2+350 m2 vrta, 18,5 mio 
SIT. DOM NEPREMIČNINE 202-33-00, 
2369-333 ,041 /333 222 92 

PODVIN okolica na manjši parceli ob goz
du prodamo nadomestno gradnjo z doku
mentacijo za gradnjo nove hiše. DOM NE
PREMIČNINE, 202-33-00, 2369-333, 
041/333-222 93 

DAŠNICA - polovica hiše, dva trisobna, 
podstrešje 176 m2, parkinga, 26 mio SIT, 
50 % do 2007. « 031/769-352 1400 

KRANJ Čirče pritličje hiše 39+6 m2 z vr
tom prodam za 6 mio SIT. « 041 /672-917 
2049 

V Škofji Loki, Kranju ali okolici kupim starej
šo hišo parcelo ali samo parcelo. « 
041/672-917 2050 

HIŠE O D D A M O 
Kranj - 2 SS v pritličju hiše, vsa oprema, 

Golnik - 3 SS v nadstropju hiše, K3 KERN 
d.o.o., tel. 04 202 13 53, 202 25 66 

Kranj - 3 SS v nadstropju hiše z vso opre
mo, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 13 53, 
202 25 66 

Kranj - za poslovne partnerje oddamo opre
mljeno hišo v bližini mesta, K3 KERN d.o.o., 
tel. 04 202 13 53, 202 25 66 

IZOBRAŽEVANJE 
MATEMATIKA, FIZIKA inštrukcije za visoke 

šole, priprava na maturo za SŠ, programira
nje kalkulatorjev za študijske potrebe. 
ENAČBA-izobraževanje, Resnik, s.p., Milje 
67, Visoko, 041/564-991, 04/253-11-45 
700 

VPISUJEMO v tečaje KITARE s pričetkom v 
drugi MARCU. STAROSTNE OMEJITVE NI! 
STUDIO TANGO, Britof 316 « 041 /820 -
485 1402 

K U P I M 
ODKUPUJEM HLODOVINO HRASTA, 

BUKVE, JESENA ter S M R E K E . Odkupim 
tudi les - goli ter ostale vrste hlodovine. Nu
dim tudi odkup lesa na panju. « 51 -80-220, 
041/639-348, podjetje Hrast 789 

Kupim STOŽNIKE za kozolec. « 
041/220-640 1987 

Kupim dobro ohranjeno traktorsko kiper 
PRIKOLICO Tehnostroj 4 tone. « 041/286-
701 1993 

Kupim zadnja leva vrata za R 5, bela. « 
031/669-734 1996 

Kupim dobro ohranjene ŠKORNJE št. 40-
41. « 514-66-41 2024 

Kupim suhe butare. « 040 /225-929 
2029 

Kupim PAJKA 350 in TRAKTORSKO KO-
SILNICO 165. «57-25-174 2034 

Brezhiben MOBITEL z dokumenti kupim. 
« 23-32-334 zvečer 2043 

Kupim TROSILEC hlevskega gnoja, nakla-
dalec zadnji hidravlični za gnoj, sadilec krom
pirja, pajek SIP, rotacijsko kosilnico SIP in ci
sterno za gnojevko Creina. « 041 /597-086 

2047 

MOTORNA K O L E S A 
Prodam motorno kolo SUZUKI XF 650 V I 

97, kot nov. « 041 / 5 5 8821 2026 

GORENJSKA KUPIMO manjše ali vačje ZA
ZIDLJIVE P A R C E L E ZA ZNANE K U P C E . 
PODVIN okolica v mirnem okolju ob gozdu 
prodamo zazidljivo parcelo, cca 300 m2 z 
urejeno dokumentacijo za gradnjo stano
vanjske hiše, cena po dogovoru in ravno za
zidljivo parcelo, cca 700 m2 ob cesti, 
15000 SIT/m2. DOM NEPREMIČNINE, 
202 33 00, 2369 333, 041 /333-222 89 

V E R J E pri Medvodah prodamo izredno 
lepo, zazidljivo parcelo ob gozdu z gradbeno 
dokumentacijo za gradnjo večje stanovanjske 
hiše na parceli 935 m2, cena 37 000 
SIT/m2, ZBIUE v urbanem naselju ob gozdu 
prodamo lepo, zazidljivo parcelo 850 m2, 
21000 SIT/m2, BREZJE prodamo ravno, 
sončno parcelo z lepim razgledom, 600 m2, 
15000 SIT/m2, RETNJE ugodno prodamo 
zazidljivo parcelo, cca 769 m2, delno v hribu, 
distop urejen, 10500 SIT/m2, BRITOF Voge 
na robu naselja prodamo manjšo zaz.parcelo 
483 m2, 10 mio SIT. DOM NEPREMIČNINE, 
202 33 00, 2369 333, 041 /333 222 

KMETIJSKO ZEMLJIŠČE ali KMETIJO ku
pim. « 031/54-88-41 1314 

ŠUTNA - prodamo ZAZIDLJIVO, ravno, 
sončno parcelo, 800-1000 m2, cena 17 
000 SIT/m2. DOM NEPREMIČNINE « 
202-33-00,041/333-222 1494 

Na lepi lokaciji na Golniku prodamo ZAZID
LJIVO PARCELO, 650 m2 in DVE GARSO
NJERI (26.5 m2 in 31.5 m2). « 041/385-
913, od 16. do 17. ure 1730 

Kupim NJIVO na relaciji Voklo - Voglje. Šif
ra: NJIVA 1868 

BREG OB SAVI prodam PARCELO za grad
njo dvojčka in stanovanjske hiše. « 
041/647-257 2007 

POSLOVNI STIKI 
POSOJILNICA GORFIN nudi hitra posojila. 

« 531-56-64, 0 4 0 / 6 3 3 - 9 0 3 GORFIN 
d.o.o., Kranjska c.4, Radovljica 1893 

Na podlagi zastavitve 

POSOJILA Z NIZKIMI OBROKI 
TAKOJŠNJE IZPLAČILO 
FANTASY INVEST, d.o.o. 
PE TRZIN, Ljubljanska 41 

01/564-15-01 in 564-15-03 

POZNANSTVA 
Moški srednjih let želi spoznati žensko do 

53 let. « 040/681-196 2053 

RAZNO P R O D A M 
Podjetje Korotan d.o.o., Kranj v Struževem 

proda TROBENTICE raznih barv po 170, 00 
SIT/kom. VLJUDNO VABLJENI 1638 

Prodam novo MIZARSKO DELOVNO 
MIZO. « 531-80-88 1977 

Prodam suha mešana meterska DRVA. Ma-
tijovc - Jeglič, Podbrezje 192 « 533-11-44 

Prodam suha bukova DRVA v okolici Bleda. 
« 031/561-707 1982 

Prodam mešana DRVA z dostavo. « 
041/705-177 2018 

Obrezujem sadno drevje in prodam doma
či med in medeno žganje. « 041/721-625 

Poceni prodam ELKTRIČNI BOJLER 81 in 
platno za žimnice - jogi. « 25-11-978 2046 

STANOVANJA 
O D D A M O 

CERKLJE - oddamo 1ss, v poslovni stavbi, 
zelo lepo, neopremljeno. IDA nepremičnine, 
04 / 2361 880, 031 635 387, 041 386 930 

KRANJ - PRIMSKOVO, oddamo 2ss v sta
novanjski hiši, v celoti opremljeno, najemni
na je 300,00 EUR. IDA nepremičnine, 0 4 / 
2361 880, 041 386 930 

Če želite oddati v najem stanovanje ali hišo, 
posredujemo brezplačno! IDA nepremičnine, 
0 4 / 2361 880, 031 635 387, 041 386 930 

Šk.Loka- Frankovo nas.: Oddamo 
1SS,38m2, II.nad, opremljeno, vsi priključ
ki, vseljivo 01.03.03. Cena 230 EURO, 1 / 2 
leta predplačila, varščina. ITD + NEPREMIČ
NINE Tel: 04 /236 -66 -70 , 0 4 1 / 7 5 5 -
296,040/204-661 

KRANJ - oddamo etažo starejše hiše z vr
tom. FRAST nepremičnine 0 4 / 234 40 80 
041 / 734 198 
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Samski osebi oddam G A R S O N J E R O za 
daljši čas, v okolici Lesc, z lastnim vhodom 
in parkiriščem. Cena po dogovoru. • 531-
21-33 1974 

Oddam 1 ss v Frankovem naselju. tr 
041/320-126 1979 

Od 1.4. 2003 dalje oddam 2 ss v celoti 
opremljeno. tr 041 /543-239 2003 

ODDAM opremljeno enosobno STANOVA
NJE V Radovljici. « 031 /632-334 2030 

STANOVANJA 
N A J A M E M O 

V Kranju najamem GARSONJERO ali 1 so
bno STANOVANJE. « 041 /828-976 1760 

STAN. O P R E M A 
Prodam JOGI 180x190. « 040/811-238 

2022 

Ugodno prodam kotno sedežno garnituro. 
« 20-46-626 2032 

ŠPORT 
Prodam SMUČI Elan PSX brez vezi in GSX 

z vezmi. « 041/394-002 1990 

STORITVE 
SENČILA ASTERIKS, Rozman Peter, s.p., 

Senično 7, Križe, % 5955-170, 041 /733-
709, ŽALUZIJE, ROLETE, LAMELNE ZAVE
SE, PLISE ZAVESE, KOMARNIKI, ROLOJI, 
MARKIZE, PVC KARNISE, TENDE! Sestavni 
in nadomestni deli za rolete in žaluzije, izde
lovanje, svetovanje, montaža in servis. Do
bava v najkrajšem času, 5% popust! 25 

ŠKORC-VODOVODNE INSTALACIJE IN 
OGREVANJE - adaptacije kopalnic, central
no ogrevanje, menjava pip, radiatorjev, sani
tarne keramike itd...Zajamčena kvaliteta in 
ugodna cena. Aleš Škerjanc s.p., Žiganja 
vas 70, 4294 Križe, 041/941-067, 
04 /5958-360 641 

IZDELAVA PODSTREŠNIH STANOVANJ in 
predelnih sten po sistemu Knauf, montaža 
strešnih oken Velux, stropnih in stenskih ob
log in polaganje laminatov. Izdelujem tudi 
brunarice. « 5186-055, 041/765-842 Me
sec Damjan s.p., Jazbine 3, Poljane 1115 

ASFALTIRANJE, TLAKOVANJE DVORIŠČ, 
DOVOZNIH POTI IN PARKIRIŠČ, POLAGA
NJE ROBNIKOV ter pralnih plošč, Izdelava 
betonskih in kamnitih škarp, izkopi, nasipi ter 
odvoz materiala na deponijo. • 01/839-46-
14, 041/680-751, Adrovic in comp., Jelov-
ška 10, Kamnik 1168 

ELEKTROINSTALACIJE - izvajanje, sanaci
je in vzdrževanje vseh vrst električnih instala
cij. Čebašek Janez s.p., Prebačevo 62 tr 
041/742-887 • 1404 

Cl 3 " l t o v Popotnik 10, N A K L O 
•L—J Tel /fax: 04/2576052 

PRODAJA IN 
MONTAŽA IZPUŠNIH ^ 
SISTEMOV TER . ^ V V 
AVTOMOBILSKIH 
BLAZILCEV 

SLO - DOM ZAKLJUČNA DELA, montaža 
sten in stropov Knauf, Armstrong, izdelava 
celotnih podstrešij in adaptacije stanovanj, 
laminati, okna, vrata in strešna okna Velux, 
pleskarska in druga vzdrževalna dela. tr 
513-40-83, 041/806-751 Markotič Slavko, 
Suška c. 28, Šk. Loka 1516 

RAČUNOVODSKE STORITVE za družbe in 
samostojne podjetnike. Strokovno in ugod
no! DA & JA, Cegelnica 33 , Naklo * 
041/269-928 1548 

KOMPLETNE ADAPTACIJE STANOVANJ, 
PARKETARSTVO, SL IKOPLESKARSTVO, 
POLAGANJE LAMINATA IN VSEH DRUGIH 
O B L O G , SUHOMONTAŽNI SISTEMI KNA
UF, KERAMIČARSKA DELA. « 031 /379 -
256, 04/238-19-00 Benjamin Jagodic s.p., 
Zlato polje 3 C, Kranj 1679 

STOPNICE - notranje, zunanje, zložljive, 
protivlomne kovinske mreže za okna, pod-
hodne REŠETKE, nadstreški za vhodna vra
ta. GELD.d.o.o., J . Šmida 15, Jesenice, tr 
580-60-26 1928 

STANOVANJA 
P R O D A M O 

KRANJ - ZLATO POLJE, v štiri leta starem 
objektu prodamo zelo lepo garsonjero z lo
čeno kuhinjo 34 m2, 1.nadstropje/nizek 
blok, balkon, vseljivo takoj. Agent Kranj, tel. 
04-23-80-430, 04-23-65-360 

KRANJ - CENTER, v lepi staromeščanski hiši 
prodamo komplet opremljeno garsonjero, 22 
m2, 2. nadstropje, brez balkona, ISDN, 
KATV, vseljiva takoj, cena 7.2 mio. SIT. Agent 
Kranj, tel. 04-23-80-430, 04-23-65-360 

ŠKOFJA LOKA - GROHARJEVO NASELJE, 
prodamo enosobno stanovanje 33,44 m2 + 
2,40 m2 klet, 3. nadstropje, manjši balkon, 
brez CK, vsi ostali priključki, vseljivo takoj, 
cena po dogovoru. Agent Kranj, tel. 04-23-
80-430, 04-23-65-360 

KRANJ - PLANINA I, na zelo mirni lokaciji, 
prodamo enosobno atrijsko stanovanje, 45 
m2, pritličje/nizek blok, balkon + atrij, pre
vzem možen takoj, cena po dogovoru. Agent 
Kranj, tel. 04-23-80-430, 04-23-65-360 

KRANJ - CENTER, v staromeščanski hiši 
prodamo enosobno stanovanje, 39,58 m2, 
1.nadstropje, brez balkona, brez CK, vselji-
vost in cena po dogovoru. Agent Kranj, tel. 
04-23-80-430, 04-23-65-360 

KRANJ - ČIRČE, v novem šest-stanovan-
jskem objektu, prodamo dvosobno stanova
nje, 54,25 m2, pritličje, balkon, vsi priključ
ki, vseljivo takoj, cena 17.5 mio. SIT. Agent 
Kranj, tel. 04-23-80-430, 04-23-65-360 

UGODNO! 
KRANJ - PLANINA I, prodamo dvosobno 

stanovanje 60,70 m2, 2. nadstropje/nizke
ga bloka, balkon, vsi priključki, vseljivost in 
cena po dogovoru. Agent Kranj, tel. 04-23-
80-430, 04-23-65-360 

KRANJ - VODOVODNI STOLP, prodamo 
dvosobno stanovanje, 51,50 m2, 1. nad
stropje/nizek blok, balkon, vsi priključki, 
vseljivost in cena po dogovoru. Agent Kranj, 
tel. 04-23-80-430, 04-23-65-360 

KRANJ - VODOVODNI STOLP, prodamo 
dvosobno stanovanje, 54 m2, 4 nadstropje 
balkon, vsi priključki, vseljivost in cena po 
dogovoru. Agent Kranj, tel. 04-23-80-430, 
04-23-65-360 

KRANJ - SAVSKA CESTA, prodamo dvo
sobno stanovanje, 61,60 m2, 4.nadstropje, 
brez balkona, CK - je, vseljivost in cena po 
dogovoru. Agent Kranj, tel. 04-23-80-430, 
04-23-65-360 

KRANJ - PLANINA III, dvosobno stanovanje 
z dvema kabinetoma, 83 ,90 m2, 2. nad
stropje/nizek blok, balkon, vsi priključki, 
vseljivost in cena po dogovoru. Agent Kranj, 
tel. 04-23-80-430, 04-23-65-360 

KRANJ - PLANINA I, prodamo zelo lepo 
dvosobno stanovanje s kabinetom, 54,40 
m2, 9.nadstropje, balkon, CK, vsi priključki, 
vseljivost in cena po dogovoru. Agent Kranj, 
tel. 04-23-80-430, 04-23-65-360 

KRANJ - STRAŽIŠCE, prodamo dvosobno 
stanovanje s kabinetom 61,80 m2, pritličje/ 
večstanovanjske hiše, CK- trda goriva, vselji
vo takoj, cena po dogovoru. Agent Kranj, 
tel. 04-23-80-430, 04-23-65-360 

PLANINA I - gara., 27,40 m2, V. nad., opre
mljena, prodamo, Mike &Co. d.o.o., 20-26-
172, 031 605-114 

PLANINA III - 1 sobno, 42,6, V. nad., lepo 
vzdrževano, prodamo, Mike & Co. d.o.o., 
20-26-172, 031 605-114 

PLANINA I - 1 sobno, 44,10 m2, XI.nad., 
delno opremljeno, takoj vseljivo, prodamo, 
Mike & C o . d.o.o., 20-26-172, 031 605-
114 

ŠKOFJA LOKA, Groharjevo nas. -1 sobno, 
33 m2, III.nad., opremljeno, vseljivo takoj, 
prodamo, Mike & Co. d.o.o., 20-26-172, 
031 605-114 

KRANJ, center - 1 sobno (predelano v 1,5 
sobno), II.nad. v celoti prenovljeni meščan
ski hiši, lepo prenovljeno in delno opremlje
no, prodamo, Mike & Co. d.o.o., 20-26-
172, 031 605-114 

PLANINA III - 2 sobno (predelano v 2,5 so
bno), VI.nad, v celoti prenovljeno, prodamo, 
Mike & Co. d.o.o., 20-26-172, 031 605-
114 

PLANINA I - 2,5 sobno, 65 m2, V.nad., pro
damo, Mike & C o . d.o.o., 20-26-172, 031 
605-114 

ŠKOFJA LOKA, Podlubnik - 3 sobno, 
75,30 m2, XII.nad., prodamo, Mike & Co. 
d.o.o., 20-26-172, 031 605-114 

ZLATO P O U E zg. - 2 + 2 sobno, 70,66 m2, 
mansarda, odprt kamin, prenovljeno, proda
mo, Mike & Co . d.o.o., 20-26-172, 031 
605-114 

PLANINA II - 3 sobno, 89,10 m2, II.nad., 2 
balkona, delno obnovljeno, opremljeno, pro
damo. Mike & C o . d.o.o., 20-26-172, 031 
605-114 

Kranj okolica 2,5 ss v stan.hiši, prenovljeno, 
90 m2, TRIDA 041 860 938, 04 513 75 90 

RATEČE - PLANICA, GRADIMO NOVA sta
novanja v izmerah okrog 48,55 m2, par
kirni prostor v podzemni garaži 14 m2, iz
redna lokacija, okvirna cena znaša 21 mio 
SIT, več podatkov na www.makler-bled.si, 
inf.: MAKLER BLED d.o.o. 04 576 7600, 

LESCE - enosobno stanovanje v pritličju, 
38 m2 stanovanjske površine in 17 m2 
kletnih prostorov, takoj vseljivo, cena 8.5 
mio SIT; Inf.: MAKLER BLED d.o.o. 04 
576 7600, www.makler-bled.si 

RADOVUICA, DVOSOBNO STANOVANJE 
v nizkem stolpiču, 50 m2, vsi priključki, kva
litetno obnovljeno. CENA: 13.1 mio SIT 
Inf.: MAKLER BLED d.o.o. 04 576 7600, 
www.makler-bled.si 

Begunje-Poljče, TAKOJ VSEUIVO, PO
POLNOMA O P R E M U E N O 2,5 sobno sta
novanje v pritličju tristanovanjske hiše, 
62,50m2, vsi priključki. Odlična ponudba 
za 11 mio SIT Inf.: MAKLER BLED d.o.o. 
04 576 7600, www.makler-bled.si 

BEGUNJE, 3-SOBNO STANOVANJE v iz
meri 70 m2, takoj vseljivo, sončno, mirna 
lega v nižjem bloku, cena 14,8 mio SIT, 
Inf.: MAKLER BLED d.o.o. 04 576 7600, 
www.makler-bled.si 

BLED, pritličje v manjšem bloku, 42 m2, 
brezCK, odlična lega, 10,7 mio SIT. Inf.: 
MAKLER BLED d.o.o. 04 576 7600, 
www.makler-bled.si 

Bled: 1SS, 34m2 stanovanjske površine + 
50m2 atrija, izredno lepo,cena zelo ugodna. 
ITD + NEPREMIČNINE Tel: 04/236-66-70, 
041/755-296,040/204-661 

Železniki: Prodamo lepo 1SS, 42m2,P, vsi 
priključki, obnovljeno,ugodna cena 

ITD + NEPREMIČNINE Tel: 04 /236 -66 -
70, 041/755-296,040/204-661 

Šk.Loka- Groharjevo nas.: Prodamo zelo 
lepo 1SS, 34,5m2, III.nad, mirna lokacija, 
urejen blok, plinska CK do vrat, takoj vselji
vo. ITD + NEPREMIČNINE Tel: 04/236-66-
70, 041/755-296,040/204-661 

Kranj-Šorlijevo nas.: 2SS, 48m2, II.nad, vsi 
priključki, balkon, nova kopalnica, izredno 
lepo, sončno, mirna lokacija, dva parkirna 
mesta. ITD + NEPREMIČNINE Tel: 04 /236-
66-70, 041/755-296,040/204-661 

Kranj- Naklo: V več stanovanjski hiši proda
mo zelo lepo trisobno pritlično stanovanje 
77m2 +2 garaži, 210m2 sadovnjaka, vsi pri
ključki, sončna mirna lokacija, vredno ogle
da, takoj vseljivo. ITD + NEPREMIČNINE 
Tel: 04 /236 -66 -70 , 0 4 1 / 7 5 5 -
296,040/204-661 

Kranj-Hrastje: 2SS, 60m2, I.nad, vsi pri
ključki, balkon, kopalnica popolnoma obnov
ljena, mirna sončna lokacija. ITD + NEPRE
MIČNINE Tel: 04 /236 -66 -70 , 0 4 1 / 7 5 5 -
296,040/204-661 

Kranj-Planina I : 1SS,53m2, VIII.nad, pre
delano v 2SS, vsi priključki, balkon. ITD + 
NEPREMIČNINE Tel: 0 4 / 2 3 66 670, 
041 /755-296,040/204-661 

Bled-Sp.Gorje: 2 S S , 48m2, I.nad, v več 
stanovanjski hiši, balkon, obnovljeno, lastno 
parkirišče, zelo sončno in svetlo. ITD + NE
PREMIČNINE Tel: 04 /236 -66 -70 , 
041 /755-296,040/204-661 

Radovljica-mestno jedro: V več stanovanj
ski hiši prodamo 1SS,40m2, P. obnovljeno. 
ITD + NEPREMIČNINE Tel: 04/236-66-70, 
041/755-296,040/204-661 

Kranj- Orehek: Novogradnja - V prodaji so 
stanovanja 1 SS .2SS in 3SS za garažo. Želo 
lepa lokacija, stanovanja so moderna in 
funkcionalno razporejena, z vsemi priključki. 
Za vse informacije pokličite 041 /755-296 . 
ITD + NEPREMIČNINE Tel: 04/236-66-70, 
041/755-296,040/204-661 

Šenčur: novogradnja: Na voljo je še nekaj 
novih stanovanj različne velikosti. Za vse do
datne informacije pokličite 014/755-296 ali 
040/204-661 . ITD + NEPREMIČNINE Tel: 
04 /236 -66 -70 , 041 / 7 5 5 - 2 9 6 , 0 4 0 / 2 0 4 -
661 

PLANINA 1: prodamo 1 SS- 45m2 in 2ss-
57m2, ter 59m2, DVOINPOLSOBNO-
54m2 in 70m2.FRAST nepremičnine 0 4 / 
234 40 80 041 / 734 198 

VODOVODNI STOLP: prodamo 2ss, 
55m2, l.nad in 3ss-81 m2. FRAST nepre
mičnine 04 / 234 40 80 041 / 734 198 

RADOVUICA - Prodamo 2,5 ss, 1. nad
stropje, 16,5 .mio FRAST-nepremičnine 
04 /234 40 80, 041 / 626 581 

PLANINA 2: prodamo 1ss-52m2 z atrijem, 
3ss- 89m2. FRAST-nepremičnine 04 /234 
40 80, 041 / 734 198 

PLANINA 3: prodamo atrijsko stanovanje, 
3ss, 81 m2.FRAST-nepremičnine 0 4 / 2 3 4 
40 80, 041 / 734 198 

ŠKOFJA LOKA-GROHARJEVO N A S E U E : 
prodamo takoj vseljivo 1ss, 35 m2.FRAST-
nepremičnine 0 4 / 2 3 4 40 80, 0 4 1 / 734 
198 nd o m p l a n 

družba za inženiring, 
I nepremičnine, urbanizem 

mgjm I in energetiko, d.d. 
kranj.bleiweisova 14 

tel.h.C.:04/20-68-700, fax: 04/20-68-701 
GSM: 041/647-433 

PREDDVOR - NOVOGRADNJA POSLOV
NO STANOVANJSKEGA OBJEKTA Na voljo 
še nekaj stanovanjskih enot različnih kvadra
tur ter razgibanih tlorisov! Nepremičninska 
družba LOMAN, d.o.o.Kranj, tel.: 0 4 1 / 3 4 7 
323, 0 4 / 2362890 

NOVOGRADNJA V ŠENČURJU! PRODA
MO VEČ STANOVANJ, RAZLIČNIH VELIKO
STI, IZGRAJENIH NA KUUČIVselitev naj
kasneje junij 2003. Nepremičninska družba 
LOMAN, d.o.o.Kranj, tel.: 041 / 347 323, 
0 4 / 2 3 6 2 8 9 0 

O R E H E K pri Kranju, prodamo več novih 
stanovanj izgrajenih na ključ, velikosti od 37 
m2 do 95 m2, možnost nakupa tudi du-
pleks enot. Prevzem možen v septembru 
2003 ! Nepremičninska družba LOMAN, 
d.o.o. Kranj, tel.: 0 4 1 / 347 323 , 0 4 / 
2362890 

KRANJ, Gosposvetska ul., bližina ZD, 2 so
bno 55 m2, II. nadstr., nizek blok, CK plin, 
adaptirano!Nepremičninska družba LOMAN, 
d.o.o.Kranj, te l . :041/ 347 323, 0 4 / 
2362890 

KRANJ, Gosposvetska ul., bližina ZD, 4 so
bno, 87 m2, I.nadstr., nizek blok, CK plin, 
adaptirano in vzorno vzdrževano, možna me
njava za manjše stanovanje !Nepremičnin
ska družba LOMAN, d.o.o.Kranj, tel.:041/ 
347 323, 0 4 / 2362890 

KRANJ, Šorlijevo naselje, 2 -sobno stano
vanje, 55 m2, IV.nad., dvigalo!Nepremičnin-
ska družba LOMAN, d.o.o.Kranj, tel.: 041 / 
347 323 , 0 4 / 2362890KRANJ , Planina, 
Gogalova ulica, garsonjera 30 m2! Nepre
mičninska družba LOMAN, d.o.o.Kranj, tel.: 
041 / 347 323, 0 4 / 2362890 

ŠKOFJA LOKA - NOVI SVET, prodamo 2ss, 
44m2, cena po dog.lDA nepremičnine, 04 
2361 880, 041 331 886 

ŠKOFJA LOKA- FRANKOVO NAS., proda
mo 2ss, 58 m2, 3 /4 nad., vsi priključki, bal
kon, V lega, takoj vseljivo. IDA nepremični
ne, 04 2361 880, 041 386 930 

KRANJ-PLANINA II., prodamo 2 ss, 68,40 
m2, v 6. nad., vzdrževano, takoj vseljivo, 
možna predelava v 2,5 ss, cena je 14,9 
mio. SIT, v račun vzamemo manjše stanova
nje. IDA nepremičnine, 04 2361 880, 031 
635 387 

KRANJ - PLANINA L, prodamo 2ss, preure
jeno v 2,5 ss , 59,8 m2, v l.nad., nova ku
hinja, zelo lepo. IDA nepremičnine, 04 2361 
880, 041 386 930 

Posredujemo pri pridobitvi ugodnih posojil 
za nakup nepremičnin! KRANJ - Šorlijevo na
selje, prodamo 3 ss, 72 m2, v 4. nad., ob
novljeno, zelo lepo, vredno ogleda, cena in 
vselitev po dogovoru. IDA nepremičnine, 
0 4 / 2361 880, 041 386 930, 031 635 
387 

KRANJ - PLANINA I., prodamo 3 ss, 79 
m2, pritličje, dva balkona, takoj vseljivo, 
cena zelo ugodna. IDA nepremičnine, 0 4 / 
2361 880, 031 635 387, 041 386 930 

KRANJ - Begunjska, prodamo 4,5 ss, 81 
m2, delno mansardno, lepo, obnovljeno. 
IDA nepremičnine, 0 4 / 2361 880, 031 635 
387, 041 386 930 

KRANJ - HRASTJE, prodamo 1,5 ss, 47 
m2, mirna lokacija, cena in vselitev po dogo
voru. IDA nepremičnine, 04 2361 880, 041 
331 886, 041 386 930 

TRŽIČ - Deteljica prodamo zelo lepo 3 ss, 
80 m2, 3. nad., vsi priključki. IDA nepremič
nine, 04 2361 880, 041 331 886, 041 386 
930 

GOLNIK- prodamo 3ss stanovanje, 82 m2, 
v 3. nad., zelo lepo, cena po dogovoru, (v ra
čun vzamemo enosobno stanovanje v sever
nem delu Kranja). IDA nepremičnine, 0 4 / 
2361 880, 041 386 930, 031 635 387 

KRANJ PLANINA III., prodamo 3ss, 83 m2, 
delno mansardno, zelo lepo, cena po dogo
voru. 

IDA nepremičnine, 04 2361 880, 041 331 
886, 041 386 930 

KRANJ PLANINA III., prodamo 1ss, 42 m2, 
z najemnikom, do 31.12.2003 (najemnina je 
60 .000,00 SIT). IDA nepremičnine, 0 4 / 
2361 880, 041 331 886 

TRŽIČ - BALOS 07, prodamo garsonjero, 
18,5 m2, 2. nad., cena je 4,8 mio. SIT. IDA 
nepremičnine, 04 2361 880, 041 331 886 

KRANJ - MLAKA, prodamo 3ss, 85,70 m2, 
zelo lepo, novogradnja, brez balkona, man
sardno, možnost dokupa garažnega boksa 
(v račun vzamemo manjše stanovanje). IDA 
nepremičnine, 04 2361 880, 041 386 930 

KRANJ - Gosposvetska, prodamo 2ss, 56 
m2, cena je 14,5 mio. SIT. IDA nepremičnine 
0 4 / 2361 880, 041 331 886, 041 386 930 

KRANJ - mestno jedro, prodamo 1ss, 51 
m2, v 2. nad., cena 12,2 mio. SIT. IDA ne
premičnine, 0 4 / 2361 880, 031 635 387, 
041 386 930 

KRANJ, Planina II - 2 SS + K 82,30 m2 v 1. 
nad., 2 balkona, K3 KERN d.o.o., tel. 04 
202 13 53, 202 25 66 

KRANJ, Šorlijevo naselje - 2 SS 54 m2 v 
1nad., nizek blok, južna lega, cena = 14,0 
mio SIT, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 13 
53, 202 25 66 

KRANJ, Planina I - 1 G 25,8 m2 v 3.nad., 
nizek blok, ločena spalnica, 3 SS 77,8 m2 v 
8. nad., lepo urejeno stanovanje, takoj vselji
vo, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 13 53, 
202 25 66, 

KRANJ, Planina I - 2 SS 60 m2 v 5.nad., vsi 
priključki, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 13 
53, 202 25 66, 

KRANJ, center - 1 SS 50,6 m2 v 2.nad., 
predelano v 2 SS, vsi priključki, obnovljeno, 
cena = 12,2 mio SIT, K3 KERN d.o.o., tel. 
04 202 13 53, 202 25 66 

KRANJ, Planina II - 3 SS 79,80 m2 v pritlič
ju z atrijem, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 13 
53, 202 25 66 

KRANJ, Planina I - 2 SS + 2 K 91 m2 v 
6. nad.; 2 SS + 2 K 95,4 m2 v 2nad. , K3 
KERN d.o.o., tel. 04 202 13 53, 202 25 66 

KRANJ, Planina II! -1 SS 42,6 m2 predela
no v 1,5 SS v 5.nad., zastekljen balkon, 1,5 
SS 52,3 m2 v 5.nad., balkon, cena = 13,4 
mio SIT, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 13 
53, 202 25 66 

GOLNIK - garsonjera 26 m2 in 30 m2 v 
2.nad. objekta, delno obnovljeno, lepa loka
cija, cena • 218.500,00 SIT/m2, K3 KERN 
d.o.o., tel. 04 202 13 53, 202 25 66 

TRŽIČ: 1 SS 39,50 m2 predelano v 2 SS v 
9. nads., takoj prazno in 1 SS 41 m2 v no
vejšem bloku, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 
13 53, 202 25 66 

NAKLO - 3 SS 77 m2 v večstanovanjski 
hiši, popolnoma obnovljeno z vsemi priključ
ki, dvojna garaža in drvarnica, cena =17,2 
mio SIT, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 13 
53, 202 25 66 

TRŽIČ - v 2. nads v celoti obnovljeno 4 SS 
+ K 155 m2, s kletjo in podstrešjem še 30 
m2, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 13 53, 
202 25 66 

ŠKOFJA LOKA Groharjevo Prodamo eno
sobno stanovanje 33m2. NEPI nepremični
ne 041 425-380 

KRANJ, ŠENČUR PRODAMO NOVA STA
NOVANJA V IZGRADNJI. BISTRICA PRI TR
ŽIČU - lepo 2 ss s kabinetom, 8. nadstr, 
cena 12,5 mio SIT.BLED obnovljena garso
njera, 27 m2/ l , vsi priključki, KRANJ - Zlato 
polje, popolnoma obnovljeno 2 ss, 49 
m2/IV, CK, plin, 13 mio SIT, GOLNIK - sonč
no, obnovljeno 3 ss + K, 77.5 m2/PR od III, 
2 balkona, cena po dogovoru, KRANJ Plani
na I lepo 2 ss, 57 m2/lll od VII., balkon JZ, 
14,7 mio SIT, KRANJ Planina I delno obnov
ljeno 2 ss, 60 m2/ l . , od X., 14,8 mio SIT, 
KRANJ Planina I delno obnovljeno 2ss+k, 
55 m2/IX, 13,8 mio SIT, BLED obnovljeno 1 
ss, 50 m2 ali 2 ss, 60-70 m2, v večstano
vanjski hiši, vsi priključki, cena po dogovoru. 
DOM NEPREMIČNINE « 202-33-00, 
2369-333,041/333-222 87 

TUPALIČE - prodamo več novih STANO
VANJ, različnih velikosti, cena 310 000 
SIT/m2, TRŽIČ ugodno obnovljeno 3 ss v 
hiši z vrtom in garažo, koristne površine 140 
m2+18m2 in 350 m2 vrta, 28,5 mio SIT, 
TRŽIČ - garsonjera v centru, 24 m2, obnov
ljena, s souporabo sanitarij, cena 2.4 mio 
SIT, BISTRICA PRI TRŽIČU - 1 ss s kabine
tom, 39 m2, 2. nadstr nizkega bloka, delno 
obnovljeno, cena 9,5 mio SIT. DOM NE
PREMIČNINE, 202-33-00, 2369-333, 
041/333-222 88 

Prodam 1 sobno STANOVANJE s kabine
tom, 40 m2, BISTRICA PRI TRŽIČU; Kovor-
ska cesta. tr 040/831-251 178 

GARSONJERA, s souporabo sanitarij, 24 
m2, v hiši v centru Tržiča, obnovljena, pro
dam. Cena 2.4 mio SIT. tr 041/874-125 180 

BISTRICA PRI TRŽIČU: Deteljica - 2 sobno 
STANOVANJE, 64 m2, sončno, lepo, pro
dam. « 041/845-792 181 

Stanovanja prodamo: Kranj Vodovodni stolp 
obnovljeno 2 ss 54 5 m2/ l . , CK plin, cena 
13,7 mio SIT, TRŽIČ obnovljeno 1 ss v več
stanovanjski hiši, 38 m2 /PR, plin do vrat, 
5,8 mio SIT. DOM NEPREMIČNINE, 202 
33 0 0 , 0 4 1 / 3 3 3 222 714 

ČIRČE - NOVOGRADNJA, 56 m2, nova 
luksuzna oprema, 21 mio SIT, 40 • do 
2007. 7o 031/769-352 140J. 

IZOLA - Simonov zaliv: novo GARSONJE
RO s pogledom na morje, 30 m2, balkon, 
vsi priklj., cena 14 mio SIT, KRANJ - Zlato 
polje, popolnoma obnovljeno 2 ss, 49 
m2/IV, CK plin, 13 mio SIT, GOLNIK: sonč
no, obnovljeno 3 ss + k, 77.5 m2/PR od III, 
2 balkona, cena 16.8 mio SIT. DOM NE
PREMIČNINE tr 202-33-00, 041/333-222 

Planina I, prodam GARSONJERO, 28 m2, 
vsi priključki, opremljena, z balkonom, 8.8 
mio SIT. O 041 /399-410 1828 

Šk. Loka - Frankovo, 2 ss, 50 m2 + pokri
ti atrij, 22 m2 in vrt 30 m2. Trojar, Hafnerje
vo n. 63, Šk. Loka 1978 

KRANJ Planina prodam manjše 1 ss, cena 
9 mio SIT. « 041 /843-761 2002 

Ankaran prodam novo G A R S O N J E R O , 
opremljeno, 24 m2,1, nadstr., možna menja
va, t r 041/675-123 2016 

ŠKOFJA LOKA Podlubnik, prodam 2 ss, 
VI. nadstr., 61 m2, ugodno. « 041 /682 -
741 2017 

ČIRČE dvoinpolsobno STANOVANJE 62 
m2, 1. nad. v hiši, nova CK, kopalnica, cena 
10 mio SIT, prodam. « 23-15-600, 
041/774 101 PIANOVA NEPREMIČNINE 

Z Vami sinu vsak dan 24 (štiriindvajset) ur na dan 

najhitrejši in najzanimivejši medij današnjosti, 

nekomercialni regionalni T V program G O R E N J S K E T E L E V I Z I J E 

MtUtpČJi VlONOStl 
24 ur na dan oddajamo strani 
GORENJSKEGA TELETEKSTA 

Ves d»n VIDEOSTRANI lil 
vsak večer GORENJSKA TV POROČILA 

Sedem dni v tednu oddajamo 
zanlmiv.domač, paster, pozitiven in nenasilen TV program 

Snemamo v TV -studiu, v VaSi občini, 
v Vaši K S ali celo pri Vas doma 

04/: telefon uredništvo: 
telefon komerciala: 
telefon TV STUDIO: 
fax marketing: 
fax poročila DESK: 

e-mail: gtv@tele-tv.«i 
INTERNET: http:/r*ww.tele-tv.*i 

04 / 233 11 56 
04 I 232 45 50 
04 / 233 12 31 

TELETEKST STRANI, VIDEOSTRANI, 
TV REPORTAŽE, VIDEOSPOTE, OTVORITVE, 

TV PROGRAM V ŽIVO, PREDSTAVITVE PODJETIJ, 
DIREKTNE PRENOSE ALI "CELOVEČERNI FILM" 

NaS DIGITALNI STUDIO zmore vse /// 

Našli nas bosta v srou Gorenjska -GTV gorenjska televizija, Nikole Tesle 2. p.p. 181, 4001 KRANJ 

STRAŽIŠCE 2 ss 64 m2, pritličje v hiši, CK ka
min, balkon, ugodno prodam. • 23 15 600, 
041/774 101 PIANOVA NEPREMIČNINE 

ZLATO P O U E 3 ss, 62 m2, 4. nad/4, bal
kon, CK etažna, cena 14 mio SIT, prodam. 
O 23 15 600, 041/774 101 PIANOVA NE
PREMIČNINE 2037 

MLAKARJEVA 2 ss, neopremljeno, 2 
nad., priključki, Planina III, 1,5 S S , komplet 
opremljeno, ugodno oddam, tr 23 15 600, 
041/774 101 PIANOVA NEPREMIČNINE 
2038 

STANOVANJA 
N A J A M E M O 

KRANJ-,najamemo opremljeno DVOSOB
NO STANOVANJE. 

FRAST-nepremičnine 0 4 / 2 3 4 40 80, 
041 / 734 198 

ŠKOFJA LOKA Kupimo ali najamemo različ
na stanovanja NEPI nepremičnine 041 
425-380 

STANOVANJA 
K U P I M O 

KRANJ - PLANINA I, PLANINA II, PLANINA 
III, ŠORLIJEVO NASELJE , VODOVODNI 
STOLP, kupimo več garsonjer različnih veli
kosti za že naše znane kupce, cena od 
7.000.000,00 Sit do 10.000.000,00 sit. 
Agent Kranj, tel. 04-23-80-430, 04-23-65-
360 

KRANJ - ZLATO P O L J E , VODOVODNI 
STOLP kupimo več dvosobnih in trosobnih 
stanovanje, za že znane stranke. Agent 
Kranj, tel. 04-23-80-430, 04-23-65-360 

Kranj-bližina vodovodnega stolpa, Šorlijevo 
naselje, bližina bazena kupimo dvosobno 
stanovanje obrnjeno na jugozahodno stran, 
v prvem ali drugem nadstropju, do 13. MIO 
SIT. Agent Kranj, tel. 04-23-80-430, 04-23-
65-360 

Na celotnem območju Gorenjske odkupu
jemo stanovanja različnih velikosti za znane 
kupce. Plačila takoj ali v zelo kratkem času. 
ITD + NEPREMIČNINE Tel: 04/236-66-70, 
041 /755-296,040/204-661 

ŠKOFJA LOKA- kupimo 3ss. FRAST-
nepremičnine 0 4 / 2 3 4 40 80, 0 4 1 / 734 
198 

KRANJ- KUPIMO enosobno stanovanje v 
nizkem bloku. FRAST-nepremičnine 
04 /234 40 80, 041 / 734 198 

KRANJ, BLED, RADOVLJICA, TRŽIČ, 
ŠKOFJA LOKA, kupimo stanovanja različnih 
velikosti, plačilo takoj, (pomagamo pri naku
pu druge nepremičnine in pridobitvi posojil.) 

POSESTI 
ŠKOFJA LOKA Trata Prodamo parcelo 

1700 m2 za poslovno dejavnost NEPI nepre
mičnine 041 425-380 

Bitnje, ravna zazidljiva parcela,priklj. so, 
cca . 2000 m2, TRIDA 041 860 938, 04 
513 75 90 

Žiri zazidljiva parcela, priključki ob parceli, 
sončna, TRIDA 041 860 938 ,04 513 75 90 

ZGORNJE BITNJE, prodamo zazidljivo par
celo 797 m2, prevzem možen takoj. Agent 
Kranj, tel. 04-23-80-430, 04-23-65-360 

NAKLO, prodamo 474 m2 lepe,ravne, za
zidljive parcele, vsi priključki v neposredni 
bližini, prevzem možen takoj, cena 100 
EUR/ m2.BRITOF - VOGE, prodamo zazid
ljivo parcelo, 488 m2, prevzem možen takoj, 
cena 65.000 EUR. Agent Kranj, tel. 04-23-
80-430, 04-23-65-360 

Večjo zazidlivo parcelo na idilični legi v sme
ri Krope, komunikacije v bližini, prodamo, 
Mike & Co. d.o.o., 20-26-172, 031 605-
114 

BEGUNJE, okolica - zazidljivo parcelo med 
cesto in potokom, 1399 m2, ugodno proda
mo, Mike & Co . d.o.o., 20-26-172, 031 
605-114 

KRANJ - NAKLO - KOKRICA, nujno kupimo 
od 2.000 do 50.000 m2, kmetijske površi
ne, za že znano stranko Agent Kranj, tel. 
04-23-80-430, 04-23-65-360 

KOČNA, zazidljiva parcela v izmeri 730 m.2, 
z izdanim gradbenim dovoljenjem, že izde
lan izkop, kupec lahko takoj nadaljuje z 
gradnjo. CENA: 9.3 mio SIT Inf: MAKLER 
BLED d.o.o. 04 576 7600, www.makler-
bled.si 

RADOVLJICA, OKOLICA, PARCELA ZA 
GRADNJO stanovanjske hiše ( nezazidano 
stavbno zemljišče), 1235 m2 stavbnega 
zemljišča. . Sončna lega. CENA: 
15.837.640,00 SIT Inf.: MAKLER BLED 
d.o.o. 04 576 7600, www.makler-bled.si 

ČIRČE: prodamo zazidljivo parcelo 1700 
m2, na najbolj frekventni lokaciji, za poslov
no dejavnost.FRAST-nepremičnine 04 /234 
40 80, 041 / 626 581 

GOLNIK, parcela ca 1500 m2, ravna, mir
na, sončna lega. Elektrika, voda in brunarica 
na parceli! Nepremičninska družba LOMAN, 
d.o.o. Kranj, tel.: 0 4 1 / 347 323 , 0 4 / 
2362890 

MEDVODE - PRESKA, prodamo zazidljivo 
parcelo, 600 m2, komunalno urejena. Cena 
je 27.500,00 SIT/m2.IDA nepremičnine, 
0 4 / 2361 880, 041 386 930 

KOVOR pri TRŽIČU, prodamo zazidljivo 
parcelo, 790 m2, z lokacijskim dovoljenjem, 
cena je 10,3 mio. SIT.IDA nepremičnine, 
2361 880, 041 331 886 

BRNIK - okolica, oddamo skladiščni prostor 
cca 50 m2, lahko tudi kot garaža in za konje-
rejce večji hlev in 1 ha travnika za pašo ali 
krmo. Možnost najema za obdobje 10 let, 
lahko tudi posamezno IDA nepremičnine, 
0 4 / 2361 880 , 041 331 886, 031 635 
387 

LESCE - HLEBCE, prodamo zazidljivo par
celo, 980 m2, vsi priključki že na parceli, 
cena 15,7 mio SIT. IDA nepremičnine, 04 
2361 880, 041 386 930 

SP. BESNICA, prodamo zazidljivo parcelo 
435 m2, lokacijsko dovoljenje. IDA nepre
mičnine, 04 2361 880, 041 386 930 

B E G U N J E - okolica, prodamo zazidljivo 
parcelo, 1400 m2, vsi priključki na parceli, 
že pridobljeno lokacijsko dovoljenje, cena 
ugodna. IDA nepremičnine, 0 4 / 2361 880, 
031 635 387, 041 386 930 

BLED - KORITNO, prodamo zazidljivo par
celo 1400 m2. IDA nepremičnine, 0 4 / 
2361 880, 041 331 886 

Kranj, Visoko - zazidljiva parcela 2.300 m2 
z nadomestno gradnjo hiše, K3 KERN 
d.o.o., tel. 04 202 13 53, 202 25 66 

Gorje pri Bledu: zazidljivo parcelo 412 m2 z 
lokacijsko odločbo, K3 KERN d.o.o., tel. 04 
202 13 53, 202 25 66 

Kranjska Gora: stavbna parcela 671 m2 ob 
glavni cesti, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 13 
53, 202 25 66 

Cerkno: parcela 4.000,00 m2, od tega del 
zazidljivo prodamo po 3.000,00 SIT na m2, 
K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 13 53, 202 25 
66 

ŠKOFJA LOKA, MEDVODE,. . . kupimo par
celo cca 1000 m2, za že znano stranko, pla
čilo v gotovini. IDA nepremičnine 04/2361 
880, 041 331 886 

L O K A L E P R O D A M O 
KRANJ, bližina centra , posl. prostor, 42 

m2, TRIDA 041 860 938, 04 513 75 90 

Kranj okolica, novejši posl. stan. objekt, pri
meren za penzion ali drugo dejavnost, TRI
DA 041 860 938, 04 513 75 90 

Otoče, urejena proizvodna hala, cca. 300 
m2, TRIDA 041 860 938, 04 513 75 90 

JESENICE, SL.JAVORNIK, prodamo TR
GOVSKI LOKAL v izmeri 65 m2 koristne 
površine, z urejenim parkiriščem, ob glav
ni cesti, z vsemi dovoljenji. Znižana - zelo 
ugodna CENA: 8.5 mio SIT Inf.: MAKLER 
BLED d.o.o. 04 576 7600, www.makler-
bled.si 

L E S C E , v najem oddamo poslovno halo 
(trgovina, pisarne, skladišča) v izmeri 1.448 
m2 in več drugih večjih poslovnih prostorov 
na dobrih lokacijah. Inf.: MAKLER BLED 
d.o.o. 04 576 7600, www.makler-bled.si 

BLED, popolnoma opremljen gostinski lo
kal v izmeri 156 m2, novejši, uporabno 
dovoljenje, cena 53,5 mio SIT. Inf.: MA
KLER BLED d.o.o. 04 576 7600, 
www.makler-bled.si 

KRANJSKA GORA, prodamo (ali oddamo 
v najem) popolnoma opremljen novejši go
stinski lokal v izmeri 42 m2, letna terasa, 
cena 23 mio SIT. Inf.: MAKLER BLED 
d.o.o. 04 576 7600, www.makler-bled.si 

NAKLO: prodamo poslovno stanovanjski 
objekt za obrtno dejavnost, parcela 1800 
m2.FRAST-nepremičnine 0 4 / 2 3 4 40 80, 
041 / 626 581 

ŠKOFJA LOKA-center: prodamo trgovski 
lokal 100m2, z velikim izložbenim oknom ter 
kletjo 50 m2; poslovne prostore v poslovni 
stavbi za zastopstva-380 m2, del meščan
ske hiše za poslovne ali stanovanjske prosto
re, 160 m2.FRAST-nepremičnine 04 /234 
40 80, 041 / 626 581 

ZLATO P O L J E : prodamo gostinski lokal 
53m2 + 20m2, ugodni nakupni pogoji. 
FRAST-nepremičnine 04 /234 40 80, 0 4 1 / 
626 581 

Kranj, bližina - gostišče z letnim šankom, 
lastna parkirišča, K3 KERN d.o.o., tel. 04 
202 13 53, 202 25 66 

Kranj - posl.prostor v pritličju objekta 35 
m2, lepo urejen, cena ugodna, K3 KERN 
d.o.o., tel. 04 202 13 53, 202 25 66 

Kranj, center - poslovne prostore 250 m2 v 
pritličju objekta, od tega klet in skladišče 76 
m2, zunanji prostor 287 m2, odlična lokaci
ja, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 13 53, 202 
25 66 

L O K A L E O D D A M O 
KRANJ - okolica, oddamo več poslovnih 

prostorov (skladiščenje, opravljanje mirnih 
dejavnosti). IDA nepremičnine, 04 2361 
880, 041 331 886,041 386 930 

http://www.makler-bled.si
http://www.makler-bled.si
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KRANJ - mestno jedro, oddamo poslovni 
prostor, pisarna cca 50 m2. IDA nepremični
ne, 04 2361 880, 041 386 930 

KRANJ - Koroška, oddamo poslovni prostor, 
cca 70 m2, v 1. nad., primerno za različne 
dejavnosti, parkirni prostori zagotovljeni. IDA 
nepremičnine, 04 2361 880, 041 386 930 

CERKLJE, oddamo poslovni prostor v novi 
poslovno stanovanjski hiši, za mirno dejav
nost. IDA nepremičnine, 0 4 / 2361 880 , 
031 635 387, 041 386 930 

Kranj: okrepčevalnica z inventarjem cca. 
100 m2, v nadstropju stanovanje, 1 letno 
predplačilo, K3 KERN d.o.o., tel. 04 202 
13 53, 202 25 66 

Kranj, Primskovo - v ind.coni večji 
posl.prostor za trgovino, zastopništvo v pri
tličju in nadstropju, K3 KERN d.o.o., tel. 04 
202 13 53, 202 25 66 

TOVORNA VOZILA 
PEUGEOT BOXER 2.5 TD, 1.96, povišan in 

podaljšan, 12 m3, 1.5 t nosilnosti. • 5801-
773,041/527-983 1975 

VARSTVO 
Iščemo skrbno žensko iz okolice Kranja za 

občasno varstvo dveh deklic v popoldan
skem času. tr 040/633-709 2000 

VOZILA DELI 
CITROEN AVTOODPAD - rabljeni in novi re

zervni deli, odkup avtomobilov. W 50-50-500 

R 5, R 4 in FORD - po delih prodam. tr 
5333-494,041/978-931 1986 

Prodam novo A testirano PRIKOLICO za 
prevoz živali in gik. • 041/364-504 2052 

Prodam VLEČNO KLJUKO za Fiesto in 2 x 
letne GUME 185/65 R 14. tr 031/793-851 

VOZILO K U P I M 
Osebni avto od I. 93 dalje, cel, poškodovan 

oz. v kakršnem koli stanju, KUPIM. N A M O B U -
ŠE MOŽNO PLAČILO. « 031/343-965 

Največ za vaše poškodovano vozilo, tudi 
totalko. Takojšnje plačilo, prepis in odvos. tr 
031/770-833 1428 

Kupim dobro ohranjen FIAT PUNTO od I. 
96-97. It 031/472-053 2071 

VOZILA 
AUDI. A4 1.9 TDI AVANT, LET 99, MODEL 

2000, 126.000 KM, SERVISNA, AVT KLIMA, 
ALU, EL OPREMA, OHRANJEN, 3.120.000 
SIT, AVTO LESCE D.O.O, TEL.: 04-5319-118 

PASSAT 1.9 TDI VARIANT, LET 99, MODER, 
AVT KLIMA, SERVINA, EL OPREMA, ROLO, 
SANI, POTOVALNI RAČ., 2.790.000 SIT, 
AVTO LESCE D.O.O., TEL.: 04-5319-118 

PASSAT 1.9TDI VARIANT 115KM, LET 99, 
129.000 K M , SERVISNA, AVT KLIMA, 4X 
AIR BAG, EL OPREMA, POTOVALNI RAČ, 
OHRANJEN, 3.090.000 SIT, AVTO LESCE 
D.O.O., TEL.. 04-5319-118 

GOLF IV 1.9 TDI VARIANT, LET 2000, MO
DER, AVT KLIMA, ABS, 4X AIR BAG, POTO
VALNI RAČ, SERVISNA, 2 .780.000 SIT, 
AVTO LESCE D.O.O., TEL.: 04-5319-118 

MONDEO 1.8 AMBIENTE.LET 2001, 
53.000 KM, MET SREBRN, AVT KLIMA, 8X 
AIR BAG, EL OPREMA, KOT NOV, 3.390.000 
SIT AVTO LESCE D.O.O., TEL : 04-5319-118 

BMW, 318 I,LET 99, 51.000 K M , MET 
TEMNO ZELEN, 6X AIR BAG, AVT KLIMA, 
AR, EL OPREMA, SERVISNA, GARANCIJA, 
3 .390.000 SIT, AVTO L E S C E D.O.O., 
TEL.: 04-5319-118 

FORD, MONDEO 1.8 TDI KARAVAN,LET 
98, MET ČRN, KLIMA, EL OPREMA, AR, 
ROLO, SANI, 1.780.000 SIT, AVTO LESCE 
D.O.O., TEL.: 04-5319-118 

SCENIC 1.6 16V.LET 2002, MET S R E 
BRN, 25.000 KM, KLIMA, 6X AIR BAG, EL 
O P R E M A , MEGL, AR, 2 .990.000 SIT, 
AVTO LESCE D .O.O, TEL.: 04-5319-118 

LAGUNA II 1.8 16V,LET 2002, MET SRE-
BRNA.VSA OPREMA,AVTO LESCE D.O.O., 
TEL.: 04-5319-118 

SWIFT 1.3,LET 2000, 58.000 KM, MET 
SR EBRN, KLIMA, 2X AIR BAG, EL OPRE
MA, 5V, 1.LASTNICA, SERVISNA, KOT 
NOV, 1.290.000 SIT, AVTO LESCE D.O.O., 
TEL.: 04-5319-118 

ACCENT 1.3 LS.LET 96, MET TEMNO ZE
LEN, 5V, SEWRVISNA, R E G 10 /03 , AR, 
690.000 SIT, AVTO LESCE D.O.O., T E L : 
04-5319-118 

MEGANE 1.6 E RN.LET 96, 92.000 KM, 
ZELEN, SERVO, AIR BAG, D. C ZAKL, 5V, 
MEGLENKE, AR, OHRANJEN, 960.000 SIT, 
AVTO LESCE D.O.O., T E L : 04-5319-118 

MITSUBISHI. CARISMA 1.8 GDI,LET 98, 
RDEČA, AVT KLIMA, 4X AIR BAG, ABS, EL 
O P R E M A , SERVISNA, 1.890.000 SIT, 
AVTO LESCE D.O.O., TEL.: 04-5319-118 

FIAT, BRAVO 1.4 S,LET 96, RDEČ, 
42.000 KM, 1.LASTNICA, SERVISNA, AIR 
BAG, KOT NOV, 960.000 SIT, AVTO LES
CE D.O.O., TEL.: 04-5319-118 

A4 2.5 TDI AVANT,LET 99,ČRN, AVT KLI
MA, USNJE, ALU, ROLO, SANI, AR, OHRA
N J E N , 3 .580.000 SIT, AVTO L E S C E 
D . 0 , 0 , T E L : 04-5319-118 

NAKUP NA POLOŽNICE, MIN 25% POL
OGA, OSEBNA IZK, IN DAVČNA ŠT. UREDI
MO V ENEM DNEVU, AVTO LESCE D.O.O., 
TEL.. 04-5319-118. OGLEJTE SI VSO NAŠO 
ZALOGO VOZIL NA WWW.AVTO-LESCE.SI 

FIAT PUNTO 75 SX, LETNIK1998, 
100.000 km, CZ, ES, S R E B R N E BARVE. 
CENA: 920 .000 ,00 . KREDIT DO 5 LET! 
AVTO MLAKAR PODBORŠEK, LJUBLJAN
SKA C.30, KRANJ, T E L : 04 /20 19 308 

Fiat tempra 1,6 mpi, letnik 1995, 
160.000km, zelene barve, cz, es. Cena: 
460 .000 ,00 . KREDIT DO 5 LET. AVTO 
MLAKAR PODBORŠEK, LJUBLJANSKA 
C.30, T E L : 04 /20 19 308 

FIAT BRAVA 1,2 SX, LETNIK 2001, META-
LIK SREBRNA, 16.000km, AIR BAG, DCZ, 
ES. CENA: 1.690.000,00. UREDIMO KRE
DIT NA POLOŽNICE AVTO MLAKAR POD
BORŠEK, LJUBLJANSKA C .30 , T E L : 
04 /20 19 308 

VW VENTO 1,6 CL, LETNIK 1993, META
L K ČRN, SERVO, CZ. CENA: 590.000,00. 
UREDIMO KREDIT NA POLOŽNICE. AVTO 
MLAKAR PODBORŠEK, LJUBLJANSKA 
C.30, KRANJ, TEL.: 04 /20 19 308 

RENAULT MEGANE 2.0 RT CLASIC, META
L K MODER, 90.000km, RADIO Z CD IZME
NJEVALCEM, CZ, ES. CENA: 1.340.000,00 
SIT. KREDIT DO 5 LET. AVTO MLAKAR POD
BORŠEK, LJUBLJANSKA C.30, KRANJ, 
TEL.: 04 /20 19 308 

Počasi okopa vam svojo njivico ob poti, 
Nikamor mi ni treba potovati. 
Radosti, ki gredo mimo, 
postojijo, pokramljajo z menoj. 

Zvečer si zarja izbere moj obraz 
za svoje nebo. 

(Neža Maurer) 

Z A H V A L A 

Po hudi bolezni nas je mnogo prezgodaj zapustila naša draga mami 

M A R I N K A ERŽEN 
roj. Kalan 1950 iz Bukovice 19 

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, mase in molitve. Za
hvala dr. Špeli Peternelj in gospodu župniku za obiske na domu in lep 
pogreb. Hvala organistu Potočniku in pevcem za lepo petje. 
Se enkrat vsem imenovanim in neimenovanim prisrčna hvala. 

Žalujoči: mož Lojze, hčere Marija in Martina z družinama, Andreja in Jana ter vnuki 

Tiha, večerna pot, 
brezi dve, breze tri... 
žalost zazibana 
vseh prebolelih dni. 

Vida Jeraj 

Z A H V A L A 

1. februarja smo se poslovili od naše drage 

V E R E VIDIC 
Vsem, ki ste jo spremili na zadnji poti in vsem, ki ste nam izrazili sožalje, 
darovali cvetje in sveče, se iskreno zahvaljujemo. Posebej hvala osebju 
Doma starostnikov v Preddvoru, ki je skrbelo zanjo med njeno boleznijo. 

VSI NJENI 
Kranj, 14. februarja 2003 

Z A H V A L A 

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše drage žene, mamice, hčerke, sestre in tete 

STANE MAČEK - O B L A K 
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sodelavcem, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam 

v dneh neizmerne žalosti stali ob strani, nudili toplo besedo tolažbe in sočutja. Hvala za 
izrečena številna pisna in ustna sožalja, darovano cvetje in mnogo svečk, ki bodo s plamenom 

spoštovanja razsvetljevale njen prezgodnji dom. 
Še enkrat hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste jo v tako velikem številu 

pospremili k zadnjemu počitku. 

VSI NJENI 
Kranj, 11. februarja 2003 

ODKUP RABLJENIH VOZIL odi. 1992. Plačilo 
v GOTOVINI, uredimo prenos lastništva. ADRIA 
AVTO.d.o.o., Partizanska c. 1, Škofja Loka (biv
ša vojašnica), rt 5134-148, 041/632-577 

ODKUP-PRODAJA, prepisi rabljenih vozil. 
MEPAX.d.o.o., rt 23-23-298, 041/773-772 

MARK MOBIL D.O.O., Kranj, odkup in pro
daja rabljenih osebnih vozil ter prenos lastni
štva, rt 2353 500 IN 041 /668-283 958 

HYUNDAI PONY 1,5 GLS, 1.90. 1. reg. 91, 
serv. knjiga, ES, 165 000 km, ugodno! rt 
580-55-80 1985 

Prodam R 5 I. 93, rdeče barve, 5 v, dobro 
ohranjen, cena po dogovoru, rt 031/517-
260, 5333-840 2005 

Prodam HODNO CIVIC 1.4 BINGO, črne 
barve, 125.000 km, I. 97. rt 041/378-889 

ŠKODA FORMAN prodam, zaletena, nere
gistrirana, 1.91, cela za 30 .000 SIT rt 
041/754-713 2031 

Prodam R MEGANE 1.6 RN, I. 96 prvi last
nik, 5 v. iT 50-54-340, po 15. uri 2040 

RENAULT CLIO 1.4 RT, 1.98, nov model, 
klima, vsa oprema, rt 041/787-050 2044 

BRAVA 1.4 S. I98, prva reg.99 ABS, CZ, 
ES, SV, meglenke, servisna knjiga, 
met.BARVA, rt 041/227-338 2048 

CITROEN 1.1 AX, I. 91, odlično ohranjen, 
ugodno prodam, rt 041/419-435 2064 

FORD ESCORT 1.8 16 VGHIA, I. 93, 86000 
km, vsa oprema, kot nov. rt 041 /928-886 

R 5 CAMPUS, I. 93, srebrna, 5 vrat, kot 
nova. rt 041/398-574 2066 

Prodamo SUZUKI BALENO WAGON 1.6 
GLX 4 WD, 1,2000, klima, CITROEN XAN-
TIA 1.8 ISX, I. 95, prvi lastnik, HYUNDAI 
PONY 1.5 GLS, I. 90, prav reg. 1991, HY
UNDAI ACCENT 1.5 GLS, I. 95, vsa oprema, 
ŠKODA FELICIA COMBI 1.3 LX, I. 96, OPEL 
CORSA 1.0 12 V, letnik 2000, prvi lastnik, 5 
vrat. AVTOMEHANIKA LUŠINA, Gosteče 8, 
Šk. Loka, 502-2000, 041/630-754 2076 

ZAPOSLIM 
Zaposlimo TISKARJA na tiskarskem stroju 

Rolland-dvobarvni. Zaželjeno je vsak 2 leti 
delavnih izkušenj. Pisne prijave sprejemamo 
najkasneje do vključno 21.2.2003 na naslov 
Tiskarna Čuk,d.o.o., Sv. Duh 138, Škofja 
Loka 4220 ali po telefonu 04/513-75-60. 
Najkasneje v 8 dneh po končanem razpisu 
vas bomo obvestili. 

Zaposlimo VOZNIKA VLAČILCA v medna
rodni špediciji za prevoze predvsem po Nem
čiji. Pogoj: opravljen vozniški izpit C in E ka
tegorije, šolska izobrazba IV.stopnje, dve leti 
delovnih izkušenj v mednarodnem prevozu 
blaga Prošnjo z dokazili o izpolnjevanju po
gojev pošljite na naslov: KOLI ŠPED d.o.o., 
Mednarodna špedicija, Savska c. 22, Kranj 

Zaposlimo MONTERJA garažnih dvižnih 
vrat. rt 238-07-00 MKL SYSTEMS d.o.o., 
Savska c. 34, Kranj 1852 

I FAMILY FROST, d.0.0. 
Tacenska 20, 
1000 Ljubljana 

Podjetje FAMILY FROST zaradi 
reorganizacije išče 5 novih dostavljalcev 

Če ste pripravljeni na nove izzive, 
pokličite po tel.: 031/609-738, na katerem 
se lahko dogovorite za razgovor. 

PEKA z izkušnjami zaposlimo, rt 041 /735-930, 
Pekama Zevnik.d.o.o., Ljubljanska c. 36 A, Kranj 

V Kranju zaposlimo NATAKARJA -ICO. rt 
041/366-624 INTERTREND d.o.o., Hote-
maže 50, Preddvor 1919 

Picerija v Medvodah honorarno zaposli de
kle za strežbo, rt 041 /675-505 , Igma 
plus,d.o.o., Zvonarska 1, Ljubljana 1967 

1 x tedensko potrebujem FIZIOTERAPEVT-
KO za razgibavanje, rt 2332-148 1981 

Zaposlimo prikupno dekle za delo v šanku. 
rt 031/325-442, Okrepčevalnica Kozolec, 
Sp. Bitnje 2 1989 

Zaposlimo KV NATAKARJA ali NATAKARICO, 
znanje nemškega in italjanskega jezika, trime
sečno poskusno delo, možna zaposlitev za ne
določen čas. Prošnja na naslov: Gostišče Os-
vald, Selo 17, 4274 Žirovnica, rt 5801-128 

Vabimo k sodelovanju samostojne podjet
nike- pečarje, zidarje, pleskarje, za sanacijska 
in zaključna dela v gradbeništvu. Gradbeništvo 
Tempo, Senično 60, Križe, rt 041/643-512 

OBJAVA URADNIH UR IN DEŽURSTEV POGREBNIH SLUŽB 

AKRIS, d.o.o., Nova vas 17, Radovljica 
tel.: 04/533-33-65, Šk. Loka; 04/5123-076 
MOBITEL: 041/631-107 

KOMUNALA KRANJ - DE Pogrebne storitve 
URADNE URE: od 6. do 14. ure, od ponedeljka do petka, 
Tel./Fax: 04/28-11-391, dežurna služba neprekinjeno 24 ur, 
mob.: 041/638-561 

NAVČEK, d.o.o., Pogrebne storitve 
tel.: 04/253-15-90, MOB.: 041/628-940 

JEKO - IN, Pogrebna služba Blejska Dobrava 
URADNE URE: od 7. do 15. ure od ponedeljka - petka, 
tel.: 5874-222, Dežurna služba popoldan do 20. ure 
tel.: 5874-2 2 2 ali neprekinjeno 24 ur. 

POGREBNIK Dvorje 
teL 25-214-24, 041/614-528, 041/624-685 

POGREBNE STORITVE NOVAK 
Anton Novak, s.p. Hraše 19, Lesce 
Dežurna služba: 04/53-33-412, 041/655-987, 031/203-737 

LOŠKA KOMUNALA, d.d., ŠKOFJA LOKA 
Kidričeva c. 43 /a , Škofja Loka 
od ponedeljka do petka od 7. do 14. ure, 
tel.: 50-23-500, 041/648-963 
Dežurna služba od 14. do 7. ure zjutraj naslednjega dne 
041/648-963, 041/357-976 

POGREBNE STORITVE HIPNOS D.O.O. 
Barletova cesta, Preska - Medvode, 
tel/fax.: 01/3613 - 589, dežurni: 050 / 620-699 

ZA OBJAVO OSMRTNICE ALI ZAHVALE V GORENJSKEM 
GLASU DOBITE OBRAZCE PRI VSEH DEŽURNIH SLUŽBAH. 

Zaradi širitve obsega dejavnosti zaposlimo 
takoj: gradbenika, lahko je invalid z obvez
nim znanjem na računalniku, delo je pred
vsem v pisarni, samostojnega kleparja in 
mladega fanta, ki ima veselje za krovsko-
kleparska dela, možnost priučitve. Zaposli
mo tudi vodovodnega instalaterja. Informaci
je vsak dan na rt 25311-47 od 7. do 8. ure, 
ali pismene prijave na naslov: Hočevar Slav-
ko.s.p., Visoko 135, 4212 Visoko 2012 

Ste ostali brez službe ali pa bi radi izboljša
li gmotni položaj? Nudimo vam dinamično 
delo z možnostjo lepega zaslužka. Pokličite 
na rt 041/645-186 (ni prodaja), MKZ, Slo
venska c. 29, Ljubljana 

Delo nudimo vsem osebam v telefonskem 
studiu v Kranju. Lahko so tudi mlajši upoko
jenci. Pridružite se prijetni skupini. Dodatne 
informacije na rt 031 /891-247, CZ,d .d . , 
Kopitarjeva 2, Ljubljana 2042 

Sodexho Alliance je vodilna 
mednarodna skupina na pod
ročju prehranskih storitev. V 

Sodexhu Slovenija vabimo k 
sodelovanju nove sodelavce 

K U H A R J A 
N A T A K A R J A i n 

P O M O Č N I K A 
V K U H I N J I 

za delovna mesta v Kranju. 

Informacije na telefonski številki: 
01/420-58-16, kadrovska 

služba. 
Pisne prijave pošljite v 8 dneh 

na naslov: 
SODEXHO d.o.o., Železna 

cesta 16, Ljubljana 

Zaposlimo VOZNIKE kamionov 
v mednarodnem prometu, s kategorijo B, C, 

E in končano IV. stopnjo izobrazbe. 
Pisne ponudbe z življenjepisom pošljite na: 

HABJAN TRANSPORT, d.o.o., 
Zminec 78, Škofja Loka. 

NATAKAR ali NATAKARICA dobi delo, lah
ko študent, rt 041 /646 -358 , 0 4 0 / 6 4 7 -
663, Picerija Tonač, Grad 15, Cerklje 2051 

ZAPOSLITEV IŠČE 
Iščem delo - glasbenik, duo ali trio Bosaj igra 

narodno in zabavno glasbo za ohceti, obletni
ce in zabave, rt 252-14-98 ali 031/595-163 

Iščem zaposlitev: pomoč ali nego na domu. 
rt 041/681-047 2039 

ŽIVALI 
Prodam teden dni starega čb BIKCA. Gori

ce 19, 2561-596 1913 

PRAŠIČE od 25-200 kg prodam in pripe-
Ijem na dom, rt 041/724-144 1944 

Prodam 2 leti staro ŽREBICO.vozna. tr 
041/603-246 1983 

Prodam mlado KOZO, brejo, srnastega 
KOZLA, PETELINE Fèlix in MORSKE PRA
ŠIČKE, rt 041 /265-877, popoldan 1984 

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, pro
dam, rt 2522-004 1991 

Menjam jalovo TELICO za visoko brejo teli-
co simentalko. * 041 /865-129 2010 

Prodam PRAŠIČA za zakol, domača krma. 
Kuralt, Žabnica 49, rt 2311-810 2014 
Prodam 3 tedne starega čb BIKCA, rt 514^1.77 

Prodam BIKCA frizijca, težkega 110 kg. rt 
031/351-172 2021 

Prodam PRAŠIČA, teža 120 kg, domača 
krma, g 041/905-557 2028 

Prodam TELIČKO staro en teden, rt 
2522-782 2033 

Prodam enoletne KOZE, breje pred poro
dom in srnastega kozla, enoletnega, rt 
041/666-187 2033 

Prodam KRAVO simentalko po izbiri, tr 
5958-336, Sebenje 2063 

BIKCA simentalca 180 kg prodam ali zame
njam za jalovo telico simentalko. tr 5864-352 

ŽIVALI K U P I M 
Kupim 2 BIKCA simentalca, stara 14 dni. 

tr 512-15-94 1988 

Kupujemo MLADO PITANO GOVEDO, kra
ve, jančke. tr 041/650-975 2013 

Kupim BIKCA starega do 15 dni 
tr 041/839-973 

V SPOMIN 

Danes, 18. februarja mineva 10 let, odkar nas je zapustil dragi oče 

IVAN Z A R N I K 
iz Olševka pri Preddvoru 

Hvala vsem, ki se ga še spominjate, prinašate cvetje in prižigate sveče na 
njegovem večnem grobu. 

Sinova Vojko in Božo 

V SPOMIN 

Danes, 18. februarja 2003, mineva leto dni, odkar nas je za vedno zapustil 

ALOJZ JAGODIC 
Vsem, ki se ga spominjate in pbstojite ob njegovem grobu, iskrena hvala. 

VSI NJEGOVI 

http://WWW.AVTO-LESCE.SI


Z A D N J E NOVICE / info@g-glas.si 

VREMENSKA NAPOVED ZA GORENJSKO 
AGENCIJA RS ZA OKOLJE, Urad za meteorologijo 

NAjgotjŠA OD 
TOREK SREDA ČETRTEK 

• 

l fjU<. 

od -11 °C od -12 "C od -10 °C 
do-1 "C do 1 °C do 3 °C 

V naslednjih dneh bo precej jasno. Jutra 
bodo mrzla. 

V Mlacci mojstri lednega plezanja 
40 metrov visoka in 200 metrov dolga in ponoči razsvetljena soteska v Mlačci je postala raj za ledno plezanje. Voda iz 300 metrov oddaljenega zajetja, mostički in brunarica. 

Mojstrana - V soteski Mlačca pri Mojstrani je domačin Pavel Sku-
mavc vsako leto zamrznil pobočja soteske in uredil varovališča, da 
je nastal edinstveni ledno-plezalni vrtec, kjer se z ledom prvič sre
čujejo tečajniki z vse Slovenije, v previsih pa se kalijo mojstri led
nega plezanja. Od oktobra lani pod njegovim predsedstvom delu
je Športno društvo lednih plezalcev Mlačca Mojstrana. To je sku
paj z jeseniškim kaplanom Andrejem Debel Jakom zaslužno, da so 
v zamrznjeni soteski ob božičnih praznikih pripravili tako odmev
ne žive jaslice, da takega obiska Mojstrana že dolgo ni doživela. 

V povsem zamrznjeni soteski je 
bila minuli vikend dvodnevna 
tekma v lednem plezanju, ki je 
štela za slovenski pokal. Udeležba 
z. vseh koncev Slovenije je bila 
precejšnja, zagrizenost tekmoval
cev velika, vsi po vrsti pa so ob
čudovali edinstveno ledeno sote
sko, predvsem delo Pavla Sku-

mavca, Davida Šmida in drugih, 
ki so poskrbeli, da je nekoč pov
sem zanemarjena soteska, polna 
navlake in odpadkov, dobila svoj 
smisel in namen. 

Pavlu Skumavcu idej nikoli ne 
zmanjka, saj je znan po tem, daje 
kot velik ljubitelj narave povsem 
samoiniciativno zgradil pot na Pavel Skumavc 

Zime še niso pregnali 
Minulo soboto se je na Golniku ustavila šestčlanska skupina kurentov iz Vidma pri 

Ptuju in krajanom pokazala, kako se vsako leto znova spopadajo z zimo. 

Golnik - Odganjalci zime, ku
renti, so že nekaj časa na delu. 
Tako so se minulo soboto ustavili 
tudi na Golniku, kar je najbolj 
razveselilo tamkajšnje otroke, če
prav bi j im v skladu z izročili kaj 
kmalu lahko odpihnili vse zimske 
radosti in s le m pokvarili težko 
zaslužene počitnice. Na njihovo 
srečo se narave ne da kar tako pre
gnati in bodo morali svoje poslan
stvo opravljati še vse do pustnega 
torka. 

Kurenti so Golnik obiskali na 
pobudo krajanke Milene Dodič. 
Šestčlanska skupina, družina Ši-
bila iz Vidma pri Ptuju, so njeni 
sorodniki, ki so družinski obisk 
izkoristili še za popestritev sobot
nega popoldneva na Golniku. In 
to brezplačno, kar je razveselilo 
še krajevno skupnost, ki pa je pri 

LOTO 
IZŽREBANE ŠTEVILKE 

7. KROGA, z dne 16. 2. 2003 

1, 7, 14, 15, 20, 26, 29 in 
dodatna 10 

IZŽREBANA LOTKO 
številka: 165814 

V 8. krogu je predvideni sklad 
za SEDMICO: 

18.000.000 SIT 

Za dobitek LOTKO: 
34.000.000 SIT 

Zimo bodo odganjali vse do pustnega torka. 

novem gasilskem domu na Golni
ku poskrbela, da so se prisotni 
krajani in gostje pogreli ob kuha
nem vinu ali čaju. 

"Ves mesec pred pustom gostu
jemo v okviru naše folklorne sku
pine Šturmovci po vsej Sloveniji. 
Pridemo, kamor nas povabijo. 
Danes pa smo prosti in smo dan 
izkoristili za obisk pri Mileni in 
smo se z veseljem odzvali njene
mu in povabilu krajevne skupno
sti," je povedal glava družine 
Marjan Šibila in tudi glavni med 
šestimi kurenti. 

Kurenti so pri Šibilovih družin
ska tradicija, ki jo je že pred de
setletji začel Marjanov oče. V 40 
do 50 kilogramov težke kožuhe iz 
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ovčje kože, ki nastanejo pod spre
tnimi rokami dobrih mojstrov in 
so vredni okoli 150 tisoč tolarjev, 
se vsako leto oblečeta tudi Marja
nova hči Nadja in sin Matej, ki ju 
poznavalci športa zagotovo po
znajo, saj sta aktualna svetovna 
prvaka v kick boksingu, Nadja 
tudi evropska prvakinja, njen brat 
pa je bil tretji na zadnjem evrop
skem prvenstvu. S.S. 

Novorojenčki 
V minulem tednu seje v gorenj

skih porodnišnicah rodilo 34 no
vorojenčkov, od tega v kranjski 
23, v jeseniški pa 11. 

V kranjski porodnišnici je pr
vič zajokalo 23 novorojenčkov, 
med njimi 13 dečkov in 10 deklic. 
Najtežji je bil korenjakec, ki je 
tehtal 4.600 gramov, najlažji de
klici pa seje tehtnica ustavila pri 
2.550 gramih. 

Na Jesenicah je na svet prijoka-
lo 11 novorojenčkov. 7 dečkom so 
se tokrat pridružile 4 deklice. 
Najtežji je bil deček, ki je tehtal 
3.970 gramov, najlažji deklici pa 
je kazalec na tehtnici pokazal 
2.960 gramov. 

Črno goro nad Mojstrano in še 
kam, zgradil bivak, kot zagrizen 
ledni plezalec, ki je hotel kar s 
čevlji preplezati ledeni Peričnik. 
V Mlačci je že pred sedmimi leti 
začel delati slapove. Nad sotesko, 
ki jo je najprej skupaj s šolo in 
drugimi očistil - v njej je bilo za 
tri kamione odpadkov - je do 300 
metrov oddaljeno vodno zajetje, 
iz katerega je s sodelavci potegnil 
vodo. Prva leta so bile le sveče, 
nato pa iz leta v leto več. Stene so 
zavarovali, cevi navrtali in dva-

5^ Tekma v lednem plezanju, ki je štela za slovenski pokal. 

Pred tekmo se je treba ogreti. 

krat na dan kontrolirali dotok 
vode. Ob primernih temperaturah 
so naredili dovolj ledu, vendar je 
po vsakem bolj intenzivnem ple
zanju treba delati led na novo, saj 
se pri plezanju odkruši. 

Soteska je razsvetljena, zgradili 
so lepe mostičke in postavili lese
no brunarico, kamor se plezalci 
zatečejo pred mrazom. V soteski 
je namreč v teh dneh peklensko 
mraz. Voda, ki priteče iz zajetja, 
je pretopla, zato jo je treba ohladi
ti: zanimivo pa je, da voda od za
jetja do soteske teče kar uro in 

dvajset minut. Slovenski ledni 
plezalci so nad 40 metrov visoki
mi in 200 metrov dolgimi ledeni
mi stenami navdušeni in pravijo, 
da tako velike ledene pregrade ni
majo niti v Avstriji. Kakšna ideja 
in koliko dela! Skromni Pavel 
Skumavc se ob pohvalah le smeji 
in zdi se, da mu je kar nekako sa
moumevno, da vedno zastonj ne
kaj naredi. Danes že kar zelo red
ka vrlina, ki pa je očitno še lastna 
njemu in nekaterim mojstranškim 
fantom... Darinka Sedej, 

foto: Janez Pelko 

Vedno živa Mengeška marela 
Mengeš ima več razlogov za vseslovensko prepoznavnost. Eden glavnih pa je 

Mengeška godba: Pod marelo. 

Mengeš - Kakršnikoli pomisle
ki , da je prihodnje leto okrogla, 
20. številka prireditve Pod Men
geško marelo v Mengšu pod vpra
šajem, so odveč. Devetnajst Men
geških marel seje vsako leto potr
jevalo s svojo priljubljenostjo, iz
virnostjo viž in nastopajočih, ki 
izhajajo iz godbenih vrst. Tudi 
minulo soboto na 19. mareli je 
bilo tako. 

Mengeška marela je postala ime 
in dogodek, praznični dan. To je 
dan, ko ansambli pod okriljem 
imena, pod katerim je prepozna
ven danes Mengeš doma in v tuji
ni, godujejo. To je praznik, ko se 
vsi, ki slavljence poznamo, z nji
mi veselimo in j im želimo še ve
liko in čimveč takšnih prireditev 
in srečanj. 

Bojazen, da bi se Mengeška ma
rela zaradi tradicionalnosti izvora 
na podlagi ideje, da se predstavijo 
ansambli, ki prihajajo iz godbenih 
vrst, izpela, se tako iz leta v leto 
izkaže za nepotrebno. Tako kot se 
Mengeška godba že 119 let iz leta 
v leto potrjuje in ne le ohranja, 
marveč razširja in poudarja svoje 
ime, tako je tudi prireditev vsako 
leto vedno nanovo izvirna. Za to 
najbolj skrbijo godbeniki z vod
stvom, s kapelnikom Primožem 
Koscem, ki je odločno in tenko
čutno srce tega največjega glasbe
nega ansambla v Mengšu, in s 
predsednikom godbene sestave 
Francijem Žunom. 

V častitljivi starosti stoletnice in 
več ostajajo vrste godbenikov 

mlade, sveže. Mengeška godba je 
pri vseh svojih 119 letih nedvo
mno najbolj zaslužna, da je Men
geš glasbeno mesto s simpatično 
prispodobo Evropskega glasbene
ga središča. Najbolj pomembno 
pa je, da je ta veliki ansambel s 
Primožem Koscem, z vsemi člani, 
z bogatim znanjem, izvirnostmi 
in obilo volje mlado, 23-letno de
kle. In prav ta povprečna starost 
sestava s poudarjenim glasbenim 
znanjem ostaja najlepša dota in 
neusahljivi izvir nadaljnjim praz
nikom in potrjevanjem imena, da 
ima Mengeš vsako leto najlepšo 
marelo, ki je resnično tako živa, 
da ne more razočarati. 

V soboto so se ob domačih god
benikih po scenariju Franca Pe-
stotnika "stiskali" pod marelo (in 
tudi v polni dvorani) vsi poznani 

in najboljši ob ansamblih Sicer, 
Slamnik, Razpotniki, Alpski 
kvintet pa tudi nova imena, kot so 
Okrogli muzikantje, kvintet Dori, 
Prifarski muzikantje, Ivica Šerfe-
z i , humorist Mama Manka... Iz 
sestava so zanimivo izstopili Ko
vačevi iz Mengša (oče Janez Per s 
sinovi) z Ambus polko in čarda-
šem, pozavnisti, kapelnik Primož 
Kosec z Avsenikovim Pastirčkom, 
ki je bil prva izvedba za godbeno 
spremljavo. 

Prav poživitve iz vrst, iz povpre
čne starosti 23-letnega dekleta, pa 
so tisto zagotovilo, da bo Menge
ška marela še vabila v Mengeš na 
srečanja, česar pa si seveda vsi 
skupaj sirom po Sloveniji in on
kraj tudi še naprej želimo. 

Andrej Žalar 
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