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V i š e k poletja 
Jutri bo praznik, veliki šmaren, in dela prost dan, ko se bodo 

ljudje spet razkropili naokrog in bo na cestah proti morju, Brezjam, 
Bledu in Bohinju in še kam bržkone prometna gneča. Nasvet osrednje 
slovenske turistične organizacije - "na lepše" po stranskih poteh, ki so 
zapeljivejše od glavnih, bo vsaj za domačine, ki dobro poznajo 
stranske, manj prometne ceste, koristna rešitev. 

Izkušnje kažejo, da je čas okrog velikega šmarna vrhunec poletja 
in mejnik, ko se poletno življenje začne počasi umirjati in ko v 
turističnih podjetjih in ustanovah že delajo prve bilance in primerjave s 
prejšnjimi leti. Blejski hoteli, penzioni in avtokamp so bile v prvih 
avgustovskih dneh polno zasedeni, podobno je bilo tudi v Bohinju, v 
Kranjski Gori in bržkone še kje. Če so se turistični delavci v minulih 
letih radi sklicevali na slabo (deževno) vreme, letos za to nimajo 
razloga. Ali pač?! Tudi (pre)vroči dnevi so lahko slabo vreme, kot je, 
denimo, za kmete in odgovorne za oskrbo s pitno vodo, ki si vendarle 
želijo, da bi bil veliki šmaren tudi mejnik pri padavinah. Priznajmo: 
ko presahne voda v pipah ali nastopijo omejitve, je to največji 
hišni problem, ob katerem se poraja vrsto vprašanj: kako se bomo 
umivali in kako pomivali, kako kuhali in prali, kako napajali živino ... 
V nekaterih gorenjskih vaseh in zaselkih vse to že "okušajo". 

In veliki šmaren je tudi mejnik, ko začno misli uhajati na šolo. 
Verjeli ali ne: to se pozna celo v uradnem listu. Minister za šolstvo, 
znanost in šport dr. Slavko Gaber je že izdal pravilnik o subven
cioniranju mesečnih vozovnic za dijake, vajence in študente višjih 
šol. Še bolj se pozna v knjigarnah, kjer je kljub poletni vročini že 
precejšnje povpraševanje po šolskih potrebščinah. 

Cveto Zaplotnik 

Slap Savica presahnil fio d e ž p o g a s i l D O Ž a r ? 
Bohinj - Letošnja dolgotrajna suša je pa res od hudiča. Kdorkoli J L B ~ Bohinj - Letošnja dolgotrajna suša je pa res od hudiča. Kdorkoli 

jo je še jemal z levo roko, najde dober dokaz o velikem po 
manjkanju vode v Bohinju, kjer je v torek presahnil slap Savica. 
Nižje ležeči (desni) slap, ki je visok 25 metrov, še žubori, medtem 
ko levega, sicer visokega 78 metrov, ni. Po pripovedovanju domači
nov je tak pojav velika redkost, ki se vsaj zadnjih deset let ni zgodil, 
čeprav so bila nekatera poletja prav tako vroča in sušna. Ogled 
Savice je sicer te dni onemogočen, saj so zaradi požara na 
Komarči zaradi varnosti zaprli pot do slapu, V sredo zjutraj pa je 
tam pogorela tudi hišica. 

Slap Savica se napaja z vodo iz 500 metrov višje ležečega Črnega 
jezera in se že v podzemlju razdeli v dva kraka. Občasno se 
zgodi, da Črno jezero po obilnem deževju ne more več požirati vse 
vode in tedaj postane slap Savice za kratek čas visok nekaj sto 
metrov. Letos je ravno nasprotno. S.S., foto: G.K. 
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Na p o b o č j i h K o m a r č e nad slapom Savico se ž e teden dni borijo s podtalnim p o ž a r o m . Kot k a ž e , 
bo ogenj lahko ustavil le d e ž , ki ga napovedujejo za danes. 

Helikopter slovenske vojske dnevno opravi okoli 60 odmetov vode, pri gašenju pa mu nagaja dim. 

Bohinj - Bohinjski gasilci se s 
pomočjo helikopterja slovenske 
vojske že teden dni neutrudno 
borijo s podtalnim požarom na 
Komarči, ki gaje sredi prejšnje
ga tedna zanetil udar strele nad 
Jarovo skalo. Potem ko je že ka
zalo, da so ogenj, ki seje nekje 

zarezal tudi dva metra globoko 
v povsem izsušeno prst, v nede
ljo že ukrotili, je ta kmalu spet 
izbruhnil. Sinočnji veter na Ko
marči je razmere še poslabšal. 

"Že v torek popoldne se je po
javil veter, tako da seje požar na 
vrhu Komarče razširil, v noči je 

Novi pravi lnik o šolskih vozovnicah 
Kranj - S 1. septembrom stopi v uporabo novi pravilnik o subven

cioniranju mesečnih vozovnic za dijake, vajence in študente višjih 
šol, ki gaje ministrstvo za šolstvo, znanost in šport izdalo, da bi po
magalo socialno ogroženim dijakom. Dijaki bodo razvrščeni v štiri 
razrede glede na višino bruto dohodka na družinskega člana v pri
merjavi s povprečno mesečno plačo v Sloveniji. Na višino subven
cije vpliva tudi oddaljenost stalnega prebivališča od kraja šolanja 
Varuh dijakovih pravic je novi pravilnik ocenil negativno. S.Š. 

veter še pritisnil in smo morali 
delno posekati drevje. Proti jut
ru je gmota lesa, prsti in ruševja 
zgrmela na slap Savico, tako da 
smo ob 5. uri zjutraj aktivirali 
gasilske enote, ki sedaj s šestimi 
napadi s štirimi motornimi briz
galkami v verigi v razdalji 800 
metrov gasijo ogenj nad sla
pom," je poročal občinski gasil-
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ski poveljnik v Bohinju Pavel 
Žvan, ki vodi gasilno akcijo. 

Medtem ko gasilci lahko 
ročno gasijo požar v dolini, pa 
si lahko na Komarči pomagajo 
le s helikopterjem slovenske vo
jske, ki že teden dni dvanajst ur 
dnevno vztrajno zaliva vneta 
tla. Na dan na Komarčo odvrže 
približno 30 tisoč litrov vode, ki 
jo zajema iz nekaterih od Sed
merih jezer. Občasno prileti na 
pomoč tudi helikopter, ki ga je 
vojska poslala v pomoč gasil
cem, ki se borijo z ognjem v 
Bovcu. Simon Subic, 

foto: Gorazd Kavčič 
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Najprej trdna meja, nato tudi o coni 
Premier Anton Rop je p r e d č a s n o prekinil oddih na H r v a š k e m , kot je dejal, ne zaradi vročih polemik ob hrvaški napovedi razglasitve gospodarskega pasu na Jadranu. O njem 

meni, da ni m o g o č , preden ni trdno d o l o č e n a meja med d r ž a v a m a . 

Ljubljana - Predsednik vlade Anton Rop je takoj po vrnitvi z 
dopusta komentiral zadnje dogodke v zvezi s hrvaškim 
ustanavljanjem gospodarskega pasu na Jadranu. Napovedal 
je uporabo vseh pravnih in političnih sredstev za varstvo slo
venskih gospodarskih in ribiških interesov in dodal, da morata 
državi najprej določiti trdno mejo, preden se začneta pogo
varjati o novem režimu v Jadranskem morju. 

Premier je dejal, da je tudi 
Slovenija izjemno zainteresira
na za varovanje okolja v Jadran
skem morju in njegovo uravno
teženo gospodarsko izkoriščan
je, kar pa je možno doseči zgolj 
na osnovi medsebojnega sode
lovanja vseh jadranskih držav. 
"Veseli me, da je predsednik 
hrvaške vlade Ivica Račan že iz
javil, da bodo njihova dejanja in 
ukrepi temeljili na poprejšnjem 
dogovoru in sporazumu s sosed

njimi državami," je ocenil pre
mier. Rop nadalje meni, da bi 
morali pred razpravami o iz
ključni gospodarski, ribolovni 
ali ekološki coni na Jadranu ra
tificirati pogodbo med vladama 
o skupni državni meji, ki sta jo 
Račan in tedanji slovenski 
predsednik vlade dr. Janez 
Drnovšek podpisala junija 2001. 
V nasprotnem primeru je po 
njegovem nemogoče postavljati 
meje kakršnekoli cone. 

Odločno je tudi napovedal, da 
bo Slovenija tudi vnaprej do
sledno nasprotovala enostran
skim aktivnostim, ki bi posega
le v morski prostor pod njeno 
jurisdikcijo, in da bo država 
poskušala sleherni evropski 
problem reševati v skladu s 
standardi Evropske unije. 

Evropski komisar za kmetijst
vo in ribištvo Franz Fischler je v 
torek v telefonskem pogovoru s 
kmetijskim ministrom Francem 
Butom že pojasnil, da E U na
čeloma podpira racionalno in 
okoljevarstveno ravnanje z mor
skim bogastvom, vendar je moč 
take cone oblikovati le v pri
meru soglasja vseh zainteresi
ranih, torej v Jadranskem morju 
tudi Slovenije in Italije, ker pa 

(Ne)socialno naravnan pravilnik 
Novi pravilnik o subvencioniranju m e s e č n i h dijaških in š t u d e n t s k i h vozovnic naj bi bil 

socialno naravnan, a varuh dijakovih pravic meni nasprotno. 

Kranj - Ta teden je začel vel
jati pravilnik o subvencioniran
ju mesečnih vozovnic za dijake, 
vajence in študente višjih šol. 
Ta določa, da bo ministrstvo za 
šolstvo, znanost in šport meseč
ne vozovnice subvencioniralo 
glede na socialne razmere 
upravičencev, in sicer od sedem 
do petdeset odstotkov cene 
mesečne vozovnice. Doslej je 
bila višina subvencije enotna, 
tj. 18 odstotkov. 

Znesek subvencije bo s 1. sep
tembrom naprej za posamezne
ga upravičenca določil prevoz
nik na podlagi lestvice, ki upra
vičence razvršča v razrede. Pri 
tem bodo upoštevali bruto 
mesečni dohodek na družinske
ga člana in oddaljenost kraja 
šolanja od kraja stalnega pre
bivališča. Upravičenci bodo 
razvrščeni v štiri razrede: v 
prvem bodo tisti, katerih bruto 
dohodek na družinskega člana 
znaša 15 odstotkov povprečne 
plače v Sloveniji (ti bodo prejeli 
50 odstotkov subvencije), v 
drugem razredu bodo tisti z bru
to dohodkom od 15 do 30 
odstotkov povprečne plače (sub

vencija 30-odstotna), v tretjem 
razredu bodo taki, katerih do
hodek dosega od 30 do 55 
odstotkov povprečne plače (sub
vencija 15-odstotna), ostali pa 
bodo padli v četrti razred in 
bodo prejeli 7-odstotno subven
cijo cene mesečne vozovnice. 

Višina subvencije se bo upra
vičencu zvišala za deset odstot
kov, če stalno prebiva med 40 
do 60 kilometrov proč od kraja 
šolanja, oziroma za dvajset od
stotkov, če ima stalno prebival
išče več kot 60 km kilometrov 
oddaljeno od kraja šolanja. Pri 
slednjih, če bodo imeli možnost 
bivanja v dijaškem domu, pa je 
ne bodo izkoristili, se bo sub
vencija razpolovila. Dijakom, ki 
v štipendiji prejemajo dodatek 
za prevoz, pripada 7-odstotna 
subvencija. 

Odziv dijakov na že veljavni 
pravilnik je bil negativen. Varuh 
dijakovih pravic Jaka Cepec je 
državnemu sekretarju na šol
skem ministrstvu Elidu Bandlju 
že konec julija posredoval pri
pombe, saj meni, da bo z novim 
načinom subvencioniranja veči
na dijakov na slabšem. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 
Mesečna naročnina 
V zadnjem času dobivamo vse več vaših pisem, da težko plačujete naroč
nino. Časi postajajo težki, vsega je dovolj, le denarja nam primanjkuje. 
Pri srcu me zaboli, ko berem pismo zveste bralke, ki pravi, da se boji 
položnice, ki pride vsake tri mesece. Takrat si ne more privoščiti 
ničesar. Vendar ji Gorenjski glas krajša čas. Tako rada ga bere in tako 
je navezana na 'Gorenjca', da se raje odpove nedeljskemu priboljšku. 
Gorenjski glas je ljudski časopis, zato je med našimi naročnicami in 
naročniki veliko takšnih, ki težko plačujete naročnino. Zlasti tisti, ki 
živite sami in najbolj potrebujete prijatelja, ki prihaja v hišo vsak torek 
in petek. Zato smo se odločili, da uvedemo mesečno naročnino. 
Naročnina za mesece julij, avgust in september znašal 5.032 tolarjev. 
Mesečna naročnina torej znaša 1.677,60 tolarjev. Verjetno bi lažje pla
čali vsak mesec tisočaka in pol kot slabih pet tisočakov na tri mesece. 
Odločite se sami. Premislite, kaj vam bolj ustreza. Če se boste odloči
li za mesečno naročnino, vas prosimo, da nam to sporočite. Pokličite 
naš naročniški oddelek po telefonu številka 04/201-42-41, lahko tudi 
tajništvo na številko 04/201-42-00. Povedati nam morate seveda vašo 
naročniško številko, ki je zapisana ob Vašem naslovu na prvi strani. 
Še bolj bomo veseli, če nam boste pisali. Izpolnite izjavo, izrežite jo iz 
časopisa in na hrbtni strani bo vaša naročniška številka. Pošljite nam 
jo na naslov: Gorenjski glas, Zoisova 1, 4000 Kranj. 
Vsi, ki želite prejeti PROGRAMSKO KNJIŽICO FESTIVAL CARNIOLA 
(Poletje v Kranju), nas lahko v avgustu pokličete vsak ponedeljek od 
10. do 12. ure na telefon 04/201-42-41. 

vas b e l e ž i m o č a s ! 

Podpis 
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Jaka Cepec tako meni, da bi 
morala biti dohodkovna meja za 
50-odstotno subvencijo postavl
jena nižje ali pa vsaj, da bi 
morali med 50- in 30-odstotno 
subvencijo dodati še razred s 
40-odstotno subvencijo. Pri
pombe ima tudi na kriterij od
daljenosti od kraja šolanja, saj 
je po njegovem začetna razdalja 
40 kilometrov prevelika. Ta ko
rektiv bo smiseln le v primeru, 
da bo spodnja meja postavljena 
nižje, potem pa bi oblikovali 
razrede za vsakih nadaljnjih 10 
kilometrov razdalje. 

Varuh dijakovih pravic naspro
tuje določbi o razpolovitvi 
višine subvencije, s katero na 
dijake pritiskajo, da stanujejo 
v dijaških domovih, saj meni, 
da je domače okolje za dijake 
boljše kot dijaški dom. Prav 
tako se ne strinja z rešitvijo, da 
dijaki, ki v socialni štipendiji že 
dobivajo dodatek za prevoz, 
prejmejo le 7-odstotno sub
vencijo namesto dosedanjih 17 
odstotkov. 

Novi pravilnik naj bi ravno 
socialno ogroženim dijakom 
olajšal tegobe, vendar bo sedaj 
deloval ravno nasprotno, pravi 
Cepec. Simon Subic 

fUA v HRSfeT 

5/*>a C A | t K o 

gre za sedanjo in bodočo člani
co EU, pa tudi Evropske komisi
je. But je še povedal, da mu je 
evropski komisar zagotovil, da 
je EU dolžna ščiti interese svo
jih članic, tudi bodočih. 

C e r k l j e n e b o d o 
N a t o v a b a z a 

Medtem ko se slovenska stran 
razburja zaradi napovedanih 
hrvaških potez na morju, pa so 
hrvaški mediji te dni objavili 

vest, da slovenska vojska na 
letališču v Cerkljah ob Krki 
pripravlja vse potrebno za vzpo
stavitev oporišča zveze Nato. 
Letališče naj bi Nato uporabljal 
po potrebi - za zasilne pristanke, 
dolivanje goriva in podobno. 

Obrambno ministrstvo je na 
namigovanja že odgovorilo, da 
se z zvezo Nato ne pogovarja o 
vzpostavitvi zavezniškega opo
rišča v Cerkljah in da na Slo
venijo tudi ni bila nikdar na
slovljena nobena taka zahteva. 

Bo pa cerkljansko letališče 
kmalu dobilo novo namembnost 
- iz šolskega letališča slovenske 
vojske bo postalo vojaško. V 
Cerklje bodo z Brnika selili he
likopterje evrocopter cougar, 
opremljene za posebne naloge, 
ki bodo povečali transportne 
zmogljivosti slovenske vojske. 
Prav za te 60 milijonov evrov 
vredne helikopterje sedaj na 
cerkljanskem letališču gradijo 
hangarja. 

Simon Šubic 

Država spodbuja izvoz govedi 
Ljubljana - Vlada je na dopisni seji ponovno 
uvedla podpore za izvoz žive govedi za zakol, 
kot so že veljale v prvi polovici lanskega leta, ko 
so se razmere na trgu poslabšale zaradi pojava 
bolezni BSE v Sloveniji. 

Kot so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, goz
darstvo in prehrano, je izjemno dolgo sušno ob
dobje povzročilo pomanjkanje krme za živino, s 
tem pa tudi povečanje ponudbe goveje živine za 
zakol. Po anketi Zadružne zveze Slovenije in 
oceni kmetijsko svetovalne službe pri kmetijsko 
gozdarskih zavodih ponudba živine za zakol pred
stavlja skoraj dvomesečni povprečni odkup gove
di v normalnih tržnih razmerah. Po zadnjih infor
macijah se ponudba še povečuje, odkup se celo 
zaustavlja, to pa se odraža v hitrem padanju od
kupnih cen ter slabšanju ekonomskega položaja v 
govedoreji. Po zadnjih podatkih tržno informacij
skega sistema, ki deluje pri agenciji za kmetijske 
trge in razvoj podeželja, znaša odkupna cena 

klavnih trupov in polovic mladega pitanega gove
da 530 tolarjev za kilogram oz. 286 tolarjev za 
kilogram žive teže. Cena pokriva le 71 odstotkov 
stroškov prireje govejega mesa, saj po oceni 
Kmetijskega inštituta Slovenije stroški pitanja 
znašajo več kot 403 tolarje ža kilogram žive teže. 
Odkupna cena mladega pitanega goveda se je do 
začetka junija gibala v razponu od 570 do 600 to
larjev za kilogram mesa oz. od 308 do 324 tolar
jev za kilogram žive mase. Junija je začela 
postopno padati, pospešeno pa v drugi polovici 
julija. Še veliko slabša je cena krav, trenutno je 
povprečna cena klavnih trupov oz. polovic 160 to
larjev za kilogram, kar je najnižja cena v zadnjih 
desetih letih. Za primerjavo navajamo, da je bila 
lani v enakem obdobju cena klavnih trupov krav 
313 tolarjev za kilogram. 

Na ministrstvu ocenjujejo, da bodo s spodbuja
njem izvoza predvsem zmanjšali ponudbo na 
domačem trgu. C Z . 

Zakonca Pieniajžek na obisku v Naklem 
N e k o č se je mimo Naklega peljal poljski veterinar. Ime kraja je bilo podobno imenu Naklo na Poljskem. 

krajema se je z leti razvilo sodelovanje. 
Med 

Naklo - Na nekajdnevni obisk 
sta s Poljskega v Slovenijo pri
potovala zakonca Pieniažek. 
Najprej sta se srečala z glavnim 
slovenskim predstavnikom sku
pine za prijateljsko sodelovanje 
Slovenije in Poljske Janezom 
Krambergerjem. Tako sta naj
prej dva dni preživela v Sloven
skih goricah, dva na Gorenj
skem - v Naklem in dva v Por
torožu. S soprogo sta si ogledala 
še Bohinj in Bled, pa tudi do 
Postojne in Portoroža se jima iz 
Naklega ne zdi daleč. 

Jerzy Pieniažek je senator v 
poljskem parlamentu, predsed
nik kmetijskega in ruralnega 
razvojnega komiteja in Poljsko -
Slovenske parlamentarne sku
pine prijateljstva, sodeluje pa 
tudi v poljski politiki, ki se uk
varja z Evropsko unijo. Zago
varja Nato in pravi, da Poljaki 
nimajo nič proti Natu kot takem, 
so pa strašno proti vojni v Iraku, 
proti poljskemu sodelovanju v 

Z Naklim občina Naklo sodeluje že nekaj let. Podpisan je bil dokument 
o sodelovanju med občinskima vodstvoma in o sodelovanju glede 
na možnosti v gospodarstvu, turizmu, kulturi, športu. Na fotografiji: 
zakonca Pieniažek in župan Občine Naklo Ivan Štular 

tej vojni. Žena Magdalena je 
pedagoginja logopedinja, za
poslena v izobraževalno razis
kovalno zdravstvenem centru, ki 
se ukvarja z mladimi. Imata dve 
hčerki. Ena je študentka medi

cine, druga gimnazijka. Skozi 
Slovenijo sta se vedno le vozila 
na Hrvaško, tako da sta bila 
tokrat prvič v Sloveniji dalj 
časa. Jerzy je bil nad ljudmi, nji
hovim značajem in odprtostjo, 

nad naravo ter okolico Sloveni
je, navdušen. Na vprašanje, ka
ko to, da se mu Slovenci zdijo 
odprti, saj jih večina oceni kot 
zadržane in zaprte, pravi, da so 
na Poljskem trenutno podobne
ga karakterja le starejši ljudje, 
vse ostalo se peha za dobičkom 
in vzdušje ni ravno prijetno. 

Zeli okrepiti sodelovanje, pri
jateljske vezi med Slovenijo in 
Poljsko, predvsem med vasmi, 
manjšimi kraji - na vseh možnih 
področjih. Prijateljska pobraten
ja se mu zdijo dobra ideja. Nje
gov drugi cilj je še izmenjava 
otrok oziroma tabori, ki bi omo
gočili boljše spoznavanje mla
dih in kulture obeh držav. Nav
dušenje bil nad obiskom kampa 
nad Bistrico, še posebej pa je 
poudaril, da je sicer vročina na 
Poljskem podobna naši, temper
ature so visoke, vendar tu v 
zraku nimamo tolikšne suhosti 
in jo lahko lažje prenaša. 
Alenka Brun, foto: Tina Doki 



Večji, vendar še premajhen 
V kampu Danica preživlja dopust v e č kot 700 gostov. Letos je pridobil tretjo zvezdico. Kam z velikim š o t o r o m ? 

Bohinjska Bistrica - Kamp Danica te dni poka po šivih. Okoli 70 
kampirnih mest je zasedenih in trenutno je v njem več kot 700 
gostov. Prevladujejo Holandci in Nizozemci, sledijo nemški 
gostje, slovenskih pa je okoli 20 odstotkov. Lani je v njem 
preživljalo počitnice 28.000 gostov, letos računajo na 34.000 
nočitev. Če bo lepo vreme zdržalo do konca meseca, bo letošnja 
sezona ena uspešnejših. 

Urejenost kampa, zelenje, bli
žina Blejskega in Bohinjskega 
jezera, številne pešpoti in gore so 
prednosti, ki vanj privabljajo 
goste in jih tudi obdržijo. Dobrih 
10 odstotkov se jih vrača vsako 
leto, predvsem družine, kajti 
kamp Danica, ki spada med 
srednje velike kampe, je tipičen 
družinski kamp. Njegova pred
nost je tudi "zelena zavesa", ki 
gostom nudi senco. V desetletju 
in pol, odkar je kamp sprejel 
prve goste, so ga že nekajkrat 
povečali. Tudi minulo zimsko se
zono so izrabili za širitev 4,5 
hektarja velikega kampa in kam
piranju namenili še dober hektar 
površin, ki so jih nasuli in za
travili, kljub temu pa je kamp še 
vedno premajhen in ga bodo v 
prihodnje še povečali. Za goste v 
glavni sezoni skrbi 6 usluž
bencev. V njem so poleg gostin
skega lokala s kakovostno hrano 
na voljo tudi otroško igrišče, 
teniška igrišča, igrišči za bad
minton in namizni tenis, gostje si 

lahko izposodijo skuterje in 
kolesa, ali pa se odločijo za rečne 
užitke s kajaki, kanuji in za raft-
ing. V kampu so poskrbeli tudi 
za otroke, ki se lahko ob popold
nevih, od 18. do 20. ure, zabava
jo v brezplačnih otroških delav
nicah. Kamp je namenjen gos
tom s šotori, prikolicami in 
avtodomi, o bungalovih pa po 
besedah vodje kampa Marjana 
Maleja ne premišljujejo. Names
to tega jih zaposlujejo misli o 
ureditvi tretjega sanitarnega blo
ka, ki naj bi ga uredili do nasled
nje sezone in bo povečal ka
kovost bivanja v kampu. "Zave
dati se moramo, da se je zadnja 
leta struktura gostov v kampih 
zelo spremenila. Če je včasih 
veljalo pravilo, da kampirajo 
gostje, ki nimajo veliko denarja, 
že nekaj časa to ne velja več. 
Zdaj se zanj odločajo predvsem 
ljudje, ki imajo radi naravo in si 
želijo čist in urejen kamp. Zato 
moramo nenehno skrbeti za do
bro komunalno opremljenost 

kampa, kajti razvoj bo počasi za
hteval, da bo skoraj vsako kam-
pirno mesto imelo svoj odtok ter 
vodovodni in električni priklju
ček. Seveda pa je ogledalo kam
pa tudi čistoča sanitarij. Pred za
četkom letošnje sezone smo po
večali enega od sanitarnih blo
kov in namestili dodatne bojler-
je, kajti gostom tople vode ne 
sme zmanjkati," je dejal Malej, 
ki se zaveda, da kamp ne sme 

biti le "molzna krava", ampak 
naj bi večino zaslužka namenili 
posodobitvi, saj morajo goste 
vsako leto pričakati z novostmi. 

Lani so v kampu Danica za
služili okoli 30 milijonov tolar
jev in večino tega denarja pora
bili za ureditev kampa. Malej je 
tudi prepričan, da je treba, kljub 
dobremu obisku, nenehno skr
beti za prisotnost na turističnem 
trgu in za dobro sodelovanje s 

turističnimi agencijami. Sam 
redno obiskuje nemške in ni
zozemske sejme, kajti poskrbeti 
je treba tudi za predsezono in 
posezono. "Junija je bil obisk v 
kampu za 50 odstotkov večji od 
lanskega in tudi povpraševanje 
za september je dobro. Upam, da 
nam bo služilo še vreme. Tudi 
cenovno smo "zlata sredina"; 
dnevno bivanje s turistično takso 
za eno osebo je 1.750 tolarjev, 
otroci do 7. leta starosti so v 
kampu brezplačno." Kamp Dan
ica dobro sodeluje tudi z LTO 
Bohinj, turistično informacijski 
center v Ribčevem Lazu je že 
premajhen za vse informacij 
željne goste, zato ga bodo jeseni 
povečali.V kampu Danica pa bi 
se radi znebili velikega šotora, ki 
je namenjen velikim prireditvam 
in v kamp ne spada, poleg tega je 
poleti povsem neizkoriščen, ob 
pogledu nanj pa marsikaterega 
gosta zaskrbi, da bo v kampu 
namesto miru in ptičjega petja 
deležen glasnih veselic. 

Renata Škrjanc 

Voda pr imerna 
za kopanje 

Škofja Loka - Občina Škofja 
Loka je tudi letos pri Zavodu za 
zdravstveno varstvo Kranj naro
čila analizo kopalnih voda. Vzo
rce so odvzeli na treh lokacijah, 
in sicer: Selška Sora - Podlub-
nik, Poljanska Sora - letno ko
pališče Škofja Loka in Sora -
Reteče. Kvaliteto vode so ocen
jevali v skladu z določili pravil
nika o higienskih zahtevah za 
kopalne vode ob tekočih in sto
ječih rekah ter priporočilih ured
be o klasifikaciji voda med
republiških vodnih tokov, med
državnih voda in voda obalnega 
morja. Kopalna voda na odvze-
mnih mestih Selška Sora - Pod-
lubnik in Sora - Reteče ne us
treza predpisanim zahtevam, za
to je zavod za zdravstveno varst
vo določil, da ti dve mesti nista 
primerni za kopanje. Obenem pa 
voda v letnem kopališču Škofja 
Loka ustreza tako mikrobiološki 
preiskavi kot tudi kemijski ana
lizi in je zato primerna za ko
panje. Zanimivo je, da na isti lo
kaciji lani mikrobiološka pre
iskava ni bila ugodna. Letošnja 
ocena pa je precej dobra, zato ni 
čudno, da se v teh vročih dneh v 
kopališču Škofja Loka hladi ve
liko število kopalcev. B.P. 

Sončni vrt na prostem 
Jesenice - Roman Gašperlin je lastnik in duhovni vodja "Sončne

ga vrta - La Boheme" pri jeseniški bolnišnici. Kot kulturni ustvar
jalec želi urediti in popestriti kulturno dogajanje na Jesenicah. Za 
začetek je že organiziral likovno razstavo svojega brata Janka 
Gašperlina (člana DOLIK Jesenice), pripravil jazz večer in lutkovno 
predstavo. V načrtih ima in vabi likovnike, fotografe, literate in pes
nike, da se predstavijo v tej novi kulturni oazi. Sicer je Sončni vrt 
odprt od maja do novembra vsak dan z določeno gostinsko ponud
bo. Pa še nekaj besed o likovni dejavnosti Janka Gašperlina. Že v 
mladosti je želel več likovne dejavnosti, ki pa je ni mogel takoj re
alizirati, saj je družina potrebo
vala pridne roke za delo in ne za 
umetniško ustvarjanje. Kasneje 
pa se mu je želja po slikarski de
javnosti uresničila. Postal je član 
DOLIK-a, se dodatno izobra
ževal in rezultati so vidni na 
seriji uspešnih platen. Njegovo 
veselje je podedovala tudi hči 
Tea, ki se je prav tako znašla na 
tej poti ustvarjanja in ima prav v 
očetu pravega mentorja. Njuna 
prva skupna razstava je bila v 
upravni stavbi Acronija v sode
lovanju s hčerkino prijateljico 
Sandro. Kasneje pa so sledile 
samostojne in skupinske razstve 
po državi. Janez Pipan 

Zaljubljen v slovenske gore 
A n g l e ž Mike Newbury je napisal a n g l e š k i vodnik o Alpah okoli Kranjske Gore. 

Kranjska Gora - Turistično 
društvo Kranjska Gora je naklo
nilo posebno čast Angležu, ki je 
navdušen alpinist in že dolga leta 
prihaja v Kranjsko Goro. Mike 
Newbury je napisal, založil in 
izdal angleški planinski vodnik o 
Alpah okoli Kranjske Gore, 
društvo in kranjskogorski reše
valci pa so na trgu sredi mno
žično obiskane Kranjske Gore 
pripravili lepo predstavitev av
torja in njegove knijge. 

Sedemdesetletni Mike New-
bury je po rodu Anglež, ki se je 
po diplomi v Cambridgu z ženo 
preselil na Škotsko, kjer je do 
upokojitve delal kot uradni vlad
ni cenilec. Vsi njegovi trije otroci 
imajo univerzitetno izobrazbo, 
letos je bil v Kranjski Gori že z 
dvema vnukoma. Mike, kot ga 
kličejo naši reševalci, je na svojih 
planinskih poteh sledil zname
nitim besedam slavnega alpinista 
Edwarda Whymperja, ki je de
jal: "Ne hiti, glej, kam stopiš in 
od začetka misli na to, kakšen bo 
konec poti." Kljub previdnosti je 
Mike leta 1953 padel z vrha Tow-
er Ridga, a je imel srečo, kajti 

stometrski padec preko skal se 
je končal v mehkem snegu. Po 
tem padcu se je posvetil manj 
zahtevnim, a dolgim turam. 
"Osemnajst let sem bil član pla
ninskega kluba na Škotskem," 
pravi Mike Newbury. "Zaključil 
sem Munros, planinsko transver
zalo na Škotskem. Tam je nekaj 
vzponov lahkih, nekaj težkih, 
drugi vodijo po brezpotju. Deset 
let sem bil prostovoljni sekretar 
škotske planinske organizacije in 
se ukvarjal z nadzorom nad 
planinskimi potmi, kar ni bil la
hek posel, kajti erozija terena je 
zaradi številnih ovac, slabe ve
getacije, dežja in mraza velika." 

Mike je leta 1998 za svoje 
planinsko delo dobil posebno 
nagrado kentskega vojvode. 

V Slovenijo je prišel leta 1986, 
štirikrat v Bohinj, zdaj pa že od 
leta 1990 obiskuje Kranjsko Go
ro, kjer je našel odlične prijatel
je. Našemu reševalcu, nekdanje
mu predsedniku GRS Dušanu 
Polajnarju z Dovjega je Mike 
posvetil svoj vodnik, kajti z 
Dušanom in njegovo ženo Rado 
so veliki prijatelji. Mike se je 

Mike Newbury 

prav pod Dušanovim vodniš-
tvom zaljubil v gore okoli Kran
jske Gore. "Ko sem začel po 
slovenskih gorah voditi sam svo
je prijatelje, sem ugotovil, da 
terene že kar dobro poznam. 
Toda postajam počasnejši in čez 
nekaj let morda niti ne bom mo
gel več. Zato sem se odločil, da 
napišem vodnik. Hanzova pot, 
petindvajsetkrat sem jo prehodil 

Piše: Mag. Cene Matičič 

Akcija 25 poslancev ali 
Vpet v leta pomladi sedemdesetih let 
(XXIII. del) 

Z a k o n o o s e b n i ( p o l i t i č n i ) 
o d g o v o r n o s t i 

Prvi osnutek, ki sem ga pri
pravil, je nastajal kot naravni 
odpor proti utečeni in vedno ter 
povsod prakticirani prepri
čanosti, torej sloganu o "skupni 
in kolektivni odgovornosti", 
pod katero se je dala skriti 
kakršnakoli osebna in neposred
na odgovornost. 

"Vsi smo odgovorni za vse" in 
"Na napakah se učimo", nato pa 
Še "Pozabimo in horuk naprej!" 
SO bile običajne parole, s kateri
mi se je osebna odgovornost 
vedno lahko temeljito prekrila in 
potisnila pod debelo preprogo. 

No, o vsem tem se je v drugi 
polovici šestdesetih let že zelo 
Široko razpravljalo in pisalo, pa 
tudi Draganova komisija pri C K 

ZKS je v tej smeri zahtevala 
določene spremembe. Mene, 
kot poslanca je razkačilo pred
vsem to, da se o neki konkretni 
odgovornosti niti v parlamentu, 
ki se je tokrat že zavzemal tudi 
za osebno odgovornost, ni dalo 
ničesar takšnega sprejeti, s 
čimer bi se vsaj dotaknili oseb
ne odgovornosti. Pisali smo 
sicer marsikaj, in tudi tisk nas je 
podpiral, to še zlasti ob likvi
daciji zloglasnega EKK, kjer je 
bilo že navzven evidentno, da se 
za "kolektivno odgovornostjo" 
skrivajo Številne javne osebnos
ti z imeni in priimki. Menda je 
bil prav EKK tudi prvi primer, 
da smo uspeli z ustanovitvijo 
posebne komisije, ki naj bi po
leg kolektivne odgovornosti 
proučila in pokazala na imena 
in priimke ljudi, ki so bili evi

dentno "zaslužni" za to veliko 
investicijsko zgrešenost in po
lomijo Slovenije. No, niti osnut
ka, še manj seveda zakona ta
krat še ni bilo. 

Kako spraviti sicer jasne za
misli osebne odgovornosti v 
normativno obliko, pa sploh 
menda nikomur ni bilo kaj prida 
jasno, in na vsa vprašanja so mi 
tudi ugledni pravniki in po
znavalci te materije odgovarjali, 
da bi zakon o osebni odgovor
nosti ne pomenil kaj drugega 
kot ponavljanje tega, kar je v 
konkretnih zakonih že zapisane
ga, in da je torej povsem ne
potreben. 

Nekaj povsem nasprotnega 
sem zasledil v spisih univ. prof. 
dr. Jovana Đorđeviča, najstarej
šega in najuglednejšega med 
pravniki takratne Jugoslavije, 

ki sem ga imel priložnost spoz
nati na "Pravničkih danih Fran
cije in Jugoslavije v Beogra
du in nekaterih mestih Srbije, 
kjer so se ti "dani" odvijali. 
Ker je iz časopisnih novic vedel, 
da se za to materijo zanimam, 
me je rade volje opremil tudi 
z nekaj tovrstnimi primerki iz 
tuje literature. 

Vedoč, da z naslovom o "oseb
ni odgovornosti" ne kaže raz
burjati niti politične, niti oblast
ne strukture, in da tako nedvom
no ne bom prodrl, sem se od
ločil, da osebno odgovornost z 
vsemi elementi preimenujem v 
"politično odgovornost". Osnu
tek sem v nekaj mesecih sesta
vil, predložil našemu zboru, ki 
je o tem razpravljal, se navkljub 
odporu večinsko strinjal in takoj 
tudi ustanovil posebno začasno 
komisijo, ki naj pripravi osnutek 
za prvo branje. Razume se, da 
sem bil kar od takoj imenovan 
za predsednika, na naslednjem 
zasedanju pa tudi sestav poslan
cev in zunanjih članov iz vrst 
pravniške elite Slovenije. Raz
prave v raznih podkomisijah so 

sicer kar v redu potekale, ven
dar pa se sama zadeva nikamor 
ni premaknila. Kot vedno se je 
skupščinska strokovna struktura 
z vodstvom vred pokazala za 
nezainteresirano, tako da niti na 
zasedanjih naše komisije sploh 
ni nikoli sodelovala. Treba je 
namreč vedeti, da je bila v pol
nosti odvisna od prepričanosti 
in volje generalnega sekretarja, 
ki je bil v pogledih dodeljevanja 
strokovnega tajnika in more
bitne administracije popolnoma 
suveren in neodvisen od še tako 
trdnih sklepov tega ali onega 
skupščinskega odbora, ali pa 
celo samega zbora. 

Odmiranje in usihanje se je 
seveda pospešilo in nazadnje 
zamrlo z mojo odstranitvijo 
zaradi akcije 25 poslancev. No, 
zamisel pa s tem ni zmrznila. 

se nadaljuje 

Knjiga avtorja Ceneta Matičiča 
bo izšla prihodnje leto 2004. 
Prednaročila sporočite na 
naslov: Gorenjski glas, Kranj, 
Zoisova 1, telefon: 201 42 00 

in druge poti so za resne 
plezalce, kar sem v knjigi tudi 
poudaril. Vodnik s fotografijami 
in skicami poti bo zame najbrž 
finančna izguba, a kaj zato: 
neizmerno sem užival, ko sem 
opisoval ta krasni svet z mislijo, 
da sem s tem nekaj storil za 
druge, ki bodo sledili in ki bodo 
na teh poteh tako uživali, kot 
sem užival sam." Darinka Sedej 

fcJJ^MGLAS (MM 

Odgovorna urednica 
Marija Volčjak 
Namestnika odgovorne 
urednice 
Jože Košnjek, Cveto Zaplotnik 
Uredništvo 
novinarji - uredniki: 
Boštjan Bogataj, Alenka Brun, 
Helena Jelovčan, Katja Dolenc, 
Igor Kavčič, Jože Košnjek, Urša 
Petemel, Stojan Saje, Darinka 
Sedej, Vilma Stanovnik, Cveto Za
plotnik, Danica Zavrl Žlebir, Andrej 
Žalar, Štefan Žargi; stalni sodelav
ci: Matjaž Gregorič, Mateja Rant, 
Mendi Kokot, Miha Naglic, Rena
ta Škrjanc, Simon 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 pol tednik, izhaja ob 
torkih in petkih, v nakladi 22 tisoč izvo
dov Redna priloga naročniških izvodov 
predzadnji torek v mesecu je Moja Go
renjska. Ustanovitel j in izdajatel j Go
renjski glas, d.o.o., Kranj / Direktorica: 
Marija Volčjak/ Tisk: SET, d.d., Ljubljana / 
Uredništvo, naročnine, oglasno trženje: 
Zoisova 1, Kranj, te lefon: 0 4 / 2 0 1 - 4 2 -
0 0 , telefax: 0 4 / 2 0 1 - 4 2 - 1 3 / E-mail: 
info@g-glas.si /Ma l i og las i : telefon: 
04/201-42-47 sprejemamo neprekinjeno 
24 ur dnevno na avtomatskem odzivniku; 
uradne ure: vsak dan od 7. do 15.00 ure. 
Naročnina: telefon: 04 /201 -42 -41 za 
tretje trimesečje 2003 znaša 5.930 tolar
jev, posamezniki redni plačniki imajo 20-
odstotni popust in zanje trimesečna naroč
nina znaša 5.032 tolarjev. Letna naročnina 
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 upoš
teva od tekoče številke časopisa do PISNE
GA preklica; odpovedi veljajo od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja. Za tu
jino: letna naročnina 100 evrov: Oglasne 
storitve: po ceniku. DDV po stopnji 8.5 % v 
ceni časopisa / CENA IZVODA: 290 SIT 
(16 HRK za prodajo na Hrvaškem). 

mailto:info@g-glas.si
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Povedel judoist 

SEDMICA 

Kdo se boji Barbare Brezigar? 

Sašo Jereb Franci Stroj 

Po prvem tednu glasovanja je tokrat malenkost povedel Sašo 
Jereb, mladi judoist iz Žirov, saj je do zaključka redakcije na njego
vo ime prispelo natanko 81 dopisnic, medtem ko smo na ime 
"letečega Dvorjanca" Franca Stroja zabeležili 76 glasov. Očitno so 
bili bralci naših športnih strani tokrat bolj podjetni v pošiljanju 
dopisnic kot pa tisti, ki so v Strojevem boju proti državi na njegovi 
strani. Toda mesec bo še dolg in vroč in zagotovo še nič ni 
dokončnega. 

Sašo Jereb, judoist iz Žirov. Po krivem so ga obdolžili dopinga in 
mu kar za lep čas pošteno zagrenili počutje. Za napako se mu do 
objave v Gorenjskem glasu ni še nihče opravičil. Vendar pa njegov 
glavni cilj tudi naprej ostaja izpolnitev norme za nastop na olimpij
skih igrah v Atenah. 

Franci Stroj iz Dvorske vasi je že nekaj časa poznan tudi kot 
lastnik na črno zgrajenega Orlovega gnezda pod Dobrčo. Najprej je 
šlo za sporni objekt, ki je Strojev znanstveni laboratorij, zdaj pa z 
njim oziroma z (ne)odstranitvijo Stroj kljubuje tudi državi. 

Glasujete bralci Gorenjskega glasa in poslušalci Radia Triglav 
Jesenice in Radia Gorenje. Glasujete pa lahko tudi po elektronski 
pošti na naslov: info@g-glas.si. Najbolj preprosto pa je glasovanje z 
dopisnico, na katero vpišete enega od obeh predlogov za Gorenjko 
oziroma Gorenjca meseca in jih pošljete na naslov: GORENJSKI 
GLAS, p.p. 124,4001 Kranj. 

V izboru sodelujejo v mesecu avgustu FRIZERSKI A T E L J E 
SILVA v T C D O L N O V na Primskovem, Šuceva 3, telefonska 
številka: 04/23-43-070 in Terme Snovik - Kamnik, d.o.o., 
Molkova pot 5,1241 Kamnik, telefon 01/8308-631. Izžrebali smo 
deset srečnežev. 

V Frizerski atelje Silva v T C Dolnov je povabljena Veronika 
Močnik, Njive 20, 4201 Zg. Besnica. Vrednostna pisma prejme
jo: Voni Kos, Šorlijeva 4, 4000 Kranj; Cvetka Krek, Gradnikova 
95,4240 Radovljica in Tanja Povalej, Visoče, 4290 Tržič. Šestkrat 
po eno vstopnico pri blagajni Term Snovik dobijo: Jožica 
Lukan, Kajuhova 8, 4240 Radovljica; Janez Mužan, Triglavska 
14, Ribno - Bled; Pavla Demšar, Rudno 37, 4228 Železniki; Bran
ka Ropret, Trg Prešernove Brigade 10, 4000 Kranj; Mirko Skalar, 
Medno 14, 1210 Ljubljana - Šentvid in Helena Brezar, Milje 46, 
4212 Visoko. (Pri blagajni pokažite le osebni dokument). 

R o d i o Tr io jo r ® 
Prvi 9lo/ Corenj/ke'"l Prvi glo/ek Oorenj/ke 

Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čularja 4, 4270 Jesenice 
STEREO, RDS na frekvencah: 96,0 GORENJSKA 
89,8 - Jesenice, 101,5-Kranjska Gora, 101,1 - Bohinj 

Slovenski novinarski kodeks 
mi zapoveduje cehovsko soli
darnost. Z menoj pa je tako, da 
niti ne morem niti nočem biti 
solidarna s kolegi, ki so daleč 
od poklicnih načel. Denimo s 
tistimi, ki so edini smeli viseti 
ob postelji pretepenega Milana 
Smolnikarja (s katerim nisem 
niti v sorodu niti ga ne poz
nam), pa niso javnosti nikdar 
povedali, da je bilo zdravniško 
spričevalo v Depali vasi areti
ranega Smolnikarja kratko malo 
ponarejeno. Glede na njihovo 
vlogo, ki jo v tej pasji poletni 
vročini imajo s pogrevanjem vo
jaško policijske zgodbe iz De-
pale vasi, me to niti ne čudi. 
Vsaj meni je jasno, da želijo s 
pogreto juho opeči Barbaro 
Brezigar. Za vsak primer, da se 
prihodnje leto, ko bodo držav-

nozborske volitve, gospa ne bi 
spustila v politiko. Politična in
teligenca prvaka Socialdemo
kratske stranke Slovenije Janeza 
Janše me v tem kontekstu čisto 
nič ne zanima. Kakorkoli je že z 
njim, pa se vsemu, kar Janša 
javno izjavi, človek vendar ne 
more posmehovati. Še zlasti 
novinar ne. Določeni Mladinini 
novinarji zadnje čase pospešeno 
namigujejo oziroma natolcujejo, 
naj bi Janša kot obrambni mi
nister načrtoval državni udar. Z 
vojaško vajo "Manever 94" naj 
bi v resnici načrtoval zasedbo 
Slovenskega pentagona. 

Halooo! Janša naj bi skrivaj 
načrtoval napad na ministrstvo, 
ki je bilo pod njegovo komando. 
Ta je pa butalska, kar jim je 
Janša tudi povedal. Oni pa se še 
kar naprej posmehujejo in ob
javljajo skrajno vprašljive inter
vjuje. Denimo tistega z Vinkom 
Beznikom, nekdanjim vodjem 
policijskih specialcev. Če po
govor z Beznikom berete z razu
mom, lahko tudi sami ugotovite, 
da je pogovor ponaredek. (Tako 
kot zdravniško spričevalo o 
hudih poškodbah Milana Smol
nikarja.) Poglejmo, v čem je 
"finta". Ne gre za to, da bi si 
novinarski duet Miha Štamcar 
in Aleksandar Mičič objavljeni 
intervju z naslovom Smolnikar-
jevo aretacijo je pripravljala 
Barbara Brezigar preprosto iz
mislila. To ne. Je pa iz tistega, 

V R T E C S O N Č N I Ž A R E K 
S t a r a L o k a 6 3 , 4 2 2 0 Š K O F J A L O K A 

objavlja prosta delovna mesta 

V Z G O J I T E L J E V ( t r i d e l o v n a m e s t a ) 

P O M O Č N I K O V V Z G O J I T E L J E V 

P R E D Š O L S K I H O T R O K d d e l o v n o m e s t o ) 

za določen čas, eno leto, zaradi začetnega uvajalnega obdobja 
vrtca, s polnim delovnim časom. 

Pogoji: 
- izpolnjevanje izobrazbenih pogojev po veljavni zakonodaji 

(Zakon o vrtcih, Ur. list RS št. 12-569/1996), 
- aktivno znanje slovenskega jezika 
- zaželena dodatna specialna usposobljenost za športno, glas

beno, plesno, likovno in jezikovno vzgojo, 
- zaželene delovne izkušnje, 
- sprejemanje katoliške usmeritve programa in pripravljenost 

na dodatno izobraževanje na tem področju. 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepi
som in opisom dosedanjih izkušenj pošljite v 15 dneh po objavi 
na gornji naslov. 
Kandidate bomo o izboru oz. o razgovoru obvestili v 14 dneh 
po izteku roka za oddajo prijav. 

kar je objavljeno, očitno, da je 
imel novinarski tandem pred se
boj celotno besedilo, iz katerega 
sta potem sestavila vprašanja. 
Da vam bo še bolj jasno: Štam
car in Mičič v nekdanjega prve
ga specialnega policista nista 
drezala z vprašanji, ki so se 
porodila v njunih novinarskih 
glavah, ampak sta očitno imela 
pred seboj kompleksno besedilo 
(katerega avtor je Vinko Bez-
nik, ali pa ne), ki sta ga potem 
samo še predelala v novinarsko 
zvrst, za katero so značilna 
vprašanja in odgovori. Če bi se 
Štamcar in Mičič v resnici po
govarjala z Beznikom, ne dvo
mim, da bi jima na misel padlo 
vprašanje, kdo naj bi pravzaprav 
sploh stal za domnevnim držav
nim udarom? 

To se mi zdi pri vsem napi
hovanju "desanta" na obrambno 
ministrstvo ključnega pomena. 
Naj bi za njim stal Janez Janša, 
doma iz Grosupljega? Lepo vas 
prosim. Človek, ki je bil del 
oblasti, naj bi z vojaškim uda
rom zaradi prestižnega vpliva 
rušil drugi del oblasti? V našem 
primeru notranje ministrstvo. V 
to kratko malo ne verjamem. 
Mladinini novinarji, ki o tem na 
dolgo in široko pišejo in objav
ljajo domnevno izvirne vojaške 
dokumente, me niso prepričali. 
Kolikor se na stvari zastopim, je 
lahko objavljeni dokument Ana
liza vaje "Manever - 94" (ope
rativna skupina za spremljanje 
vaje) tudi ponaredek. Doku
ment je podpisal major Cveto 
Zorko, a ne lastnoročno, kar se 
mi zdi prva pomanjkljivost 
dokumenta. Poleg tega je doku
ment brez številke in brez žiga. 
Stopnja zaupnosti dokumenta je 
le "zaupno", kar je za dom
nevno strogo varovano načrto
vanje akcije vsekakor premalo. 
Ne le, da bi v normalnih raz
merah dokument s takšno vse
bino nosil oznako strogo zaup
no. Pred tem bi morala biti še 
navedba vojaška skrivnost. To
rej, dokument bi moral nositi 
oznako strogo zaupno, vojaška 
skrivnost. Ne pa le oznake za
upno. S takšnim posrednim do
kazom načrtovanja vojaškega 
vdora si lahko na Mladini nekaj 
obrišejo. Kolikor toliko razmiš-
ljajočo javnost bo z njim težko 
prepričala. 

Ker ne verjamem v poskus 
državnega udara leta 1994, ne 

vidim niti povezanosti proble
matičnega desanta na obrambno 
ministrstvo in afero Depala 
vas. In prav ta dva dogodka 
poskuša Mladina po osmih letih 
in leto dni pred državnozborski-
mi volitvami povezati. Pravza
prav jih je v "intervjuju" z 
Vinkom Beznikom, s katerim se 
ukvarja vsa slovenska javnost, 
tudi povezala. Tako Beznik 
nekaj časa govori o dogodkih v 
Depali vasi in Milanu Smol
nikarju, nekaj časa pa o 
Janševem poskusu državnega 
udara. In prav v tej povezanosti 
obeh dogodkov je po mojem 
razumevanju stvari srž Mla-
dininega pogrevanja ohlajene 
depalske specialitete. Iz naj
novejšega Mladininega poli
tično - novinarskega projekta je 
mogoče razbrati poskus poli
tične likvidacije Barbare Brezi
gar, ki je kot kandidatka za 
predsednico države dokazala, 
da je političnim lisjakom več 
kot enakovredna tekmica. 

In kdo se boji Barbare Brezi
gar? Najmanj trije. Prvi je vlad
ni predsednik Anton Rop, ki je 
tako visoko prilezel samo zato, 
ker se mu je nadrejeni umaknil 
izpod nog na funkcijo predsed
nika države. 

Drugi je Milan Kučan, za ka
terega se še točno ne ve, kaj bo 
počel na prihodnjih državno-
zborskih volitvah. Vsekakor mu 
je Mladina v ustvarjanju nega
tivne podobe Barbare Brezigar 
pustila prostora za izjavo, v ka
teri je spet lahko igral na karto 
slovenskim volivcem dopadljive 
strpnosti in pomirljivosti. 

Tretji pa ni nihče drug kot 
Janez Janša, doma iz Grosup
ljega. Ta ga je v preteklih de
setih letih kot politični "lider" 
tako biksal, da lahko pride 
stranka na oblast samo brez nje
ga. Na zadnjih predsedniških 
volitvah, ki so bile v nekem 
smislu barometer za državno-
zborske volitve, pa seje izkaza
lo, da ima Barbara Brezigar 
med slovenskimi volivkami in 
volivci zelo močno podporo. Ne 
bistveno manjše od Milana 
Kučana, da o Janezu Janši, ki 
utegne na volitvah pritegniti 
največ sedemnajst odstotkov 
volilnih upravičencev, sploh ne 
govorim. Ja, tudi Janezu Janši je 
Barbara Brezigar zelo nevarna 
tekmica. 

Marjeta Smolnikar 

Piše Milena Miklavčič 

U s o d e 

Spomini, ki ne boli jo več 
Marinka živi sama. Ko jo povprašam, ali se po

čuti osamljeno, ostro zanika. Nikoli! Njen glas po
stane odločnejši, da ji skoraj moram verjeti. Pred 
leti je ustanovila nekakšno ilegalno društvo zlo
rabljenih otrok. Pravzaprav šteje samo šest članic 
pa še od teh živita dve v Avstriji in ena blizu Mun-
chna. Pred leti je Marinka napisala v enega slo
venskih časopisov pismo, anonimno seveda, v ka
terem je izpovedala svojo zgodbo. Javili sta se ji še 
dve ženski s podobno usodo. Še danes ne ve, kako 
je zbrala toliko poguma, da se jima je razkrila. Bilo 
me je strah, da bi bili kakšni znanki, ki bi me samo 
preizkušali in izrabili mojo zaupljivost, pravi. 

Toda imela je srečo. Takoj, ko so se spoznale, so 
si bile všeč in postale so prijateljice, kar so še 
danes, čeprav se bolj malokrat srečajo. Nekatere 
so ustvarile novo življenje, družino, ena si gradi 
kariero in skuša v delu pozabiti na bolečino, ki jo 
je zaznamovala ž.e v rani mladosti. 

"Meni ni nič hudega," pravi. "Imam lepo 
službo, zaljubljena sem v glasbo in muce, tako da 
mi res ni nikoli dolgčas. " 

Z družino je že pred mnogimi leti pretrgala 
vsakršne stike. Zamenjala je priimek in na ta 
način za seboj izbrisala vse sledi. Če bi imela 
denar, bi si s plastično operacijo spremenila 
obraz, nadaljuje. 

Pred leti je veliko kadila, potem so ji našli 
"nekaj" na pljučih, zato je nehala. Čeprav se 
smrti ne boji, še zdaleč 'ne. Vendar bi rada živela, 
če ne drugega zato, ker se ji zdi, da je vse naj
slabše že zdavnaj pustila za seboj in verjame, da 
ji bo v prihodnjih letih "dovoljeno " le še uživati 
življenje. 

V mladost, še bolje, v otroška leta, se je med po
govorom "vračala" po kapljicah. Pravi, da ni 
sposobna celotne zgodbe obnoviti v enem kosu, 
ker se ji zdi, da bi jo zagrabil krč in jo zadušil. 
Čeprav sta očim in stari ata danes že pokojna, ju 
še zmeraj sovraži z enako močjo, kot ju je sovra
žila takrat. Enako tudi mamo, ki se ni postavila na 
njeno stran. 

"Danes, ko sem odrasla, še manj razumem 
njeno početje," reče. 

"Bila je močna ženska, odločna, vplivna, toda 
doma je bila kot kakšen ponižen kužek, ki je rep-
kal tako, kot ji je ukazal mož. Če je on rekel, da 
sije sonce, je verjela in niti dežnika si ne bi upala 
odpreti, če bi v resnici padal dež- Živeli smo v ve
likem stanovanju, v prvem nadstropju, tik nad 
živilsko trgovino. Hrupa je bilo, kolikor hočeš. 
Ponoči se ni dalo spati, ker so pijani gostje ro-
govilili v bližnjem lokalu in kalili nočni mir. Toda 
očim, ki je delal pri vojski, nas je samo z besedo 
prepričal, da to ni res, da se nam samo dozdeva in 
smo morali biti tiho kot miške. Imela sem še bra
ta, bil je, vsaj tako se mi zdi, največkrat tepen 
otrok na svetu! Za vsako malenkost ga je kaznoval 
in si zanj izmišljal najrazličnejše postopke, s ka
terimi ga je hotel tudi ponižati. Spominjam se, da 
je moral klečati na žarečem oglju, vendar mu 

očim ni dovolil, da bi samo enkrat samkrat zas
tokal. Oh, saj vem, da mi ne boste mogli verjeti, 
vendar vam prisegam, da je tako bilo. In nič dru
gače.... " 

Marinka se je rodila v prvem zakonu in ji je 
bilo šest let, ko se je mama drugič poročila. Očim 
je bil lep moški, ženske so ga imele rade in v 
tistih časih so bile nekatere sploh mahnjene na 
uniformo. 

"Spominjam se, da je bila mama zelo ljubosum
na in s tem, ko mu je v vsem ustregla, je mislila, 
da ga bo priklenila nase. Iz številnih prepirov, ki 
sta jih imela, sem pozneje ugotavljala, da jo je ves 
čas varal. V njej je videl le gospodinjo in ne
nazadnje tudi žensko, ki je imela v družbi dokaj 
vpliven položaj, kar mu je verjetno pomagalo pri 
njegovi karieri. Ne bom pozabila, ko me je prvič 
vzel v naročje in me stisnil k sebi! Imel je prave 
šape, bil je kot kakšen medved. Toda držal me 
je nežno in po celem telesu me je spreletelo, ko me 
je začel božati po hrbtu. Ne bom tajila, da mi je 
bilo zelo všeč, saj je bila mama stroga ženska, 
ki ni marala crkljanja in me je zelo redkokdaj 
pobožala. Očim me je z. nekaterimi nežnostmi, ki 
mi jih je izkazoval, pravzaprav "kupil", da sem 
bila vsa srečna, ko se je prikazal na vratih. Zraven 
drugih ljudi, zlasti zraven obiskovalcev je bil do 
mene drugačen: strog in neizprosen. Moja naloga 
je bila, da sem pred kosilom na mizi pripravila 
prtičke, in zraven krožnikov položila še jedilni pri
bor. Bog varuj, da bi kdaj zamenjala vilice in nože 
med seboj! Takrat me je brez besed prijel za roko 
in me peljal v kuhinjo in me s kuhalnico natepel 
po konici prstov. Na začetku sem jokala kot jesi-

har, vendar ga je jok še bolj raz.draz.il. Sčasoma 
sem spoznala, da je veliko bolje, če stisnem zobe 
in molče prenašam tepež. To mu je bilo očitno 
všeč, bolj "junaško", saj je ubral drugačno tak
tiko. Najprej me je natepel, potem pa me je vzel na 
kolena in mi otečene prste dajal v usta in jih nežno 
lizal, da je bolečina minila. Moji stari starši, ki ga 
na začetku niso marali (bil je druge narodnosti), 
so začeli gledati nanj s spoštovanjem, ko so videli, 
da mu je uspelo, da me je ukrotil. Moram pove
dati, da sem bila kot otrok včasih zelo razposaje
na, klavir na primer sem se naučila igrati mimo
grede, vendar nisem marala vaditi, ker se mi je 
zdelo preveč dolgočasno. Raje sem poslušala 
zabavno glasbo, in že kot otrok sem znala večino 
takratnih popevk na pamet. Zlasti dedek ali stari 
ata, kot smo ga morali klicati, je prav zaradi 
"dobrega odnosa ", ki ga je očim imel do mene, 
sprejel v svoje srce in niti pozneje, ko so se začela 
dogajati grozodejstva, ni odstopil od tega, da je 
očim pravi človek, moralen in zaupanja vreden. 
Jaz sem bila tista pokvarjenka, ki ga je hotela 
uničiti, in ne obratno.... " 

Marinka se je za trenutek naslonila nazaj. Vem, 
da ima že 55 let, vendar jih sploh ne kaže toliko. 
Obraz je gladek, skoraj brez gub in če bi bilo ver
jeti prvemu vtisu, potem bi rekla, da je do sedaj 
imela le prijetno življenje, brez večjih pretresov. 

Ko sem ji povedala o svojih vtisih, se je zasme-
jala in me potolažila, da nisem edina. 

"Štirideset let sem porabila zato, da sem se spet 
zgradila nazaj, da lahko živim kot ostali normal
ni ljudje," je dejala. 

Se nadaljuje 

mailto:info@g-glas.si
http://raz.draz.il


Za začetek polna graščina 
V torek z v e č e r se je s koncertom kontratenorista Dereka Lee Ragina in instrumentalnega ansambla Florilegium z a č e l 21. Festival Radovljica. Danes stari znanci 

Palladian Ensemble. 

Radovljica - Po nedeljskem srednjeveško obarvanem dnevu na 
prenovljenem Linhartovem trgu v Radovljici se je v torek 
zvečer pred številno publiko na tradicionalnem prizorišču v 
radovljiški graščini začel tudi glasbeni del festivala. Do 25. av
gusta se obeta še množica odličnih glasbenih doživetij z naj
boljšimi izvajalci stare in nove glasbe s starimi inštrumenti. 

Prav posebno tehniko petja je 
zvesti festivalski publiki v torek 
predstavil eden od najuglednej
ših kontratenoristov našega časa 
Derek Lee Ragin, ki ga je 
spremljal britanski instrumen
talni ansambel Florilegium. 
Slišali smo dela dveh velikih 
poznobaročnih avtorjev A. Vi-
valdija, G.F. Handla, še posebno 
zanimanje pa je veljalo za sklad
bo Mračen naklep, letos premi
nulega japonskega skladatelja 

Makija Ishiija. Včerajšnji večer 
nam je postregel s prvo koncert
no predstavitvijo klavirkorda v 
Sloveniji, nastopila pa sta švi
carska glasbenika, mojstra čem
bala in klavirkorda, Johann 
Sonneleitner in Štefan Miiller. 
Oba sta priznana izvajalca na 
zgodovinskih inštrumentih s 
tipkami. 

Danes nas pričakujejo Britanci 
Palladian Ensemble, ki smo 
jih že imeli priložnost poslušati 

leta 2001, ko so s svojim muzi
ciranjem prevzeli festivalsko 
publiko. Veljajo za eno najbolj
ših komornih skupin za izvaja
nje baročne glasbe, v dinamič
nem sporedu pa bodo predstavi
li skladbe od plesnih suit in va
riacij skih oblik poznega 17. sto
letja do poznobaročne Bachove 
polifonije, predstavili pa bodo 
tudi dve sodobni skladbi Paula 
Leenhoutsa in Tirna Risherja. 
Sobotni večer bo nizozemski s 
sopranistko Johannette Zomer, 
Egidius Kwartetom in piani
stom Arthurjem Schoonder-
woerdom. Večer bo posvečen 
skladatelju Franzu Schubertu, 
njegovim iskrivim samospevom 
in pesmim za vokalni ansambel, 

D e š k i z b o r i z St. Pe t e r sbu rga 
spet v S l o v e n i j i 

Bled - Tako kot že zadnjih nekaj let bo tudi letos v Sloveniji, s 
tremi koncerti tudi na Gorenjskem gostoval Deški zbor 
zborovske šole M . I. Glinka, ki je kot del Državne, nekdaj 
Carske akademske pevske kapele ena izmed najstarejših profe
sionalnih glasbenih skupin v Rusiji. Uvodni koncert turneje bo 
v soboto, 16. avgusta, na Bledu, v naslednjem tednu bosta sledi
la še koncerta v Adergasu in v Naklem. 

Z lanskega nastopa na Bledu. 

Prve začetke Carske akademske 
pevske kapele najdemo že leta 
1479, ko je bil po ukazu ve
likega kneza Ivana III. zbor 
mladih pevcev pridružen zboru 
carskih pojočih menihov, us
tanovljenem tri leta poprej. St. 
Petersburg letos praznuje 
pomembno obletnico, 300 let 
odkar je bil leta 1703 razglašen 
za novo rusko prestolnico in na 
slovesnostih ob razglasitvi je 
prav zbor imel pomembno vlo
go. Od takrat naprej pa je tudi 

tesno povezan z zgodovino tega 
velikega mesta. Kasneje so kot 
člani zbora svojo glasbeno izo
brazbo pridobivali znani glas
beniki, npr. Bortnjanski, Bere-
zovski, Davidov, Paškevič ... Z 
zgodovino in z delom zbora so 
bili tesno povezani Glinka, Al -
jabjev, Balakarev, Ljadov, Rim
ski Korsakov, Arenski in mnogi 
drugi. Od leta 1991 zbor vodi 
Vladimir Beglecov. Vsi člani 
deškega zbora se šolajo v 
zborovski šoli M . 1. Glinka. 

Šola sprejema samo dečke med 
šestim in sedmim letom starosti, 
šolanje pa traja enajst let. Letos 
je v zboru tudi sedem dečkov iz 
sibirskega mesta Surgut, kjer 
ima petersburška matična šola 
podružnico. 

Organizator turneje KD Lu
men mlade pevce že več let 
gosti v prostorih samostana v 
Adergasu, vsako leto pa ti 
nastopijo na več koncertih po 
Sloveniji, letos tako na Goren
jskem, Dolenjskem in Štajer
skem. Tako bo uvodni koncert v 
soboto, 16. avgusta, ob 20.30 v 
župnijski cerkvi sv. Martina 
na Bledu, v sredo, 20. avgusta, 
bodo ob 20. uri nastopili v 
cerkvi Marijinega oznanjenja 
v Adergasu, v soboto, 23. av
gusta, prav tako ob 20. uri, pa 
v cerkvi sv. Petra v Naklem. 
Program zbora je prirejen pose
bej za Slovenijo, saj izvajajo 
tudi dela J. Gallusa in Štiri 
slovenske ljudske adventne pes
mi M . Feguša, v programu pa so 
tudi dela velikih mojstrov, kot 
so D. Bortnjanski, S. Rahmani-
nov, P. I. Čajkovski in A. Paert. 
Ob tem bo letos tudi v prodaji 
nova zgoščenka, ki jo je zbor 
posnel lani na koncertu v ve-
lesovski župnijski cerkvi Mari
jinega oznanjenja. Koncertni 
listi so v prodaji uro in pol pred 
koncerti. 

I.K., foto: Gorazd Kavčič 

Piše: Mira Delavec 

Josipina Urbančič - Turnograjska 
X. del 

Konec maja leta 1851 je Josipina z mamo obi
skala teto Terpinc v Ljubljani. Med drugim jo je 
takrat upodobil Hofholzer z. namenom, da bi imel 
Lovro njeno sliko pri sebi (imenovana bi bila "ze
nička "). Tudi Josipina je imela njegovo sliko, ki 
jo je vedno nosila s seboj in jo je imenovala "mo-
žicelj". Lovru je pisala: 

"Preljubi Lovre! 
Dobro jutro - sladko prebujene! Ah - nemorem 

vam teh besedic ustmeno reči, le iz daljine - ah 
hudo to! Obljubila sim vam včeraj listek in le sla
bo, slabo vam zamorem obljubo deržati - čertalce 
piše in časa ni. Kmalu bodem zopet motena in kako 
naj vam le kratko povem, da sim nezadovoljna med 
ljudmi, da sim prav prav zdrava, da bodem zdaj zju
traj še enkrat sedla za "ženičico". Obljubil je Hof
holzer, da če podoba v enem tednu narejena biti. Da 
bi le podoba bila. Ah Bog ve, kako bo!" 

Kljub temu da je bila v Ljubljani, sta se dve njeni 
pismi ponovno izgubili in 17. maja 1851 mu je spo
ročala: "Sprejela sim vaš neskončno mi drag listek -

odtergampečatnike, nadajam se "knjižice" - vesele 
knjižice, ali mali žalostni listek me pozdravi! Žalost
ni listek - ah kako mi tužno - neizrečeno tužno stori
ti - ah Lovre je bil tužen - kako strašno za me! O da 
se je že zopet moj listek zgubiti moral! In saj druz.iga 
ne morem misliti, ko ga še včeraj imeli niste. O ne
usmiljeni - brezserčni - brezdušni svet! Kaj da čeva 
zdaj z listki početi, sama ne vem, kako bi se pomaga
lo zaderževanju in pogubi listkov! Nekaj se pa ven
dar mora zgoditi. Neizrečeno hudo je, da moramo 
vedno pri oddaji listka misliti in se bati, da bi ne bil 
zopet nesrečen, da bi se ne zgubil, da bi ne prišel v 
roke čeme duše - o hudo je to!" Njena mama se je 
na pošti v Kranju in Ljubljani pritožila glede izgub
ljenih pisem in nato nekaj časa nista imela težav. 

Josipina je Lovra vsak dan bolj pogrešala. Čas nju
ne ločitve je zapolnila zlasti s sprehodi in pisanjem. 

"Preljubi Lovre! Prišla sim izpod miliga neba -
ah lepo - prav lepo je bilo zopet danas! In kadar 
je, kadar se posebno jasna plavota razlije nad 
žemljico, kadar sončice tak milo gleda na njo in ji 

Klepet v nedeljski srednjeveški Radovljici bržkone namiguje tudi na 
pestro festivalsko dogajanje, ki bo trajalo tja do 25. avgusta. 

ki prinašajo tako globokomisel-
ne in temnejše, pa tudi živahne 

in radostne odtenke pesmi iz 
zgodnjega 19. stoletja. 

V ponedeljek bo edini koncert 
festivala, ki se bo odvijal zunaj 
Radovljice. Sloviti francoski vo
kalni ansambel Clement Jane-
quin bo namreč nastopil v cer
kvi. Sv. Kancijana in tovarišev v 
Kranju. Repertoar ansambla, ki 
je bil ustanovljen že leta 1978, 
obsega duhovno in posvetno vo
kalno glasbo renesančnih obdo
bij. Na svojem prvem koncertu 
v Sloveniji bodo izvedli spored 
Ptičji spev, ki vsebuje nekaj naj
lepših pesmi s posnemanjem 
zvokov ptic in slikanjem odten
kov cvetlic narave in pomladi. 
Sicer pa bodo to dela skladate
ljev Clementa Janequina, Clau-' 
da Le Jeuna, Adriana Le Roya 
in Gregoira Bravssinga. 

Igor Kavčič, foto: Tina Doki 

Koserjev senik, mini galerija v Lescah 
Lesce - Lesce so od aprila le
tos bogatejše za mini slikarsko 
galerijo "Koserjev senik" na 
Begunjski cesti 9a. Galerija je 
dobila ime po seniku, v kate
rem so bile prve tri razstave 
slikarke Sanje Vesne Koser. 

Slike so izdelane pretežno v 
tehniki olje na platno, so reali
stične, nekatere razpoloženjske, 
včasih pa tudi abstraktne. Vča
sih slika tudi v pastelni tehniki, 

Golij ine graf ike 
v galeri j i Meduza 

Koper - V galeriji Meduza v 
Kopru je od prejšnjega četrtka 
na ogled razstava grafik 
akademske slikarke Klementine 
Golije. Razstava sodi v projekt 
Grafika v Sloveniji po letu 
1945, ki ga vodi kustosinja 
Nives Marvin. Do sredine sep
tembra si tako lahko ogledamo 
izbor Golijinih grafik iz obdob
ja od leta 1990 do 2003. Pre
vladujejo kombinacije jedka
nice in aquatinte s suho iglo. 
Njeno grafično ustvarjanje je v 
motivnem in formalno ob
likovnem smislu analogno z 
obsežnejšim slikarskim opu
som. Golija je doslej imela več 
kot petdeset samostojnih razstav 
in sodelovala na več kot stopet-
desetih skupinskih razstavah 
doma in v tujini ter prejela tri
najst nacionalnih priznanj in 
eno mednarodno nagrado. 

I.K. 

z ogljem, svinčnikom ali akva
relom, motivi pa so vse od kra
jin do portretov. Koserjeva je 
članica ljubljanskega društva 
Likovniki in jeseniškega dru
štva Dolik. Doslej je imela de
vet samostojnih razstav, z enim 
do desetimi deli pa se je udele
žila petinštiridesetih društvenih 
ali skupinskih slikarskih raz
stav. Poleg tega vsako leto sode
luje tudi na razstavah ob prazni
ku krajevne skupnosti v Lescah. 
Pravi, da bo, če ji bo zdravje ko

likor toliko služilo, naslikala še 
veliko slik za njeno in njej so
rodne duše. 

Galerija je odprta ob sredah in 
sobotah od 16. do 18. ure, za ob
isk pa se lahko dogovorite tudi 
po telefonu 04/5318-065. Sli
karko Koserjevo najdete tudi na 
spletni strani društva Dolik na 
naslovu www.dolik.com/koser. 
Sanja Vesna Koser bo vašega 
obiska njene mini galerije zago
tovo zelo vesela. Tina Tošič, 

foto: Sanja Vesna Koser 

Vabljeni na koncer t 
v ponedel jek , 18. avgusta ob 20.00 
v cerkev sv. Kanci jana v K ran ju 
z ansamblom iz Franci je. 

19. in 21.avgusta v radovljiško graščino 
in cerkev sv. R-tra ob 20.00. 
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C^vsttnr/ (•£ fJai/ica 200? 
pošilja s svojimi žarki življenje - ah kadar je tak 
lepo vse okrog mene - je strašno strašno tesno v 
sercu, prazno in vendar tak polno, da bi se rado 
izlilo v solzicah! Ah - da ne morete saj vsaki da
nak jedno urico biti tukaj - ah saj pol urice - saj 
en trenutek! Tudi to zastonj! Ne more biti! - Juž-
nali smo danas pri gerlicah! Ali veste, kaj sim tu
kaj slišala? Ah tak milo, tužno pesmico - tak lju
bo pesmico - ali vam jo čem povedati? Ah pele so 
gerlice "Kje Lovre? Ah - kje je Lovre? Ni ga! Ni 
ga. Pozdravi mi ga!" Ah - in izročim vam, kar so 
tičice rekle! Kdaj - ah kdaj bodeva zopet tičici 
vkupaj poslušala, ljubi Lovre, kdaj jima pesmico 
zbujala s svojim petjem? O da bi kmalo bilo! Ah -
kmalo, kmalo bi se bilo zgodilo - preveč sreče -
molčati moram - - ah saj - niste tukaj! Z Bogom! 
Z Bogom preljubi Lovre!" 

V tem času sta iznašla metaforo drug za druge
ga. Klicala sta se "tiček" in "tičica". "Ne bode 
pustila več tičica tička proč zleteti, o ne, perutni
ce mu bode porezala in moral bo ostati pri tičici. 
Kaj ne, ljubi Lovre! O tiček scer koj zleti - leti da
lje - in po tem "jad jadnje mladi tiček! In tičica? 
Ah še bolj jad jadnje! Ah peruti pobesi, tužna hodi 
dok tiček zopet ne pravi: taj in taj danak priletim 
zopet na "Tabor" (mišljen je Turn, moja op.). Ah 
to sladke besedice sliši, ko to milo pesmico tiček 
zapoje - ah spremenjena je tičica. Poje in poje in 
veseli se neskončne srečne ure, ko pride preljubi 

tiček! Ah kdaj bode tiček rekel "zdaj pri
dem?" Kdaj ljubi Lovre? Ah, da bi že tisti časek 
prav blizo bil!" 

Medtem ko je Josipina hodila na sprehode, seje 
Toman v Gradcu učil za izpite in razmišljal: "Re
vež - revež sim jaz! Cel dan - sam - pri bukvah, zve
čer idem vun na prosto, da bi se enmalo okrepčal 
- ah pa moram žalosten - še bolj žalosten se verni-
ti domu, koker sim izšel iz samotne izbe. Saj vidim 
vse lepo v družicah se sprehajati, vesele sladke po
govore peljati, svoje med svojimi, drage pri dragih 
- ah le samo jaz -jaz, ki sem tak neskončno srečen, 
da imam bitje jedino na svetu popolno -jaz moram 
biti ločen - sam! Solzica se mi skrive ukrade - milo 
se mi stori v persih - domu moram - domu, da saj 
pismeno z tim bitjem govorim, ki ga ljubim čez. vse 
- neskončno, ki tudi mene ljubi!!" 

"O kako prijetno je, se vsesti na leteče perute 
lahkokrilne poezije, usesti in leteti tje ah tje po 
svojo dušico in jo vzeti seboj in plavati gori više in 
više - k svojim Bogu! Pa kaj čemo? Človek je člo
vek! Ah kako rad bi se pač jaz celo nočeo pogovr-
jal s Josipinko - pa nesmem, da zamorem zjutraj 
zopet hitro ustati in se vsesti k bukvicam! Stopil 
sim tako že danas čez "žnorco" - pa saj je Josi-
pinka tudi ža večkrat - in Lovre neče nič boljši biti 
kakor je Josipinka, hoče in želi le "nji enak" v 
vsem biti! Zato ni moj prestopek nič hudega in -
kvitt sva!" (se nadaljuje) 

http://www.dolik.com/koser
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Festival Carniola 

Jazz je moja svoboda 
in moje korenine so moja 
notranja resnica. 

Tamara Obrovac 

Pod krošnjami dreves na gradu Khislstein, na ro
mantičnem Pungertu in pred čudovitimi arkadami 
Prešernovega gledališča Kranj se je že začel odvi
jati drugi del mednarodnega multikulturnega Fes
tivala Carniola. 

Balkanski etno jazz je ime 7. vikenda, ki se bo 
tako kot pretekli konec tedna odvijal v starem 
mestnem jedru Kranja in bo zagotovo očaral in 
navdušil prav vsakogar. Filmski četrtek, otroški 
poletni K1SELFEST 2003 in druge prireditve, ki 
so stalnice na festivalu, bodo kot vsak teden do se
daj razveseljevale otroke, starše in druge obisko
valce festivala. 

Za jazz vzdušje bosta poskrbeli Tamara Obro
vac & Transhistria Ensemble, ki bo nastopila na 
gradu Khislstein v petek ob 21. ter skupina Pro
jekt Zlust, ki bo zaključila vikend ob 21. uri na 
Pungertu. 

Tamara Obrovac je že nekaj let prva dama hr
vaškega etnojazza. Poleg glasu jo krasi enkratni 
temperament. Tega na svojstven način vpleta v 
mimični avtorski izraz, ki v polno zaživi šele v so
očenju z občinstvom in ga ne pusti ravnodušnega: 
naj gre za vročo domaČo Istro ali junijski ljubljan
ski mraz. Tudi takšne neprijazne okoliščine ji niso 
preprečile, da ne bi ob izjemni konkurenci pred
stavila enega najboljših koncertov Druge godbe 
2001. Tako kot je njena glasba mešanica tradicij 
jazza in istrskega življenja, je tudi njena zasedba 
Transhistria Ensemble pisana in igra na noto raz
ličnih glasbenih in geografskih mentalitet. 

Projekt Zlust je makedonska etno skupina, ki 
producira zvok nove dobe. Snov črpa iz ljudskega 
izročila in ga prestavlja v čas, v katerem živimo. 
Nosilci projekta so mladi fantje, ki se kljub njiho
vi mladosti lahko pohvalijo s Številnimi izkušnja
mi. Prihajajo iz različnih etničnih in kulturnih ob
močij in temeljijo na dobrem poznavanju svojih 
korenin. Trenutno snemajo že tretji album in so
delujejo s številnimi znanimi imeni, kot je Mal-
colm Burn iz New Yorka. 

Naj vam namignemo, kako do zabave, sreče in romantike. 
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Koncert pevskega zbora APZ France Prešeren Kranj 
FOTO: Bojan Okorn 

Tamara Obrovac 

Pravijo, da če lahko hodiš, lahko plešeš in če 
lahko govoriš, lahko poješ. S tem pregovorom se 
strinjajo Lenart Ambrož, Borut Bučinel, Matevž 
Česen in Aleš Čuček, ki so se obiskovalcem Festi
vala Carniola predstavili v četrtek pred arkadami 
Prešernovega gledališča Kranj. Plesno predstavo 
"Na svoji zemlji "je režiral priznan plesalec, ko
reograf in scenograf Branko Potočan. 

Mednarodni multikulturni Festival Carniola se 
še ne poslavlja!! Do konca festivala si boste lahko 
ogledali še mnogo prireditev, koncertov, gledali
ških in plesnih predstav, kot so skupine Laibach, 
Katrinas, Elda Viler in Ana Dežman, Ansasa 
trio, Gaetano Valli & Časa Rossa Quartet in še 
mnogo drugih gostov, ki bodo v prijetnih večernih 
urah navduševali obiskovalce in jih v ritmih glas
be začarali in popestrili poletne vikende. 

Več o nepozabnih doživetjih in bogatem kultur
nem programu najdete na www.FestivalCarnio-
la.com. 

TAMARA OBROVAC 
Istrski polotok, ki so si ga skozi zgodovino lasti

li različni narodi in etnične skupnosti, ima na re
lativno majhnem ozemlju nedvomno eno najboga
tejših zvočnih zapuščin. Zaokrožen kulturni milje, 
kjer so se vrstila številna jezikovna in rasna pre
pletanja, se je posledično odrazil v pestrem zvoč
nem konglomeratu, ki srka iz samega jedra kore
nin, znotraj katerih je moč slišati najbolj avtentič
ne zvoke in njihove kombinacije. V zadnjem času, 

ko se je trend imenovan etno 
prijel kot širše popularen vzo
rec, so dobesedno vzklili števil
ni avtorji in muzikologi, ki so 
se podali na pot odkrivanja in 
prepoznavanja tega zvočnega 
zaklada. Nekateri izmed njih so 
jedro skušali ohraniti čimbolj 
nedotaknjeno, istočasno pa so 
zlasti pripadniki mlajše genera
cije iz njega neškodljivo črpali 
številne elemente in jih prilago
dili sodobnejšim pogledom na 
tradicijo. Mednje nedvomno 
sodi tudi Tamara Obrovac, ki so 
ji mediji brez sramu dodali pri
devnik prve dame hrvaškega et
nojazza, ki ni nezaslužen, če
prav je edina, ki se s tovrstno 
žanrsko kombinacijo v tem 
prostoru ukvarja. Njeno razis
kovanje poglobljene zavesti istr
skega okolja se namreč nepo
sredno odraža skozi vroč im-
provizatorski temperament in 
izrazno mimiko, ki nikogar ne 
pusti na hladnem. Dvoglasna is-
transka lestvica je tako sad šte
vilnih modificiranih vokalnih 
preobrazb, ki tradicijo objamejo 
s čustvi znotraj izrazne jazzov-
ske strukture. Istrski vsakdan se 
skozi prizmo permutiranih jaz-
zovskih prijemov razlije v boga
to mešanico sodobnih improvi-
zatorskih pristopov, kjer so 
meje relativne in sprotno določ
ljive. Rezultat je prepoznavna 
lokalna glasba, ki pa v tem pri
meru deluje še kako globalno. 
Srečanje s Tamaro Obrovac in 
projektom Transhistria Ensem
ble bo zato nedvomno enkratno 
in strastno doživetje, glasbeno-
energijska bomba, ki je znala 
ogreti tudi premrazlo občinstvo 
ljubljanskih Križank sredi junij
skega mraza, ko nam je Tamara 
s svojim ansamblom pričarala 
nedvomno najboljši koncert 
Druge godbe 2001. 

Gregor Bauman 

jazz 
ulična predstava 

FOTO: Bojan Okorn 

Koncert pevskega zbora APZ 
France Prešeren Kranj se je pred 
množico obiskovalcev odlično 
predstavil. V teh letih je zbor iz
vajal skladbe domačih in tujih 
skladateljev in ob tem prvič 
predstavil javnosti številna nova 
slovenska zborovska dela. Za
dovoljno občinstvo in prijetno 
vzdušje je napolnilo obzidje 
gradu Khislstein, ki ob prelepih 
glasovih ni pustil ravnodušnega 
nikogar. 

FOTO: Bojan Okorn 

Navdušeno občinstvo pevske
ga zbora APZ France Prešeren 
Kranj. 

FOTO: Bojan Okorn 

Jazz koncert - Projekt mesto je 
v okviru 3 Kranjskega jazz fes
tivala pričaral na Pungartu ro
mantično vzdušje. V hladu dre
ves so si obiskovalci lahko od
počili od poletne vročine in od
plavali v svetjazza. 

Enakost, to je suženjstvo. 
Zato ljubim umetnost. 
Vsaj tukaj je vsa svoboda 
v svetu izmišljenega. 

(Pisma, Flaubert, Gustave, 
1821-1880) 

Obkrožite pravilen odgovor, izrezek na dopisnici pošljite na naslov: Art 
center, Glavni trg 20, 4000 Kranj, s pripisom 'Za nagradno igro'. Do
pišite svoje ime in priimek, naslov in pošto ter e-naslov, če želite pre
jemati obvestila Festivala Carniola. 
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Ženske pojejo na leto približno trikrat več čokolade kot moški. 
Potrebovali bi 5.198.336 pomaranč, da bi napolnili Taj Mahal. 

PROJECT ZLUST 
Makedonija je nedvomno svet tisočerih glasbenih izrazov, tam ne

kje na prepihu, kamor so vetrovi nosili zvočne sedimente Orienta in 
Evrope, ki so se v tem prostoru subtilno združili s tu zasejanimi bal
kanskimi in mediteranskimi tradicijami. Pester zvokovni konglome
rat, ki mu je bil dodan še tipični južnoslovanski temperament - med 
žalostjo in upanjem, med hrepenenjem in usodo, med ljubeznijo in 
tragiko - se je tako rezultiral v enkratno kombinacijo glasbe in čus
tev, ki intimno vre znotraj individualne percepcije. Bila so leta, ko 
so to zgodbo najbolj iskreno pripovedovali Leb i Sol, da bi se jim 
kasneje pridružile še skupine Mizar, (DD) Svnthesis in Anastasia, 
danes pa na žgočem soncu kar brstijo številne nove zasedbe, ki po
segajo v tradicijo ter jo prilagajajo sodobnim glasbenim trendom. 
Krog torej nikoli ni zaključen, če povzamem idejo iz filma Milča 
Mančevskega, in čas nikoli ne umre. V ta kontekst se uvrščajo tudi 
novodobni folkiji v projektu Zlust, ki uspešno združujejo korenine 
svojega izročila z najnovejšimi prijemi v širokem kontekstu zvočne 
eklektike. Gre za tipične godbe, ki so značilne za mlajše generacije 
muzičistov, kjer se izročilo nadgrajuje z nebrzdano rockovsko ener
gijo in neobičajnimi instrumentalnimi kombinacijami. Znotraj njih 
prevladuje želja po iskanju, po raziskovanju neke nove izrazne celo
te, ki na na eni strani deluje simpatično arhaično, da bi na drugi stra
ni rušila obče priznane in zapovedane norme. Najverjetneje je to 
glavni razlog, da so fantje v relativno kratkem času pridobili po
hvalne reference tudi v tujini in producentsko okrepitev z Malcol-
mom Burnom, ki je pred tem skrbel za zvok puščavskih rockerjev 
Giant Sand, močvirnih The Neville Brothers ali ekoloških Midnight 
Oil. Project Zlust torej v sebi nosi odtenke poti, ki raziskujejo nove 
zvočne krajine, med artefakti in avantgardo, med spominom in pri
hodnostjo. Danes je to kombinacija, ki nedvomno uživa največji ug
led med "zahtevno" glasbeno publiko. 

Gregor Bauman 

Urednica strani: Daša Rankel. 
Novinarka: MoJcA Ocvirk. 

Foto: Bojan Okorn 
Oblikovanje: SKUPINAsam. 

www.FestivalCarniola.com. 

N a p o v e d n i k 7. v ikend 
Ba lkansk i etno jaz: 

1 4 . - 1 6 . a v g u s t Č E T R T E K P E T E K S O B O T A 

KHISLSTEIN 18:00 otroška 
predstava Kje je 
čarobna palica -
Čarovnik Roman Frelih 

21:00 Tamara 
Obrovac & 
Transhistria Ensemble, 
etno jazz koncert 

PREŠERNOVE 
ARKADE 

21:00 plesna predstava 
Na svoji zemlji 

PUNGERT 10:00 otroške delavnice 
21:00 Projekt Zlust, etno 
jazz, Makedonija 

GLAVNI TRG 22:30 Kino uho-
Solomovie: 
Francesco Cusa, 
siciljanski bobnar v živo 
spremlja film Sherlock Jr. 

MAISTROV TRG 19:00 ulično 
gledališče 

9:30 Odisejeva sobotna 
sreča 

F o T o r e d n a 

http://www.FestivalCarnio-
http://la.com
http://vvww.FesrivalCarniola.com
http://www.FestivalCarniola.com


H o f e r 

P o l f i n a l n i i z b o r M i s s S l o v e n i j e 
Podčetrtek - V prijetnem ambientu Term 

Olimia v Podčetrtku so se zbrale finalistke z 
regionalnih izborov Miss Dolenjske, Štajer
ske, Koroške, Primorske, Maribora in Ljublja
ne. Kar 22 se jih je sprehodilo pred strogo ko
misijo, kije za polfinale izbrala 12 lepotic. Te 
so Maja s Ptuja, Maja iz Ljubljane, Vesna iz 
Mute, Sandra iz Maribora, Tina iz Ljubljane, 
Nives iz Maribora, Sabina iz Novega mesta, 
Mihaela iz Maribora, Adelina iz Cirkulan, 
Tina iz Celja in Jasna iz Maribora. Prireditev 
v organizaciji Geržina Videoton (direktor 
Zdravko Geržina) je zelo uspela ob podpori 
številnih sponzorjev oz. soorganizatorjev iz
bora. Za prijetno vzdušje pa so poskrbeli tudi 
glasbeni gostje Be pop, Čuki, Pika Božič, Se-
bastian, Frenk Nova, Make Up 2, Claudia, Gi-
uliano, Borno, Zorana, Domen Kumer in 
Show Mix. Program je kot ponavadi vodila 
Katja Tratnik. V tekmovanju za rjolfinale je 
sodelovala tudi Gorenjka Maja iz Šenčurja. 

Sklepna prireditev bo 14. septembra v Can
karjevem domu v Ljubljani. 

Janez Pipan 

Do ol impi jskih 
iger še 
365 dni 

Kranj - Letne olimpij
ske igre v Atenah se bodo 
začele natanko čez leto 
dni, trajale pa bodo od 13. 
do 29. avgusta 2004. V 
deželi olimpizma se na 
največji športni dogodek 
resno pripravljajo, kar je 
občutiti skoraj na vsakem 
koraku tudi po drugih 
grških mestih. Sicer pa so 
se pred dnevi iz Aten s 
kolajnami vrnili naši mla
di veslači, te dni pa bodo 
na olimpijskih prizoriščih 
nastopili tudi naši kole
sarji. V.S. 

Gama mm 
najbolj športna frekvenca 

Hofer 
sporoča 

i zv leček iz ponudbe 
HOFER Schonkaffe 
vrhunska kava brez kofeina, specialni 
postopek pri dekofeniranju in odvodu 
neželjenih snovi 

SIT 5 1 5 
€2,19 

5 1 5 
€2,19 
€ 4 , 3 8 / k g 

S c l i O f i " 

4H ^W rj^^g 

m 5 1 5 

[ € 2,19 • 
€ 4 ,38 / k g 

HOFER Der Feine 
kava vrhunske kakovosti, 

mešanica zrn, ki so rastla na visokih planotah 

HOFER 
Milde Auslese 
fina kava najboljše 
kakovosti, naravnega 
in blagega okusa 

HOFER 
Milde 
Bohne 
kava blagega 
okusa, zrna so 
rastla na visokih 
planotah 

fino mleta kava, primerna za pripravo s filtrom, vakumsko pakirana, 500 g 

BAR ITALIA Espresso 
v zrnih, 100 % zrna «Arabica» 

s,T 6 8 0 

€2,89 
€ 5,78/kg 

AMAROY Cafe Gold 
zrna sušena v zamrznjenem 
stanju, 200 g 

sit 1 .056 
€4,49 

€ 22,45/kg 

BELMONT Cappuccino 
kapučino, aromatiziran 

v pločevinki, 220 g 

ia končne porabnike. Vse cene se nanašajo na izdelke brez dekoracijskega materiala. 
<e niso izključene. Cene v SIT so samo informativne in odvisne od valutnih razmerij. www.hofer.at 

Hofer KG, A-4642 Sattledt, Hofer StraGe 1 

http://www.hofer.at


Letos ne poznata poraza 
Grega K a v a š in Ciri! Bizjak sta pred dnevi na olimpijskih 

prvakov, š e raje kot v tuji 
progah v Atenah osvojila naslov svetovnih mladinskih 

ni pa tekmujeta doma. 

Bled - Pred nekaj dnevi so se s 
svetovnega mladinskega prven
stva v Atenah vrnili mladi ve
slači. Letos nepremagljiva v 
enojnem dvojcu, Grega Kavaš 
in Ciril Bizjak sta postala nova 
svetovna mladinska prvaka. 
Mlada veslača, Člana Veslaške
ga kluba Bled, sedaj do pone
deljka počivata na zasluženih 
počitnicah. Kljub temu sta si 
vzela čas in povedala nekaj 
stvari o sebi. 

Grega Kavaš prihaja z Mlake 
pri Kranju in je bodoči dijak za
dnjega letnika Gimnazije Kranj. 
Prav tako 18-letni Ciril Bizjak 
pa prihaja iz Radovljice, kjer 
obiskuje Srednjo ekonomsko-
turistično šolo. 
Kdaj sta začela z veslanjem in 

kdo vaju je navdušil? 
Ciril: "Jaz sem začel, ko sem 

bil star dvanajst let, prej pa sem 
šest let treniral hokej na Bledu. 
Moj stric je bil veslač in iz rado
vednosti sem poskusil tudi jaz." 

Grega: "Jaz sem začel z ves
lanjem dokaj pozno, šele pri šti
rinajstih letih. Tudi jaz sem se 
prej ukvarjal s športom, saj sem 
pet let treniral karate. Za vesla
nje so me navdušili veslači 
sami, ko sem jih gledal na tele
viziji, in iz radovednosti sem 
poskusil." 
Koliko časa veslata skupaj? 
Grega: "Skupaj veslava malo 

več kot eno leto." 
Ciril: "Začela sva kakšen te

den pred lansko prvomajsko re
gato na Bledu." 

Grega Kavaš 

Kakšni so vajini treningi, so 
zelo naporni? 

Grega: "Treningi so kar na
porni. Trenirava vsak dan, pred 
tekmami tudi dvakrat dnevno. 
Poleti veslava po jezeru, pozimi 
pa formo vzdržujeva v telovad
nici in s tekom na smučeh. 
Dnevno preveslava najmanj štiri 
jezerske kroge, kar je 4 km v 
vsakem krogu, trening pa se za
čne s tekom." 

Ciril: "Treningi so bolj napor
ni kot pri hokeju. Tako kot dru
gi športniki morava paziti tudi, 
kaj jeva, saj ne smeva jesti mast
ne hrane, namesto tega pa veli
ko ogljikovih hidratov." 

Sta se na mladinsko svetovno 
prvenstvo v Atenah kaj posebej 
pripravljala? 

Ciril: "Trenirala sva vsak dan, 
dvakrat dnevno pod vodstvom 

O D B O J K A NA MIVKI 

Prvaki znani, krši tel j i kaznovani 
Kranj - Minuli konec tedna seje s turnirjem v Simonovem zalivu 

v Izoli končalo letošnje državno prvenstvo v odbojki na mivki Sie
mens Mobile Masters 2003. Na sklepnem turnirju se je pomerilo 
osem najboljših moških in šest najboljših ženskih ekip, na koncu pa 
sta v moški konkurenci naslov prvakov osvojila Rok Satler in Da
vid Senčnikar (Metropola Gorenje), med ženskami pa sta bili naj
boljši Nataša Cingerle in Snežana Rajak (Metropola). 

Te dni pa je veliko slabe volje povzročil tudi precej dolg seznam 
Odbojkarske zveze Slovenije, na katerem je kar osemindvajset imen 
naših in tujih odbojkarjev, odbojkaric in sodnika, ki so nastopili na 
"neodobrenem" mednarodnem turnirju v odbojki na mivki (Nivea 
Beachvollev cup 2003) v Kopru 25. in 26. julija ter s tem kršili ve
ljavna pravila OZS - Pravilnika o turnirjih odbojke na mivki na ob
močju Slovenije ter mednarodna pravila CEV in FIVB. Od sloven
skih igralcev in sodnikov so na seznamu: Jasmin Čuturič, Samo Mi-
klavc, Matevž Merk, Gregor Lah, Igor Grilc, Aleksander Pivk, Mar
ko Strle, Sergej Jakomin, Gregor Basaneze, Andraž Paliska, Sašo 
Rop, Simon Stubelj, Sebastjan Skorc, Mitja Koželj, Hajdi Haupt-
man, Sara Habjan, Mateja Pal, Ana Kocjančič, Vera Čipev, Alenka 
Hribar, Živa Cof in Aljoša Miljevič. 

Vsi slovenski odbojkarji in sodnik na tem seznamu tri mesece ne 
bodo smeli sodelovati na uradnih tekmovanjih OZS, prav tako pa v 
tem času ne bodo dobili dovoljenja za nastopanje v tujini. Sekretar 
komisije za odbojko na mivki Branko Maček v obrazložitvi navaja, 
da mednarodne organizacije zahtevajo strogo spoštovanje medna
rodnih in nacionalnih pravil, ob ponovni kršitvi pa naj bi izrekli še 
strožje kazni. Tako se očitno star, a že malce "poravnan" spor med 
obema organizatorjema odbojkarskih turnirjev na mivki (OZS in 
Agens Sports marketing) še zdaleč ni končal. Vilma Stanovnik 

V a b i l a , p r i r e d i t v e 
Mednarodno tekmovanje na tekaških rolkah in z rolerji - TSK 

Merkur Kranj bo tudi letos pripravil mednarodno tekmovanje na te
kaških rolkah in tekmovanje z rolerji za Pokal gostišča Češnar. Tek
movanje bo 30. avgusta v Cerkljah, podrobnosti pa si lahko ogleda
te na spletni strani www.tsklub-merkur.si/cerklje2003. 

Nogometni spored - V L slovenski nogometni ligi Si.mobil bo 
ekipa Domžal v nedeljo gostovala pri Ljubljani, v 2. slovenski no
gometni ligi pa bo ekipa Supernove Triglava v soboto igrala pri 
Aluminiju v Kidričevem. V 3. slovenski nogometni ligi center bo 
ekipa Šenčur Protect GL že jutri, v petek, ob 20. uri gostila ekipo 
Kamnika, ekipa Zarice Rondo Nautilus pa bo v nedeljo gostovala 
pri ekipi Radia Krka v Novem mestu. Ostale tekme bodo na spore
du v soboto. Ob 17.30 uri bo ekipa Velesovega v Cerkljah gostila 
Kalcer Radomlje, ekipa Alpine Žiri se bo doma pomerila z ekipo 
Bled Slaščičarne Smon, ekipa Jesenic pa bo gostila Jezero Medvo
de. Tekma med ekipama Avtodebevc Dob in Britofom bo v soboto 
ob 20.30 uri. V 1. slovenski kadetski ligi bo ekipa Goodvear EP Tri
glava v soboto ob 15. uri gostila moštvo MNK Izole, z Izolani pa se 
bodo ob 17. uri pomerili še mladinci Goodvear EP Triglava. 

V.S. 

najinega trenerja Milana Janše. 
Kakšnih posebnih priprav pa 
nisva imela." 

Kakšen vtis so na vaju pustile 
Atene? Sta si kaj prav posebej 
zapomnila? 

Ciril: "V Atenah je bilo zelo 
vetrovno, a to naj bi bilo za av
gust značilno. Proga je bila sla
ba, organizacija na splošno pa 
zelo dobra. Večinoma smo tre
nirali, spali in tekmovali, tako 
da časa za druge stvari praktič
no ni bilo." 

Grega: "Vse okrog nas so bila 
gradbišča, saj se pripravljajo na 
olimpijske igre, ki bodo drugo 
leto. Jaz sem si vzel malo časa 
in si ogledal akropolo ter ostale 
zgradbe in so bile zelo zanimi
ve. Najbolj se mi je v spomin 
vtisnila podelitev, ki je bila za
res nekaj posebnega. Moram pa 
pohvaliti tudi hrano, ki je bila 
res zelo dobra. Ta tekma mi je 
bila doslej najbolj všeč. Mislim 
pa tudi, da bo proga kljub avgu
stovskemu vetru pravšnja za 
olimpijske igre." 
Koliko tekem imata na leto? 
Grega: "Na leto imava pri

bližno deset tekem." 
Ciril: "ln najlepše je tekmova

ti doma, na Bledu." 
Kakšni pa so vajini načrti za 

prihodnost? 
Ciril: "Hja, to pa je odvisno 

od trenerja. Kar bo rekel, to 
bova naredila. Z veslanjem mis
lim še nadaljevati, po končani 
srednji šoli pa bi Šel rad študirat, 
vendar še ne vem kaj." 

H O K E J 

Največ pr idobi l i 
Jeseničani 

Ljubljana - V začetku tega 
tedna je tehnični direktor Ho
kejske zveze Slovenije Bogdan 
Jakopič pregledal vloge za pre
stop v rednem roku, ki je za 
naše hokejiste potekal med 4. in 
9. avgustom. Pripravil je sez
nam, s katerega je razvidno, da 
naj bi največ novih igralcev v tej 
sezoni dobili pri jeseniškem 
Acroniju, izgubili pa na Bledu. 

Tako naj bi v dresu železarjev 
v novi sezoni zaigrali: vratar 
Robert Kristan (iz Olimpije) 
ter igralci Marjan Manfreda 
(iz Slavije), Toni Tišlar in 
Tomo Hafner (z Bleda), Luka 
Žagar in Peter Rožič (iz Olim
pije). Iz blejske ekipe v ekipo 
državnih prvakov naj bi presto
pili Jaka Bassanese, Jure 
Kralj in Egon Murič, za Slavi
jo pa naj bi zaigral Martin Pir-
nat. Seveda bo v ekipah prišlo 
še do drugih sprememb, ki so 
vezane na odhod naših hokeji
stov v tujino. V.S. 

S M U Č A R S K I SKOKI 

Gorenjci slavil i 
Kranj - V nemškem Berchtes-

gadnu so pripravili mednarodno 
tekmovanje v smučarskih sko
kih. V konkurenci devetdesetih 
tekmovalcev iz šestih držav so 
se odlično odrezali naši skakal
ci, saj je med člani zmagal Ga
šper Čavlovič (Triglav Kranj), 
pri mladincih do 18 let pa sta si 
zmago razdelila Zvonko Kor-
dež (Triglav Kranj) in Jaka 
Oblak (Alpina Žiri). Pri mla
dincih do 16 let je vse konku
rente premagal Mitja Mežnar 
(Trifix Trič), tretji pa je bil Žiga 
Pelko (Triglav Kranj). Le med 
mladinci do 15 let je zmagal 
Nemec Tobias Bogner, naš naj
boljši pa je bil na drugem mestu 
Primož Roglič (Zagorje). V.S. 

Ciril Bizjak 

Grega: "Tudi jaz bi se rad vpi
sal na fakulteto, na kakšno nara
voslovno smer. Kam, bo odvis
no od uspeha v gimnaziji. 
Upam, da bom še naprej uspe
šen v veslanju." 

Sedaj mlada veslača čaka še 
nekaj počitniških dni, ki se 
bodo za Cirila kmalu končali, 
saj bo zopet začel s treningi, 
Grega pa bo odpotoval na matu
rantsko ekskurzijo na Sicilijo in 
svoje počitnice malce podaljšal. 

Tina Tošič, 
foto: Tina Doki 

ATLETIKA 

Dva naslova Osovnikarju, eden Prezlju 
Kranj - V odsotnosti Triglavank Brigite Langerholc (zaradi pro

blemov s krvno sliko je na krajši bolniški) in Tine Čarman (nastop 
na Zlati ligi v Berlinu) sta naslove državnih prvakov na članskem 
državnem prvenstvu, ki je potekalo minulo soboto in nedeljo v Novi 
Gorici, za Gorenjce prepričljivo osvojila Rožle Prezelj (Triglav 
Kranj) v skoku v višino (220 cm) in Škofjeločan Matic Osovnikar 
(Mass) v teku na 100 metrov (10,44) in v teku na 200 metrov 
(20,88). 

Še eno medaljo za AK Triglav je osvojila Rožletova mlajša sestra 
Eva Prezelj v skoku v daljino, saj je s preskočenimi 551 cm zasedla 
3. mesto. Za Gorenjsko je bronasto kolajno pritekel še Borut Mala-
vašič (ŠD Žiri), ki je bil v teku na 3000 metrov z zaprekami in ča
som 10:11,93 tretji. 

Med osmerico najboljših so se od Triglavanov uvrstili še: Suzana 
Jenko je v metu diska pristala tik pod stopničkami (35,78), Vojko 
Korošec v metu kladiva (36, 90) in Tomaž Janežič v metu diska 
(40,57) sta pristala na 5. mestu, Marko Prezelj v teku na 400 metrov 
z ovirami (55,43) in Edi Okič v metu diska (40,41) sta zasedla 6. 
mesto, Matjaž Pangerc v metu kopja (57,49) in Bojan Klančnik v 
metu krogle (12,27) sta bila sedma, na rob finalistov pa sta se uvr
stila še Anja Ažman v teku na 100 metrov (12.61) in Matej Štefan-
čič v metu diska (37,16). 

Na tekmi Zlate lige v Berlinu pa je od Triglavanov nastopila samo 
Tina Čarman v skoku v daljino. S preskočenimi 637 cm je zasedla 
8. mesto. Tako je Tini spodletel tudi zadnji poskus za dosego norme 
za letošnje svetovno prvenstvo v Parizu in bo od 23. do 29. avgusta 
nastopila na Univerziadi v Južni Koreji. V.S. 

V Pariz tudi štir je Gorenjci 
Kranj - Naslednjo soboto se bo v Parizu začelo letošnje svetovno 

prvenstvo v atletiki. Na njem bo nastopilo tudi štirinajst slovenskih 
atletov, od tega štirje Gorenjci. Tako bosta iz kranjskega Triglava 
barve Slovenije zastopala tekačica Brigita Langerholc iz Škofje 
Loke, ki bo tekla na 800 metrov, in Rožle Prezelj, ki bo skakal v vi
šino. V Parizu bo nastopil tudi ta čas naš najboljši sprinter, Škofje
ločan Matic Osovnikar, sicer član ekipe Massa iz Ljubljane, ki bo 
tekel na 100 metrov, v maratonu pa bo nastopil naš najboljši mara
tonec iz Selške doline Roman Kejžar, sedaj član Velenja. V.S. 

Reprezentant Aleksander Mertelj se bo v novi sezoni boril za barve ita
lijanskega moštva Pari Nantes iz Neaplja. 

Obeta se vroča vaterpolska jesen 
Sezona 2002-2003 je za vaterpoliste k o n č a n a . Člani so na evropskem prvenstvu 

dosegli 12. mesto, prav tako kadeti, mladinci na svetovnem prvenstvu niso nastopili, 
zveza pa se utaplja vvelikih dolgovih. Vaterpolisti i š č e j o kruh v tujini. 

Kranj - Vaterpolsko zvezo 
Slovenije zagotovo čaka zelo 
zanimiva in vroča jesen. Orga
nizacija 26. evropskega prven
stva za moške in ženske junija 
letos v Kranju in Ljubljani je 
bila sicer na visoki ravni, žal pa 
so vtis ob koncu pokvarili huli
ganski navijači, ki so v Kranj 
prišli iz sosednje Hrvaške. Ev
ropska plavalna zveza je zato 
Hrvaško vaterpolsko zvezo kaz
novala z visoko denarno kaznijo 
100.000 EUR. 

Ta znesek pa je vseeno najbrž 
manjši, kot znaša dolg Vaterpol
ske zveze Slovenije, ki je nastal 
v dveletnem mandatu predsed
nika Jožeta Jenšterleta. Na za
dnjem predsedstvu je bilo sicer 
omenjeno, da naj bi bil dolg v 
višini osemindvajset milijonov 
slovenskih tolarjev, seji pred
sedstva pa je sledil še nastop ka
detov v Carigradu, zato se je 
dolg prav gotovo povečal za 
okoli pet milijonov. 

Prav zato se na programski vo
lilni skupščini, ki naj bi bila v 
mesecu septembru ali pa v ok
tobru pričakuje, da bo razčišče
no, kako so dolgovi nastajali in 
zakaj se že pred tem ni ukrepa
lo. Še bolj zanimiv pa naj bi bil 
odgovor, zakaj se je odpovedalo 
sodelovanje mladincev na sve
tovnem prvenstvu. To, da se je 
sodelovanje Slovenije odpove
dalo zato, ker ni bilo kluba, ki bi 
organiziral Tristar turnir za mla
dince kot priprave za to genera
cijo, ne bo pravo pojasnilo, kaj
ti tudi kadeti niso imeli Tristar 
turnirja, pa so vseeno odšli na 
kadetsko prvenstvo v Carigrad. 
Še večje Škoda pa je bila zadana 
mariborskim vaterpolskim de
lavcem, ki so, po kadetskem ev
ropskem prvenstvu, želeli orga
nizirati še mladinsko svetovno, 
pa sedaj, zaradi letošnje odpo
vedi naših, te organizacije s 
strani FINA prav gotovo ne 
bodo dobili. 

Brez skupščinskih razprav je v 
zadnjem času prihajalo tudi do 
zamenjav v predsedstvu VZS, 

zato bodo delegati na skupščini 
zagotovo hoteli konkretne odgo
vore. 

Prav zaradi take politike zveze 
ter velikega dolga bo pred je
sensko skupščino veliko dela 
čakalo tudi člane nadzornega 
odbora VZS, kajti pri morebitni 
zamenjavi na vrhu bo novi vo
dilni mož slovenskega vaterpola 
prav zagotovo hotel točno vede
ti, kako je prišlo do velikih dol
gov in za kaj je bil denar porab
ljen. 

Sicer pa bosta kranjski Triglav 
(Živila so menda še v imenu, 
ker se pričakuje, da bodo z nji
mi še vedno sodelovali op.p.), ki 
v Sloveniji še vedno nima prave 
konkurence, in mariborski Bra
nik novo tekmovalno sezono 
2003-2004 začela že 17. sep
tembra, ko jih čaka prvi nastop 
v evropskem pokalu. Letošnji 
pokal bo - glede na prejšnja leta 
- spremenjen. Nič več se ne bo 
igral pokal pokalnih zmagoval
cev, tako da se bosta igrala le 
pokal prvakov in pokal LEN. 

Obeta pa se tudi nekaj spre
memb v postavah naših vater
polskih ekip, saj so se nekateri 

igralci že odločili, da odidejo v 
tujino. Pohod v Evropo je sicer 
že leta 1999 začel Erik Buko
vac, ko je po evropskem prven
stvu v Firencah odšel v Catanio 
na Siciliji, kjer je ostal leto dni, 
nato pa ponovno zaigral za 
kranjski Triglav. V letu 2001 sta 
v Francijo skupaj odšla Erik in 
Teo Galič. Teo je še kar v Mar-
seillu, Erik pa se je po letu dni 
bivanja v Franciji preselil nazaj 
v Kranj in leto dni ni igral za 
noben slovenski klub. Sedaj se 
je preselil v Primorje na Reko, 
prvič pa se v tujino odpravljata 
Matej Nastran in Aleksander 
Merte^. Nastran je že v Zagre
bu pri Mladosti, s katero je pod
pisal dveletno pogodbo, konec 
meseca pa bo iz Kranja odšel Še 
Aleksander Mertelj, ki se bo 
preselil k novincu v najmočnej
ši ligi na svetu (Italija) iz Neap
lja, s katerim naj bi tudi podpi
sal dveletno pogodbo. Prav tako 
o selitvi v Italijo razmišlja Pri
mož Troppan, slišati pa je, naj 
bi se v Marseille preselil tudi 
Jure Nastran. 

Jože Marinček, 
foto: Tina Doki 

http://www.tsklub-merkur.si/cerklje2003


Varnost v Sloveniji v prvi polovici leta 2003 

Za desetino manj kaznivih dejanj 
Kot k a ž e j o podatki, ki jih je pripravila slovenska policija, je bilo v prvi polovici l e t o š n j e g a leta manj kriminala kot v prejšnjih letih. V e č je bilo f i z i čnega nasilja, manj pa goljufij in 

ilegalnih prestopov d r ž a v n e meje .. . Zaradi izpopolnjenega informacijskega sistema slovenske policije podatki s prejšnjimi leti niso povsem primerljivi. 

Kranj - Slovenska policija je v prvem polletju 2003 poslala 
državnemu tožilstvu kazenske ovadbe in poročila v dopolnitev 
ovadbe zaradi 34.227 kaznivih dejanj, medtem ko jih je lani 
38.110, kar je za dobrih deset odstotkov manj. Upad števila 
kaznivih po oceni generalne policijske uprave odraža izboljšan
je varnostnih razmer in deloma tudî  manjšo intenzivnost odkri
vanja nekaterih vrst kriminalitete. Še najbolj pa je k manjšemu 
številu doprinesla izpopolnitev informacijskega sistema za evi
dentiranje in prikazovanje kaznivih dejanj in ovadenih osum
ljencev. Ob tem je potrebno dodati, da je policija državnemu 
tožilstvu v prvih šestih mesecih poslala tudi poročila o 5.008 
(lani 5.551) domnevnih kaznivih dejanjih, pri katerih ni potrdi
la suma storitve oziroma niso našli podlage za kazenski pregon. 

Med obravnavanimi kaznivimi 
dejanji je bilo 28 umorov (lani v 
enakem obdobju 38), 31 posil
stev (lani 45), 133 povzročitev 
posebno hude ali hude telesne 
poškodbe (lani 223), 185 (lani 
219) ropov, 7.230 vlomov (lani 
8.081), 198 prepovedanih pre
hodov čez državno mejo (lani 
297) in 523 zlorab droge (lani 
763). 

Preiskanost kaznivih dejanj v 
Sloveniji je bila v prvem pol
letju 2003 47,7-odstotna. Poli
cisti so zaradi suma storitve 
kaznivih dejanj 19.058-krat 
(lani v 21.738 primerih) obrav
navali fizične in 79-krat (lani 
143-krat) pravne osebe. S kaz
nivimi dejanji so storilci po 
podatkih slovenske policije po
škodovali in oškodovali 20.627 
oseb, kar je za 11,5 odstotka 
oseb manj kot v enakem lan
skem obdobju (23.297 oseb). 

V e č n a s i l j a , m a n j g o l j u f i j 

Po večletnem naraščanju se je 
letos število obravnavanih kaz

nivih dejanj zmanjšalo, opažajo 
na policiji. V primerjavi z lan
skim letom seje vseeno poveča
lo število kaznivih dejanj zoper 
zakonsko zvezo, družino in mla
dino, in sicer z 215 na 434, več 
je bilo kaznivih dejanj ogroža
nja varnosti (s 1.005 na 1.142) in 
grdega ravnanja (letos 90, lani 
132). 

Letos so odkrili več izdanih 
nekritih čekov in zlorab bančne 
ali kreditne kartice, število 
tovrstnih lumparij se je poveča
lo z lanskih 1.439 na 1.733. Kar 
za šestkrat je poraslo število da
janja podkupnin (lani 7, letos 
42), še večji porast pa so 
zabeležili ob primerih oderuštva 
- z dveh primerov v prvem pol
letju lani na kar 52 primerov 
letos. 

Po drugi strani se je občutno 
zmanjšalo število kaznivih de
janj spolnega napada na osebo, 
mlajšo od 15 let (s 155 na 100), 
oškodovanja upnikov (z 62 na 
29), poslovne goljufije (s 1.582 
na 728), skoraj razpolovilo seje 
število ponareditev ali uničenj 

Kranjska policija je v vročih poletnih dneh na ceste poslal tudi policiste na kolesih. S kc 
okreten predvsem v mestu, pa še vroče mu ni tako kot v razgreti pločevini... 

policist bolj 

poslovnih listin (s 138 na 75). 
Se večji upad je pri poneverbah 
(lani 394, letos 115), največji 
upad pa beležijo pri ponarejanju 
in uporabi ponarejenih vrednot-
nic ali vrednostnih papirjev (z 
864 na 24), manj je bilo pri
merov davčne zatajitve (lani 50, 
letos 30). 

Največji upad obravnavanih 
kaznivih dejanj je bil na Polici
jski upravi Nova Gorica (za 27,3 
odstotka), sledita Policijska up
rava Murska Sobota (za 23,8 
odstotka) in Policijska uprava 
Postojna (za 23,5 odstotka). 

M a n j k r š i t e v j a v n e g a r e d a 
V prvem polletju 2003 so 

policisti obravnavali 27.283 
(lani 29.080) kršitev predpisov 
o javnem redu, kar je 6,4 od
stotka manj kot v enakem 
lanskem obdobju. Za 4,8 odstot
ka se je zmanjšalo tudi števi
lo kršitev zakona o prekrških 
zoper javni red in mir. 

Slovenski policisti so poslali 
sodnikom za prekrške 17.357 
(lani 18.167) predlogov za uved
bo postopka o prekršku zoper 
22.951 (26.061) fizičnih in 332 
(242) pravnih oseb. Poleg tega 

Za večjo varnost otrok v prometu 
S p o m o č j o z l o ž e n k , igric in delavnic želijo otroke naučiti , kako ravnati v primeru n e s r e č e , kako nuditi osnovno 

prvo p o m o č , seveda prilagojeno njihovim sposobnostim in pridobljenemu znanju. 

je bilo izrečenih še 1.419 opozo
ril (lani 1.259). Skoraj polovica 
obravnavanih kršiteljev je bila 
starih od 18 do 34 let, dobrih 
osem desetin pa jih je bilo 
moškega spola. Število obrav
navanih tujcev se je zmanjšalo 
za 31 odstotkov. Ob storitvi 
prekrška je bilo 46,5 odstotka 
kršiteljev pod vplivom alkohola. 

M a n j i l e g a l n i h 
p r e s t o p o v m e j e 

V prvem polletju je bilo 
obravnavanih 2.211 (lani 3.238) 
kršitev zakona o tujcih ali slabih 
32 odstotkov manj kot lani. 
Vloženih je bilo 1.501 (2.530) 
predlogov za uvedbo postopka o 
prekršku, 710 kršiteljev je bilo 

K R I M I N A L 

opozorjenih za storjen prekršek. 
Največ predlogov je bilo zaradi 
nedovoljenega prestopa državne 
meje - 1.323 (2.087), kar je sko
raj 37 odstotkov manj kot v 
enakem lanskem obdobju. 

V prvem polletju je bilo na 
slovenskih mejnih prehodih za
vrnjenih 21.800 tujcev (lani 
22.771), ki niso izpolnjevali za
konskih pogojev za vstop v 
državo. Največ so policisti za
vrnili Hrvatov (6.244), Itali
janov (3.198), državljanov BiH 
(2.653), Srbije in Crne gore 
(1.709), Nemčije (1.444), Ro
munije (1.113), Bolgarije (941), 
Makedonije (910)... 

V prvih šestih mesecih so evi
dentirali 1.991 (lani 3.640) ne
dovoljenih prehodov čez državno 
mejo ali 45,3 odstotka manj kot 
lani. Največ je bilo državljanov 
Srbije in Črne gore (493), Make
donije (219), Moldavije (202), 
Hrvaške (146), Turčije (130)... 
Največ nedovoljenih prehodov 
meje se je zgodilo na državni 
meji s Hrvaško. 

Tuji varnostni organi so na 
podlagi mednarodnih sporazu
mov o vračanju oseb vrnili slo
venski policiji 432 oseb, lani 
638. Naši mejni policisti pa so 
tujim varnostnim organom vrni
li 803 tujce. Na letališču Brnik je 
bilo vrnjenih 31 (lani 16) oseb. 

Na mejnih prehodih so po
licisti zasegli 124 (227) kosov 
orožja, največ na meji s Hrvaš
ko. Zasegli so tudi 1.667 kosov 
streliva različnega kalibra. Ob
ravnavali so 44 (lani 28) po
skusov prenosa prepovedanih 
drog čez državno mejo, zasegli 
so dvanajst vozil, za katere so 
sumili, da so ukradena. 
Simon Šubic, foto: Tina Doki 

Rdeči križ Slovenije vodi v 
sodelovanju z Inštitutom za 
varovanje zdravja RS, Svetom 
za preventivo in vzgojo v cest
nem prometu RS in Zvezo pri
jateljev mladine Slovenije 
Evropsko kampanjo o varnosti v 
cestnem prometu s sloganom 
"Samo eno življenje imaš - pazi, 
kako z njim ravnaš". Skupaj s 
25 nacionalnimi društvi Rdeče
ga križa izvaja evropsko kam-

N E S R E Č E 

Trčila motor ist in t raktor ist 

panjo o varnosti v cestnem 
prometu in prvi pomoči za 
otroke med sedmim in desetim 
letom z namenom zmanjševanja 
števila prometnih nesreč, ki so 
v Evropi najpogostejši vzrok 
za otroške smrti in poškodbe. 

Poglavitni cilj kampanje je 
otroke izobraziti o varnosti v 
cestnem prometu. S pomočjo 
zloženk, igric in delavnic jih 
želijo naučiti, kako ravnati v 

Zapuže - V ponedeljek popoldne se je v križišču lokalnih cest 
Hlebce - Zapuže - Begunje hudo poškodoval 27-letni motorist 
P.K. iz Tržiča. Z motornim kolesom se je peljal v smeri Hlebe pro
ti Begunjam. V križišču je tedaj iz smeri Zapuž na neregistriranem 
traktorju pripeljal 33-letni I.G. iz Zgoše in izsilil prednost motorist. 
V trčenju je 27-letnega Tržičana vrglo na pokrov motorja traktorja, 
nato pa je padel na vozišče in pri tem utrpel hude telesne poškodbe. 
Zdravi se v jeseniški bolnišnici. Foto: Tina Doki 

primeru nesreče, kako nuditi os
novno prvo pomoč, seveda pri
lagojeno njihovim sposobnos
tim in pridobljenemu znanju. 
Otroci bodo osvojili pravila 
varne hoje v temi, uporabe 
varnostnih pasov med vožnjo v 
avtomobilih in uporabe kole
sarske čelade pri vožnji s kole
som. Prav tako pa želijo motivi
rati in mobilizirati voznike, 
starše, učitelje in predstavnike 
lokalnih skupnosti, da bodo 
prispevali k varnim potem v 
šolo in zagotovili višjo stopnjo 
varnosti v cestnem prometu. 

Z a k l j u č e k a p r i l a 

V obliki priprav se je kampan
ja začela spomladi 2003. V po
letnih mesecih v otroških leto
viščih potekajo predstavitve, de
lavnice in igrice za otroke. Ob 
začetku šolskega leta bo na 
lokalnih ravneh s pomočjo pros
tovoljcev Rdečega križa Slo
venije poskrbljeno za večjo var
nost otrok na poti v šolo in do
mov. V tem obdobju bo po vsej 
Sloveniji več prometnih policis
tov preverjalo, ali vozniki avto
mobilov pravilno uporabljajo 
varnostne pasove. Ob tem bodo 
voznikom, ki ne bodo uporabljali 
varnostnega pasu, razdelili kar
tice, ki opozarjajo na pravila 
varnosti v cestnem prometu. 

Ob Svetovnem dnevu prve po
moči, 13. septembra 2003, bodo 
aktivnosti usmerjene v ozaveš-
čanje javnosti o varnosti in prvi 
pomoči za otroke. V osnovnih 
šolah bodo potekali prikazi 

osnov prve pomoči, otroci pa bo
do pridobljeno znanje preizkusili 
na razrednih tekmovanjih. 

V času pred božično-novolet-
nimi prazniki 2003 se bo za
ključil nagradni likovni natečaj 
varnosti v cestnem prometu, ki 
ga bo dopolnjevala promocija 
varne hoje v temi. Zmagovalci 
bodo prejeli praktične nagrade 
donatorjev. 

Ob zaključku kampanje, na 
Svetovni dan zdravja, 7. aprila 
2004 bodo območna združenja 
Rdečega križa Slovenije pred
stavila primere uspešno izpelja
nih projektov, delavnic, nateča
jev in drugih aktivnosti kam
panje o varnosti v cestnem 
prometu. S.Š. 

Vlomil v avto 
Lom pod Storžičem - Neznani storilec je pred dnevi na parkirišču 

pri domu v Lomu pod Storžičem vlomil v osebno vozilo in iz njega 
pokradel denar in druge predmete. Lastnika je oškodoval za skupaj 
500 tisoč tolarjev. 

Denar našel v omari 
Kranj - V torek popoldan je neznanec vstopil v prazno stanovanj

sko hišo na Oldhamski ulici v Kranju. S silo je najprej odprl vrata 
omare in iz nje pobral denar. Lastnico je s tem oškodoval za okoli 
700 tisoč tolarjev. 

Odnesel zlatnino in denar 
Kranj - V noči na ponedeljek je nekdo vlomil v stanovanjsko 

hišo v Srednjih Bitnjah. S silo je odprl okno in vstopil v notranjost. 
V hiši je našel blagajno, v kateri je bila shranjena zlatnina in nekaj 
denarja. Seveda se ni uspel upreti skušnjavi, zato je vse skupaj 
pobasal v žep in odšel. Z vlomom je nepridiprav lastnika oškodoval 
za okoli dva milijona tolarjev. S.Š. 

Postopna menjava registrskih tablic 
S polnopravnim č l a n s t v o m Slovenije v Evropski uniji bomo dobili nove registrske 

tablice na vozilih. 

Kranj - Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo 
bodo spremenjene tudi registrske tablice na 
vozilih, saj bo morala država vsebino registrskih 
tablic uskladiti z uredbo Sveta Evropske unije o 
priznavanju razpoznavanja znaka države članice, 
v kateri so registrirana motorna in priklopna 
vozila v prometu EU. Notranje ministrstvo je 
pred dnevi obvestilo, da bo to področje uredilo z 
novim zakonom o varnosti v cestnem prometu, 
ki je še v pripravi. 

Podrobnosti sprememb še niso znane, so poja
snili na ministrstvu za notranje zadeve, se pa že 
ve, da se bo ob napovedani ukinitvi krajevne pri
stojnosti pri registraciji vozila vsebina registrskih 
tablic spremenila tako, da nove tablice ne bodo 

več vsebovale oznak registrskih območij in grbov 
občin, temveč le razpoznavni znak Slovenije 
(SLO) ter registrsko označbo in mesto, na katere
ga se bo predvidoma nalepila veljavna nalepka za 
tehnični pregled. Zakon bo predvidoma dopuščal 
možnost izbire kombinacije registrske tablice, 
tablice bodo vezane na vozilo in ob spremembi 
lastništva ostanejo na vozilu... 

Registrske tablice se bodo z vstopom Slovenije v 
E U menjale postopoma. Že izdane registrske 
tabl ice bodo ostale v uporabi tudi po polno
pravnem članstvu Slovenije v EU in se bodo men
jale za nove tablice ob spremembi lastništva ali na 
posebno zahtevo lastnika motornega vozila. 

Simon Šubic 



Gorazd Šinik 

Gorenjski Tlominator* 
Kranjska noč je mimo, dopusti 

se iztekajo, no, vsaj nekaterim, 
a vseeno se je potrebno še po-
spominjati na štiridnevno žuri-
ranje v Kranju in koga omeniti. 

Vine Bešter v družbi svoje 
družine se ta teden že namaka 
nekje v Turčiji. Če me spomin 

je bil do nedavnega programski 
direktor na A kanalu in Popu, 
zdaj pa vodi Mobitelovo podjet
je, ki izdeluje in trži vsebine na 
wapu, oziroma planetu. In ko mi 
je kliknilo, kako zanimiv je 
Čakarmišev prehod in hudo 
dober odziv Popa, smo se fino 

Strings. Sicer pravnik in študij
ski kolega Marjane Bešter, v 
Živilih skrbi za kadrovski red in 
lastnino. Vsi, ki ste šli skozi 
Kranj na KranFestu, ste lahko 
opazili, da je bilo letos še pose
bej zeleno. Pred nekaj leti si 
tega ne bi mogli omisliti. Vsi 
"jurčki" so bili Laški in beli od 
Radenske. Včasih pa tako Union 
rdeče. Gorazd Tršan je potrdil, 
kako se v trgovinah Živil menja 
struktura prodaje piva. Laščani 
so v vodstvu. V gostinski proda
ji že krepko. Hm. Gorazd je 
priprl oči in skupaj s sinom so 
zategnili nekaj skladb Rolling 
Stonesov, jeseni pa naj bi se za
prli v studio in "odšpilali" pr
venec lastnih skladb. 

Iztok Orešnik in Špela Sila 
ga spomnite? Tudi Tone Sila je 
bil član gorenjskih legend, 
čeprav prihaja iz Ljubljane. 
Morje, vreme, zvezde, luna, ... 
še kaj je botrovalo, da sta se 
spogledala in zagledala z Jolan-
do. Zgodba drži. Sem bil 
zraven! Prav tistega leta, tisto 
poletje v naši, kranjski Preman-
turi. Zdaj pa imata, ja, Špelo. 

Vine in Marjana Bešter s sinom 

ne vara, mije omenil neki "olin-
kluziv". Me ni tako hudo zani
malo, ker me je navduševal z 
novimi informacijami iz nje
gove Pop T V, kjer je že nekaj let 
pomočnik direktorja Tomaža 
Peroviča. Družino Bešter sem 
zmotil pri popoldanskem kosilu 
Pri Matičku, a Vine si je nadvse 
rad vzel čas, da se je pohvalil, 
kako njihove dnevne novice pri
dobivajo na gledanosti. Zdaj, ko 
so nam malce podražili mobilno 
telefoniranje, so nam pripravili 
možnost spremljanja dnevnih 
informacij in novic na sodobnih 
mobilnikih. Menda sem imel 
priložnost prvi gledati, kako se 
vključi Špica 24 ur na gsm-ju. 
Mobitel bo prvi s to podporo, 
Pop T V pa ponovno prehiteva 
nacionalko. Še zanimiveje je 
opazovati kadre, ki stojijo za 
tem "Planetom", Mobitelovim 
programom. Branko Čakarmiš 
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nasmejali. Ja, eni znajo. Na na-
cionalki pač ne. Ne vsi. 

Dobro pa zna zategniti po ki
tari rokerski nadnavdušenec 
Gorazd Tršan, ki v prostem 
času preigrava v skupini.The 

Gorazd Tršan 

Dževad in Toni 

KranFest je navrgel še eno 
družinsko muziciranje. Čeprav 
ne na istem odru. Toni in Dže
vad sta muzicirala pred našo 
legendarno Mlečno, na Sloven
skem trgu, pod okriljem "našga 
Franclna" pa si je akustičnega 
muziciranja privoščila Spela 
Sila, prvorojenka Tonija. Zgod
be še ni konec. Debelih dvajset 
let nazaj nas je povsod naokrog 
zabaval ansambel Modrina. Se 

Špela je v družbi Iztoka Grešni
ka iz skupine The Princeps pri
vabila številne mlade in mlade 
let mame Jolande in ata Toneta. 

V Premanturi se nas je veliko 
naučilo "srfati", jadrati na deski. 
Če je koga odneslo, je šel proti 
Medulinu. Nič kaj fino. 
Če te odnese v morju, ki ga ne 
poznaš, s hudo močnim tokom 
in petmetrskimi valovi, ni nič 
kaj fino zdeti na dili brez moči 
in čakati na pomoč. Tomažu 
Roglju seje skoraj sfižil dopust. 
A je imel srečo in prisebne 

Schvvarzenegger 
za guvernerja 

Ameriški filmski igralec 
avstrijskega rodu Arnold 
Schvvarzenegger, najbolj 
znan po vlogi v filmu Ter
minator, se je odločil, da se 
bo preizkusil tudi v politi
ki. Prejšnji teden je uradno 
vložil kandidaturo za nove
ga guvernerja Kalifornije, 
saj meni, daje slabo gospo
darjenje, ki je povzročilo velik proračunski pri
manjkljaj, Kalifornijo pripeljalo na rob bankrota. 
Schvvarzenegger je povedal, da je bila to ena naj
težjih odločitev njegovega življenja, ameriški 
mediji pa so mu že nadeli vzdevek Guvernator. 

Najdlje živijo Islandci 
f t an< i zm§i 

Nemški zvezni statistični 
urad je na podlagi podatkov 
o smrtnosti med letoma 
1999 in 2001 ugotovil, da 
imajo Islandci in Francoz
inje najdaljšo pričakovano 
življenjsko dobo v Zahodni 
Evropi. Pričakovana živl
jenjska doba Islandcev je 
78 let, pričakovana življen
jska doba Francozinj pa 83 let. Sicer pa je 
pričakovana življenjska doba moških v Evropski 
uniji v povprečju 75,3 leta, žensk pa 81,4. Najs
labše se piše Dancem, katerih pričakovana živl
jenjska doba je 74,3 leta, in Irkam, ki lahko 
pričakujejo, da bodo živele do svojega 78,5 leta. 

Doorsi v Parizu 
Člana legendarne rockovske skupine The Doors, 

klaviaturist Ray Manzarek in kitarist Robbie 
Krieger bosta ob 60-letnici rojstva Jim Morrisona 

nastopila v Parizu. Jim Morrison, nekdanji pevec 
in vodja zasedbe, je leta 1971 umrl star komaj 27 
et, pokopan pa je na pariškem pokopališču. Door

si so sicer imeli v vsej karieri le eno evropsko tur
nejo, nikoli pa niso nastopili v francoski prestol

nici. Na koncertu, ki bo de
cembra, ne bo nastopil nek
danji basist skupine John 
Desmore, ki je vložil tožbo 
zaradi zlorabe imena. Dok
ler tožba ne bo končana, bo
sta priletna rockerja Man
zarek in Krieger nastopila 
pod imenom "The Doors of 
the21stCentury". 

Raje spanec kot seks 
Raziskava, ki jo je izvedlo podjetje Berocca, je 

pokazala, da večina moških dodatno uro v postelji 
raje porabi za spanje kot za seks. Čeprav moški 
veliko časa porabijo za sanjarjenje o seksu, pa so 
zaradi modernega načina življenja preutrujeni za 
"pravo stvar". Večina moških pravi, da je delo 
najpomembnejša naloga v njihovem življenju, 
več kot polovica jih je priznalo, da so enostavno 
preutrujeni za socialno življenje ali za seks, potem 
ko se po napornem dnevu vrnejo domov. Študija 
tudi ugotavlja, da več kot tri četrtine moških 
ne more ostati živahnih preko celega delovnega 
dne; povprečen moški je resnično buden le okoli 
tri ure na dan. 

***** 

Tanja Dimitrijevska in Tomaž 
Rogelj 

prijatelje na kopnem. Pač se je 
Tomaž učil ob nepravem času na 
nepravem mestu in vodi. Ane. 

Kljub vsemu sta z ženo Tanjo 
vesela in spočita prišla iz Mau-
ritziusa, kjer sta preživela 
letošnji dopust. Tomaža čaka 
neprijetno delo v nesrečno zavo
zlani banki SIB, kjer je vpliv 
politike nadomeščal ekonomsko 
in bančno znanje. Z dolgoletnim 
delom v tujini in zagotovo do
brim znanjem bo Tomaž Rogelj 
brez večjih problemov našel še 
kako službo, če SIB banke ne 
rešijo, kot se spodobi. Žena Tan
ja Dimitrijevska je igralka in bo 
jeseni začela pripravljati nov 
gledališki komad v Ljubljani. 

V družini Rogelj je kar veliko 
kulture, ja .Ziva, nadvse sim
patična gospodična iz kulturne 
redakcije nacionalne TV, je 
Tomaževa sestrica. Tudi živa je 
dopust preživljala na Maurit-
ziusu, le da se je raje razvajala z 

Tomaž Bolka in Živa Rogelj 

dobrimi masažami na drugem, 
nevetrovnem delu otoka. Kran
Fest jo je presenetil ob povratku 
domov, utrujeno od dolge letal
ske vožnje je Živo poskušal 
spraviti v dobro voljo Tomaž 
Bolka. Hm, še en Tomaž. A ob 
čaju gre to bolj počasi. Mod-
rooke Žive tisti večer res ni 
mikal kak hudo naporen žur. 
Zanimivo potovanje pa je vse
eno žarelo iz nje. 

Žarela je tudi Nina Podgor
šek, ko je v družbi prijateljev 
praznovala rojstni dan. 

Nino smo včasih videvali v 
Slončku, prvem kranjskem ne-
kadilskem lokalu. Vse sorte so 
napovedovali, da ne bo šlo. Pa 

športne družbe, ki ima korenine 
v Stražišču. In menda so Bugy-
ja Strašani po hitrem postopku 
vzeli za svojega. V sliko sta se 
navihana zazrla z Gačotom, An
drejem Pogačarjem, legen
darnim iz kranjske Kavke. Gačo 
že ve, kako je živeti in delati v 
centru mesta. Kavka je že dol
go, še iz prometnih let, zdaj 
teraso Kavke motijo le smrdeči 
in glasni motorji. Le zakaj 
policaji ne čakajo še njih v 
samem centru mesta? Andrej 
Pogačar pa ima namen svoje 
gostinsko znanje nameniti v 
prebujanje novega "plesnega" 
lokala. Končno! V Kranju se 
bomo šli lahko spet prestopat in 
zijat dobre postave. 

Sem pa tudi sam "zijal", ko 
nam jo je prvič pripeljal pokazat. 
Priznam! Meni ta hip največji 
kranjski "model" in zagotovo 
najboljši "klubski" natakar, je 
Janez Ažman. Janez je iz 
Stražišča, študij geografije ga 
vleče v Ljubljano, kjer si je našel 
delo v klubsko scenskem lokalu 
Galerija. Ljubljansko znanje je 
prevedel v Kranj in dobil si je že 
kup oboževalk in oboževalcev na 
Terasi. Vedno je modno urejen, 
trendovsko, komunikacija in 

Aleš Pagon in Ema Pintar 

smo nekadilci vztrajni in že 
dobrih devet let napolnjujemo 
Slona. Karla, ki sedaj skrbi za 
lokal družine Podgoršek, zna 
pripraviti najboljše sendviče. In 
smo se smejali vse do poznih ur. 

Še posebej ubrano sta jo za
pela Aleš in Ema. Zadnje čase 
sta pogosto videna skupaj, tako 
da se mi dozdeva, da "hodita". 
Aleš je bil nekoč naš kranjski 
Armstrong, kolesar Save. Pred 
leti se je bilo fino oglasiti na Je
lenovem klancu tudi na pred
večer dirke. Se je smejalo in 
tnalah so se navijaški napisi pod 
vodstvom Sama Pagona, Aleše-
vega mlajšega brata. Aleš se 
zdaj pelje le za zabavo, službuje 
v podjetju Draga Martinjaka 
Eurocom, Ema pa združuje delo 
in znanje v Savi. 

Dirke in nočna malanja niso 
šla tudi brez Bugvja, Marka 
Burgerja, stalnega Člana širše 

Janez in Katarina 

lepo vedenje sta mu povsem 
blizu. Ja, potem pa nam pripelje 
pokazat taaaako hudo "mačko", 
da smo se samo spogledovali in 
muzali. Jaz privoščljivo. Katari
na, Janezova ljubljena prihaja iz 
Velenja in, jasno, študira v 
Ljubljani. Večer KranFesta sta z 
Janezom preživela na Plečni
kovem stopnišču in veselje ju je 
bilo pogledati. Da bi ta njuna 
simpatičnost bila večna, in da se 
je še kdo naleze. Dobra energija 
ali "karma" vsem dobro dene. 
( Še na sliki sejo čuti. 

Bodite fino na praznični dan. 
Včasih smo ga preživljali na 
Gorenjskem sejmu. Spomini,... 

Andrej Pogačar - Gačo in Marko Burger - Bugy 



G L O S A 

Katastrofe 
Grozna vročina, še hujša suša. 

Ze nekaj let naj bi vedeli, kam 
vremenski kuža taco moli: v 
hudo segrevanje ozračja, eks
tremne temperature, ekstremno 
vreme, ekstremne katastrofe. In 
ker se zna civilizacija z novo 
tehnologijo varovati, je izumila 
klimatske naprave, ki nam bodo 
tudi po stanovanjih počasi 
hladile prevroče čelo, a bo šlo 
tudi v to smer, da se bo zaradi 
njih, klimatskih naprav, ki od
dajajo toploto, če hočejo hladi
ti, v mestih ozračje še bolj 
segrevalo. Saj bo pravi pekel! 
Najbolj so prizadeti kmetje, ki 
jih suša spravlja na beraško 
palico, kajti od namakalnih sis
temov ni nič, od preusmeritve 

kmetijstva v kulture, ki lažje pre
našajo vročino, pa še manj. 

Tudi pitne vode kmalu zmanj
kalo. Če pomislimo, da je tudi 
podtalnica marsikje hudo spor
ne kvalitete, kar pišejo neodvis
ni strokovnjaki že nekaj časa, 
potem nam bo huda predla. Pa 
kaj če pišejo, kaj nas čaka, 
opozarjajo, prosijo - premakne 
se tako ali tako nič. 

Kdo naj bi premaknil? Politiki 
in država. Ali ni ena navadna 
revšna, da se mora naš premier 
ob vseh teh katastrofah, tudi ob 
pomanjkanju elektrike, dva dni 
ubadati z. vojaškim oporiščem 
Nata v Sloveniji, ki naj bi bilo 
menda v Cerkljah in kar so 
spravili na piano v teh dneh 
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Oven (21.3.-21.4.) 
Zopet si boste postavili previsoka pravila. S tem si boste 
nakopali samo slabo voljo. Odločitve boste morali 
sprejeti, to, da si prestavljate čas , pa je le vaša krivda 
in neutemeljen strah. Prijetno boste presenečeni na 
izidom težave, ki vas je že dalj časa uničevala. 

Bik (22.4. - 20.5.) 
Zapadli boste v konflikte z različnimi ljudmi, vendar se 
temu ne boste mogli izogniti. Hude besede so včasih 
potrebne, le glejte, da ne boste pretiravali. Finance se 
vam bodo precej popravile, saj boste prejeli večji denar. 

Dvojčka (21.5. - 21.6.) 
Obdobje, ki je pred vami, bo zelo dobro za reševanje 
starih in tekočih uradnih zadev. Kar se tiče denarnih 
zadev, vam bo vaša naravna previdnost prišla zelo prav, 
saj se boste s tem izognili nespametni naložbi. 

Rak (22.6.-22.7.) 
Veselili se boste, da je vendarle že čas za malo miru, 
vendar se bodo obiski menjavali drug za drugim. Kot 
vedno se boste tudi tokrat znašli. Na čustvenem 
področju se boste š e malo lovili, nato pa se vam bo 
tehtnica premaknila na pozitivo. 

Lev (23.7.-23.8.) 
Končno boste ugotovili, kaj je tisto, kar pravzaprav 
hočete. Spustili se boste v boj, kot se za pravega leva 
tudi spodobi. Ljudje v vaši okolici bodo sprva začudeni, 
a se s tem na boste kaj preveč obremenjevali. Sedaj je 
vaš dober čas . 

Devica (24.8. - 23.9) 
Prav nikomur ne boste dovolili, da vas spravi iz tira. 
Počutje bo izvrstno in od energije boste prekipevali. 
Rešile se vam bodo tudi neke stare zadeve, na katere 
ste že skoraj pozabili, a so vseeno pomembne. Darilo 
od ljubljene osebe vas bo presenetilo. 

Tehtnica (24.9. - 23.10.) 
Življenje se vam bo postavilo na pravi tir in končno boste 
postali dovzetni za nove stvari. Ljubezni boste v križišču, 
a z odločitvijo raje ne hitite. Počakajte najprej, da vam 
nasprotna stran pove svoje želje in pričakovanja. 

Škorpijon (24.10.-22.11.) 
Ob koncu tedna se boste zabavali v dobri družbi. Priča
kujte velike spremembe. Ne zanašajte se na druge. 
Zaupajte vase in na koncu bo vse dobro, uspeh bo trojen. 
Premislite o prijatelju, č e je res tu, za kaj se izdaja. 

Strelec (23.11.-21.12.) 
Pazite na izražanje svojih čustev. Ste prenapeti, zato 
vaše izjave ne bodo nikogar očarale, temveč prej 
nasprotno. O svoji bolečini govorite, ne pa, da jo skri
vate v podzavest. Veseli boste sporočila in vabila ljudi, ki 
jih že nekaj časa niste videli. 

Kozorog (22.12.-20.1.) 
V vaši glavi se vedno porajajo nove in nove ideje. Tudi 
č e ni vidne realizacije, se zaradi tega nikakor ne obre
menjujete, ampak pojdite dalje. V prihodnjih dneh se 
boste znali sprostiti in si privoščiti krajši dopust. 

Vodnar (21.1. -19.2.) 
Znova boste dobili kompletni nadzor nad situacijo in se 
veselo podali tako v delo kot tudi izboljšali zasebno 
življenje. Čustveno ravnotežje boste sicer š e lovili, a 
pristali boste na pravi nogi. Potrebni ste ljubezni. 

Ribi (20.2. - 20.3.) 
Nehali si boste zatiskati oči pred resnico. Kaj je prav in 
kaj ne, tega š e najmodrejši ne vedo. Poti je več in 
vsaka je prava. Spremembe v vašem življenju so nujno 
potrebne in tega se boste začeli zavedati. Nič strahu, 
ne boste sami. 

TANJA ODGOVARJA NA VAŠA VPRAŠANJA V PRILOGI 
GORENJSKEGA GLASA - MOJA GORENJSKA! 

hrvaški časopisi. Čas kislih ku
maric in so planili ven spet z 
eno lažno proti sosedi Sloveniji. 
Malo jim gre na živce, ker so 
opet ovi Slovenci okupirali hr
vaško obalo in vse s sabo pri
nesli, ker da je na Hrvaškem vse 
tako drago. Vsak gost naj bi bil 
dobrodošel gost, a kaj, ko za 
soseda to nikoli ne velja. Enkrat 
bi morali vsi Slovenci ostati le
po doma, s politikarji na čelu. 
Tako kot ameriški predsednik, 
ki ima celo zakonsko prepoved, 
da letuje zunaj države. To je 
prav, ne pa evropska politična 
smetana, ki flika gor in dol po 
Sredozemlju, doma pa se jim 
turizem utaplja v recesiji. 

No - tam, kjer so zaznali turis
tične trende, recesije ni in bajno 
služijo. Pravijo mi, da je ob lepi 
Donavi nekaj sto kilometrov 
tako lepe kolesarske steze, da bi 
jo kar gledal, ne samo poskušal. 
Vse organizirano, dva milijona 
obiskovalcev in če vsak zapravi 
samo en evro, se ve, koliko je 
zaslužka. Če bi jo pri nas spe
ljali od avstrijske meje do mor
ja, pravijo navdušeni kolesarji, 
smo takoj zraven. Kot delničar
ji. Zaslužek glede na aktivne 
počitniške navade današnjega 
turista stoodstotno zagotovljen! 

In kaj delamo pri nas? Ko jo 
kakšna občina zgradi, je že za 
nekaj kilometrov prava fešta! A 
to ni nič - priskočiti bi morala 
država, napraviti plan, takojci 
razlastiti vsa zemljišča in jo 
zgraditi. Dolgo, do morja. Ne 
pa cincarija, kateri lastnik ne 
da par pedi zemlje. Vzeti. In 
pravično odškodnino plačati. 
Lastnina je res sveta, a svet je 
tudi narod, kije brezposeln in bi 

ob taki trasi kar dobro služil. In 
oh, skoraj bi pozabili: polnil 
davčno blagajno. Zdaj, ko se 
nam obetajo malodane še davki 
na ušesa in nos, bo pač treba 
narod tudi zaposliti. Od kod 
bodo reveži jemali in carju da
jali? 

Če bi naša država po kaj veš 
kakšnem čudežu že sprejela kak
šen vseslovenski kolesarski raz
vojni plan, bi bil najprej nekaj let 
v predalu. Nato bi štorasto je
mali zemljo in odškodnine nič 
plačali. Ko pa bi jo začeli obo
tavljivo graditi, bi bili pa turis
tični trendi že zdavnaj drugačni 
in kolesarsko bi bilo že iz mode. 
Bil bi kakšen drug trendovski 
šport, našo stezo pa bi zaraščala 
trava. Kot zdaj zarašča na sto
tine hektarov gozd - ne moreš 
verjeti, kako gozdnati smo. 

Če država ob napovedi stoletne 
suše ne naredi nič, če kmetom ne 
subvencionira kultur, ki bi pre
živele, če se ji ne da pošiljati na 
teren iskalcev novih vodnih virov 
- marsikateri hrib je v Sloveniji 
vode poln - potem so iluzije pri
čakovati, da bo pa gradila kole
sarske steze. Dajte no. Mi smo 
od danes do jutri, si mislijo poli
tikarji, za nami četudi potop. No
bene gospodarske ali turistične 
strategije, nič, kar bi res zapos
lilo brezposelne. Samo eno na
vadno mečkanje sem in tja, krat
koročno gašenje požarov, kako, 
recimo, razbremeniti delodajal
ca, da bo jemal brezposelne, pa 
javna dela, ki sijih lahko izmisli 
vsak dojenček. Te prime, da bi 
jih vse nekam spodil, vetro-
gončiče in najel mlade tuje 
strokovnjake, naj vodijo državo. 

Darinka Sedej 

Sabina Begovič iz Postojne. Foto: Janez Pipan 

ŠTIRI TAČKE 

^ | Na Gorenjskem 
pred 100 leti 

Andraž 
Kalamar 

Povzetki č lankov o Gorenjski in Gorenjcih 
od 8. do 14. avgusta 1903 

O gradnj i Bohinjske železnice 
Bohinjska Bistrica, 12. avgust 1903 - Delo pri Bohinjski železnici 
dobro napreduje, razen glavnega predora pri Bohinjski Bistrici so 
sedaj začeli vrtati tudi predor pri Bohinjski Beli. Pripravlja pa se že 
tudi gradnja mostov čez reko Savo, ki jo bo proga prečkala kar 
štirikrat. Prva dva mosta bosta zgrajena iz rezanega kamna, brez 
stebrov na sredini, z enim samim obokom, visoka pa bosta 40 in 
dolga 50 metrov. Z delom pa hitro napreduje tudi cenilna komisija, 
ki odkupuje svet za železnico, a vrednost zemlje ocenjuje tako 
nizko, da je ljudstvo v Bohinjski dolini zelo nezadovoljno. V teh 
krajih obdelovalne zemlje že tako zelo primanjkuje, pa še za to, ki 
jo bo odkupila železnica, bodo kmetje dobili premalo denarja. 

V Kranj prihajajo vojaki 
Kranj, 10. avgust 1903 - Naslednji teden se bo prebivalstvo Kran
ja za nekaj dni močno povečalo, saj bo v okolici mesta taborilo na 
stotine naših vojakov. V Kranj namreč prihaja 27. pešpolk iz Gorice 
in dve bateriji divizijskega artilerijskega polka. Vojaštvo bo prišlo k 
nam s posebnimi vlaki iz Gorice in se bo za tri dni utaborilo na 
Primskovem in v Stražišču. Še posebej ponosni pa smo lahko na to, 
da bo med njimi tudi njegova cesarska visokost nadvojvoda Ferdi
nand, ki službuje pri 27. pešpolku. Vojaki bodo skupaj z meščani v 
Kranju praznovali cesarjev rojstni dan, potem pa bodo čez Tržič in 
Ljubelj odkorakali na Koroško. 

Drobne novice z Gorenjskega 
Poljedelsko ministrstvo je dodelilo mlekarski zadrugi v Hobovšah 

800 kron državne podpore. Denar mora biti porabljen za razvoj 
mlekarstva v okolici vasi. - V Spodnji Šiški se je občinski odbor 
načelno odločil za izgradnjo vodovoda. - Deželni šolski odbor je 
sklenil, da se bo enorazrednica v Dovjem razširila v dvorazrednico. -
V Moravčah bodo to soboto priredili Vegovo slovesnost z veselico. 
Čisti dobiček prireditve je namenjen za nakup spominske plošče 
slavnemu matematiku Juriju Vegi, ki jo bodo postavili v vasi. - Tele z 
dvema glavama je povrgla krava posestnika J. Bulovca iz Radovljice. 

Svet pred sto leti 

Pujsek v zastavljalnici 
London - V neko londonsko zastavljalnico je že spomladi revni 

delavec prinesel majhnega pujska, ga zastavil za nekaj kron in dejal, 
da ga bo prišel iskat čez nekaj dni. Preteklo pa je kar nekaj mesecev, 
ko seje delavec vrnil po žival, ki pa je medtem zrasla v veliko svinjo. 
Ker jo je lastnik zastavljalnice vzredil na svoje stroške, mu svinje 
seveda ni hotel izročiti le za nekaj kron. Oba sta takoj pohitela na 
sodišče, kjer je sodnik odločil, da mora dobiti stranka svoj predmet 
nazaj, če plača zastavnino in če ni potekel rok vrnitve, ki ponavadi 
znaša pol leta. Prebrisani delavec je tako dobil nazaj svojo lepo vzre-
jeno žival, lastnik zastavljalnice pa je moral povrh vsega plačati še 
stroške tožarjenja na sodišču. Od sedaj dalje, pa zaradi tega primera, 
nobena zastavljalnica v Londonu ne sprejema več živih predmetov. 

Epidemija smeha v New Yorku 
New York - Američan William Ralley je zbolel za neobičajno 

boleznijo, prijel ga je namreč nenavaden krč silovitega smeha. Na 
svojem domu se je neprekinjeno smejal kar pet dni in noči, tako da 
so ga sosedje prijavili policiji, ker zaradi hrupnega smeha niso 
mogli več spati. Prišla sta dva policaja, ki sta našla nesrečneža, kako 
se je neusmiljeno v bolečinah smejal, kakor pa je znano, je smeh 
nalezljiv in stražnikoma so se najprej začela širiti lica, kmalu pa sta 
udarila v glasen smeh in vsi trije so se skupaj krohotali. Sosedje so 
slišali ta gromovit smeh, zato so prišli pogledat, kaj se dogaja in ko 
so videli ta čudni tercet, so se tudi sami začeli smejati in po nekaj 
minutah so se vsi valjali po tleh od smeha. Končno so veselega bol
nika spravili v najbližjo bolnišnico, kjer ga je sprejel resni stari 
zdravnik. A tudi on se je po nekaj minutah začel smejati, ko so to 
videli asistentje in strežnice so se tudi oni začeli krohotati, takoj za
tem so se smejali tudi vsi bolniki in bolnišnica se je kar tresla od 
smeha. Čudnega bolnika so morali spraviti v norišnico, saj je stari 
zdravnik dejal, da mu bo drugače pokvaril celo bolnišnico. 

VIR: Gorenjec in Slovenski narod (avgust 1903) 

Ana Bešter 

Pasja igra 
TUdi pasji mladiček, tako 
kot vsak otrok, potrebuje 
igro. Pri tem je pomemb
no, da se igramo pravilno 
in s pravimi igračami. 

Igra je zelo pomemben 
element v razvoju mladiča. 
Z njo se kuža sreča takoj, 
ko pride v novo okolje. No

vejše raziskave so pokazale, da vse, kar 
spozna in doživi v mladosti, kasneje vpliva 
pa njegovo življenje in dojemanje sveta. Če 
torej želimo, da bo iz mladega in razigrane
ga zrasel miren in psihično stabilen kuža, 
se moramo z njim veliko ukvarjati in igrati. 
Vendar pri tem veljajo nekatera pravila, 
ki jih morate upoštevati. Dobro je, da 
kuža med igranjem ni lačen ali žejen. Če po 
igri začne šepati brez očitnega razloga, 
obiščite veterinarja. To še posebej velja za 

pse velikih pasem, ki hitro rastejo in imajo 
še bolj občutljive tačke. 

Ponavadi se s kužkom igramo z različnimi 
igračami. Igrače ga zabavajo tudi takrat, ko 
nas ni doma ali ko se mu ne moremo 
posvečati. Priskrbite mu zanimive igrače, 
sicer si bo igračo našel sam, npr. nove 
čevlje. Pri igračah moramo paziti na več 

stvari. Tako kot majhni otroci, lahko tudi 
majhni kužki pogoltnejo igračo ali njen 
del, zato vedno poskrbimo, da to tega ne bi 
prišlo. Igrače ne smejo biti strupene, torej 
narejene iz materialov, ki so lahko zdravju 
škodljivi. Sem sodijo razna lepila v žogicah, 
ki jih kuža v svoje telo dobi z žvečenjem. 
Žoge so sicer zelo priljubljene, vendar pa ne 
smejo biti manjše kot teniške žogice, saj jih 
lahko kuža pogoltne. Prav tako igrače ne 
smejo imeti ostrih robov. 

Pomembno je, da se ne igramo s predmeti, 
ki mu jih bomo v prihodnje prepovedali. 
Prav tako igra ne sme vsebovati nobene 
sile. Igramo se toliko časa,.dokler je igra 
za psa zanimiva. Po igri igrače pospravimo, 
saj bodo le tako naslednjič spet zanimive. 
Če bodo ležale po tleh, se jih bo hitro 
naveličal. 

Sicer pa poskrbite, da bo imel kuža v svo
ji mladosti dovolj igre, saj bo tako zrasel v 
veselega in prijaznega kosmatinca. 



Miha Knific, sodobni umetnik 

Od Slovanov do sodobne umetnosti 
"Akademija za likovno umetnost v Ljubljani je š e vedno zelo konservativna. Namesto da učijo slikarstvo in kiparstvo, bi morali učiti medij, ki se ga uporablja danes." 

Kranj - Fotografija, video in film so mediji umetniških praks 
Kranjčana Mihe Knifica, s sedemindvajsetimi leti enega naj
mlajših predstavnikov slovenske sodobne umetnosti. Njegovo 
ustvarjalno polje je široko. Te dni se vrača v preteklost, saj kot 
režiser, scenarist in scenograf zaključuje kratek dokumentarni 
film o Slovanih. Slednji je bil iztočnica za najin sprehod od pa
nonske ravnice 6. stoletja do galerije sodobne umetnosti. 

Od kod spodbuda, da si se lo
til snemanja dokumentarnega 
filma o Slovanih? Kako si se 
pravzaprav znašel v vlogi arhe
ologa na zadnji strani filmske 
kamere? 

"Že pred leti sem za Narodni 
muzej v Ljubljani delal lutke za 
razstavo Od Rimljanov do Slo
vanov. Na podlagi najdenih lo
banj sem izdelal portrete in 
hkrati vodil skupino, ki je po
skrbela za vse replike. V zadnjih 
letih so pri gradnji avtocest v 
Prekmurju prišli do zanimivih 
najdb, med drugim so odkrili 
ostanke slovanskih hiš, tako 
imenovanih zemljank iz 6. sto
letja. Doslej je v strokovnih kro
gih namreč veljalo, da so pred
niki Slovencev z vzhoda prišli v 
7. stoletju. 

Arheolog, dr. Mitja Guštin, 
predavatelj arheologije na ljub
ljanski Filozofski fakulteti, ki 
vodi omenjena izkopavanja, mi 
je ponudil, če bi naredil kopijo 
zemljanke. Napisal sem še sce
narij za film in predlagal, da bi 
mogoče lahko posneli tudi kra
tek dokumentarec o tem. Sode
lujem namreč v produkcijski 
skupini Strup, v kateri se ukvar
jamo s fotografijo, produkcijo 
filmov, videa, delamo za gleda
lišče ... (potrebno si je ogledati 
izvirno spletno stran 
www.strup.net, op. i.k.). Odlo
čili so se za film v pričakovanju 
običajnega televizijskega filma, 
mi pa smo prišli z dvema kami
onoma, tračnicami za kamero in 
40 ljudmi v ekipi ter napovedali 
zares pravi kratki dokumenta
rec." 
Dr. Guštin je bil torej kar po

gumen, vi pa samozavestni... 
"Tako je, saj se pri nas že kar 

nekaj časa ni snemal tak ko
stumski dokumentarni film. Kar 
se tiče Slovanov, pravzaprav ni 
nekih oprijemljivih materialov, 
po katerih bi kreirali oblačila, ki 
so jih nosili v 6. stoletju. Tudi 
zgodovinarji temu rečejo temni 
srednji vek, ker se relativno 
malo ve o njem. Številna prese
ljevanja za seboj niso pustila bo
gatih najdišč. Na srečo sem še 
od omenjene razstave imel kar 
nekaj izkušenj, kako narediti 
obleke, kakšen izgled naj bi 

imeli ti ljudje. Izbrali smo nekaj 
najstarejših najdb in naredili 
replike orodja, motik, sekir, 
orožja, keramike, nakita ... Po
stavili smo rekonstrukcijo zem
ljanke, izbrali "igralce" večino
ma domačine iz Prekmurja, 
predvsem tiste, ki obvladajo na 
primer ročna dela, kot so prede
nje, izdelava posode, ki znajo 
zaklati žival ... Našli smo tudi 
zanimive primerke domačih ži
vali, za osrednjo Slovenijo manj 
značilnih pasem, zelo dlakave 
prašiče, pa krave nižje rasti kot 
običajno ... Z živalmi je bilo si
cer kar precej dela, saj so vse
skozi bežale." 

Kakšno lokacijo ste si izbrali, 
velik travnik ob reki... ? 

"Najprej travnik, a smo ugoto
vili, da je bilo Prekmurje v 6. 
stoletju poraslo z gozdom, na
kar smo se premaknili na prav
ljično lokacijo sredi gozda v 
kraju Brod na Muri." 
Lepo vreme vam je pri sne

manju najbrž šlo kar na roke. 
"Za film, dolg naj bi bil okrog 

10 minut, smo potrebovali le pet 
snemalnih dni, od 15. do 20. ju
lija. Na snemanje smo se zelo 
dobro pripravili, sedaj na primer 
ugotavljam, da končni film ne 
bo dosti drugačen od prvotnih 
"story boarda" (scenarija v stri
pu) in foto filma. Tudi snemalna 
ekipa je bila zelo zadovoljna in 
menda še niso sodelovali pri 
tako dobro pripravljenem pro
jektu." 

Kaj bomo v dokumentarcu vi
deli? 

"Prvi del predstavlja rekon
strukcijo vasi, tri hiše, dve stre
hi, dve ogradi za živino, celotno 
dvorišče z vodnjakom, drugi del 
pa so intervjuji, ki smo jih po
sneli s strokovnjaki, tremi tujci 
in štirimi domačimi. Pomen fil
ma pa je tudi v tem, da ne gre le 
za lokalno področje izkopavanj 
v Prekmurju, saj je bila naša že
lja ustvariti film, ki bi Slovane 
predstavljal v širšem pogledu. 
Zato tudi naslov Z vzhoda. Kot 
tak naj bi bil film zanimiv tudi 
za Evropo, saj takih filmov ni 
ravno na pretek. Če pogledaš 
T V kanal Discoverv, zlepa ne 
boš zasledil filma o Slovanih, 
medtem ko filmov o Keltih, 
Germanih, Rimljanih ... ne 
manjka. V filmu povemo tudi, 
da je bila Karantanija prva slo
vanska država nasploh, poudari
mo pa tudi skupno slovansko 
povezanost med Slovenci, Slo
vaki in Slavonci." 

Od kod vsa ta zgodovinska 
znanja, glede na to, da jih v 
srednji šoli za oblikovanje in 
fotografijo, ki si jo obiskoval, 
ter kasneje na Akademiji za li
kovno umetnost, nisi bil ravno 
deležen v izobilju? 

Prekmurska slovanska družina iz 6. stoletja. 

"Včasih se hecam, da sem ob 
tem, ko sem v srednji šoli vsak 
popoldan v Narodnem muzeju 
čakal, da oče zaključi službo, 
diplomiral iz arheologije. Cele 
popoldneve sem prebiral knjige, 
revije ... Oče je svoje arheološko 
znanje name prenašal tudi na iz
letih, že v otroških letih sem z 
njim hodil na izkopavanja ... 
Učiš pa se tudi ob snemanju fil
ma in ob konkretnem sodelova
nju s stroko." 
Kije mnenja, da dokumenta

rec po zgodovinski plati stoji? 
"To nas je najbolj presenetilo. 

Ko je prišel na snemanje stro
kovnjak s Slovaške, ki se že vse 
življenje ukvarja z zemljanka
mi, in je videl našo rekonstruk
cijo, je takoj rekel, aha, to je 
zemljanka migracijskega tipa, ki 
ima te in te posebnosti, ki smo 
jih tudi mi upoštevali. Drugi 
strokovnjak nam je poslal tekst, 
v katerem nas je podučil, da so 
bili žarni grobovi verjetno zunaj 
naselja. M i smo tak grob že 
imeli postavljen zunaj dvorišča 
na kolih..." 
Sicer se kot umetnik veliko 

ukvarjaš s fotografijo in vide
om, pa vendar je najbrž snema
nje filma, kot je ta, o katerem 
govoriva, zgolj eden od izletov 
na drugo področje ustvarja
nja? 

"Težko bi tekel, kaj točno je 
moje primarno področje. Sode
loval sem že pri videospotih za 
skupine, kot so Elvis Jackson, D 
- fact, Noctiferia delal sem 
scenografijo za Mobitelovo rek
lamo, ki se je vrtela na MTV, v 
skupini Strup sem delal pri krat
kem filmu Made in China..." 

Študiral si kiparstvo na 
ALU... 

"Ja, a sem proti koncu študija 
tega opustil. Prišlo je do neke 
zamere na akademiji... Septem
bra bom imel zagovor diplom

ske naloge pri Alešu Debeljaku 
na FDV, smer sociologija." 
Kiparstvo je torej preteklost? 
"Ni preteklost. Na kiparstvo 

sem šel nekoliko za hec, na 
sprejemnih sem v bistvu oddal 
še svežo glino. Kasneje me je 
ravno to modeliranje odvrnilo 
od kiparstva. Prelahko je. Zelo 
hitro sem osvojil risbo in mode-
lacijo in začel delati odtise tele
sa, ki se bolj vežejo na realnost 
... Predvsem pa se ne strinjam z 
usmeritvijo naše akademije. Ta 
je še vedno zelo konservativna. 
Namesto da učijo slikarstvo in 
kiparstvo, bi morali učiti medij, 
ki se ga uporablja danes. Tako v 
srednji šoli kot na akademiji 
sem se učil tehničnih in kasneje 
ročnih spretnosti, bistvo umet
nosti pa je, da ti da misliti." 

Nič o umetnosti kot vrhuncu 
estetike? 

"Tega ni več. Modernizem se 
je skrival za tem, da v bistvu ne 
veš, za kaj gre. To se mi zdi tudi 
največji problem danes, saj je 

postala bolj celovita, ne le lep 
eksponat." 

V središču tvojega ustvarja
nja so fotografije in video? 

"V glavnem delam velike foto
grafije, ki jih jemljem iz različ
nih albumov. Gre zgolj za pove
čave. Teme so različne in zelo 
vsakdanje, o barvah, o telesu, 
čisti posnetki, nobene fotomon-
taže. V albumu so te fotografije 
povsem običajne, nič posebne
ga, na velikem formatu pa dobi
jo drugačen pomen." 

Precej si razstavljal v tujini, 
doma redko... 

"Po akademiji sem najprej za 
.tri mesece odšel v Pariz, se vrnil 
v Ljubljano, razstavljal v Gale
riji Š.K.U.C. in jeseni tisto leto 
odšel na workshop v Italijo. 
Tam so me povabili razstavljat 
na Poljsko, naslednjo pomlad 
sem razstavljal na Finskem, kjer 
so me kot gostujočega umetnika 
za tri mesece povabili na eno 
tamkajšnjih fakultet. Doma sem 
doslej res razstavljal zelo malo." 

Slon (Ljubljana) 2002, barvna fotografija. 

ljudi, ki pridejo v galerijo, strah, 
ker vidijo stvari in jih razumejo, 
hkrati pa se vprašajo, kaj je 
umetnik s tem hotel povedati. 
Recimo fantek, ki masturbira in 
je v resnici iz plastike in tudi 
sperma je lahko samo taka, kot 
je plastika. Naslov je osamljeni 
kavboj. Gre za stvari, kijih vidi
mo kot take, in ne za občutek, 
kako fine so barve. Hkrati pa 
ima umetnost tako ali tako še 
vse povezave v estetiki sami, v 
svoji zgodovini. Umetnost je ne
kaj, kar se nalaga. Nemogoče je 
reči, danes ni več umetnosti, ki 
je bila, je samo še ta, ki je da
nes. Če narediš konjski portret s 
"trotlkamero", so v samem poj
movanju le-tega še vedno vsi 
konjski portreti od Rima in še 
dlje naprej. Skratka umetnost je 

Ali na gostovanjih v tujini 
med drugim tudi ugotavljaš, da 
te slovenski prostor v umetni
škem smislu utesnjuje? 

"Slovenski prostor je sicer 
zelo ugoden za delo, a zelo maj
hen. Mogoče je delati neke pov
prečne stvari, zelo težko pa je 
ustvariti kaj evropsko pomemb
nega. Kakih deset umetnikov, ki 
se ukvarjajo s sodobno umet
nostjo, je tudi vse..." 
Samo z umetnostjo pri nas 

najbrž ni mogoče preživeti, 
umetniku torej preostane dvo
je, ustvarjati umetnost in delati 
za preživetje. 

"Seveda. Treba je delati oboje, 
tudi Andy VVarhol je to počel." 

Igor Kavčič, 
foto: Arhiv Miha Knific 

in Tina Doki 

Piše Miha Naglic 

Po ljudeh gor, 
po ljudeh dol 
Podlistek o znamenitih Gorenjcih 

Iz Kranjske Gore v Ljubljano 
Komaj desetletnega Jož,eta Lavtižarja je v ljub

ljansko šolo na jesen 1861 pospremila njegova 
mati Marija. "Mati mije vse potrebne reči zložila 
v skrinjico pa dobila voznika, ki je naju peljal v 
glavno mesto kranjske dežele. Čeprav Gorenjska 
takrat še ni imela železnice, je bil vendar na dr
žavni cesti živahen promet. Vozniki so veliko za
služili. Nosili so višnjeve srajce čez zgornjo oble
ko. Vsak je imel par konj in težek voz. (parizar). 
Kjer niso mogli konji radi klancev izpeljati, so do
bili vozniki priprego, ki so ji rekli foršpan . Ako 
so potrebovali samo enega konja v pomoč, ga je 
njegov lastnik vpregel pred parom konj in na njem 
jahal. Taka vprega je dobila ime forrajt'. Vozniki 
so radi dobrega zaslužka tudi dobro živeli v gos
tilnah, polnih najboljših duhov po pečenki in slad
kem vinu iz Italije. Toda posledice takega življenja 
niso bile ugodne. Vozniki so se privadili alkoholu 

in njegovemu spremstvu; konji niso gnojili doma
če njive, ampak tujo cesto, večkrat tudi poginjali 
na potu; domovi niso imeli pravih gospodarjev in 
so prišli na boben. " V gornjem in v drugih naved
kih naletimo na Lavtižarjevo nagnjenje, da ob po
javih, ki jih opisuje, rad poda tudi svoje mnenje. 
Namesto da bi opisal pot iz Kranjske Gore v Ljub
ljano, moralizira o življenju in delu voznikov, ki so 
ga na tej poti vozili. Najbrž gre za "poklicno de
formacijo ", duhovnik pač mora imeti mnenje o 
vsem, kar zadeva njegovo delo. Vrh tega so sodbe, 
ki jih podaja Lavtižar, zelo zanimive in lepo ber
ljive. 

In kako je bilo prvega dne v Ljubljani? "Ko sva 
dospela z materjo v Ljubljano, so nama pokazali 
sv. Petra 'Vorstadt' in hišo, v kateri sem imel na
ročeno stanovanje s hrano za 13 goldinarjev na 
mesec. Gospodinja me je takoj peljala v šolo za 
Ljubljanico, mati pa je tačas čakala pred šolskim 
poslopjem na sedanjem Vodnikovem trgu. Široke 
stopnice so peljale iz pritličja v prvo nadstropje, 
kjer je imel pisarno duhovnik Karel Legat, takrat
ni ravnatelj četverorazredne ljudske šole (K. k. 
Musterhauptschule in Laibach). Po hodnikih je 
bilo polno dijakov, majhnih in velikih, ker sta ime
li v tem poslopju tudi gimnazija in učiteljska pri
pravnica svoje prostore. Gospodinja me je pred
stavila ravnatelju in mu dala moje šolsko spriče-

Nekdanja sončna ura v Podkorenu, rojstni vasi 
Lavtižarjeve matere. 

valo iz Kranjske Gore. Legat je bil velike postave 
in rdečih lic. Nosil je dolgo črno suknjo in visoke 
svetle škornje (kanone), kakršne so nosili vsi du
hovniki tiste dobe. Prijazno me je ogovoril in krat
ko izpraševal iz šolskih predmetov. Odgovori so 
mu ugajali. Vpisal me je v tretji razred in mi po
vedal, da bo moj učitelj gospod Stoeckl. Gospodi
nja je bila vesela, da sem tako hitro opravil, še 
bolj pa mati, ko je izvedela, da sem skušnjo dobro 
prestal." 

Lavtižarjeva prva šola je torej stala na kraju, 
kjer je zdaj živilska tržnica, stanoval je na oni 

strani Ljubljanice, najbrž nekje na~ območju seda
nje Trubarjeve ulice. Mati je odpotovala že na
slednjega dne, slovo na postaji pri Figovcu je bilo 
težko, mimoidoči so bili priče ganljivemu prizoru. 
"Drugi dan sem spremil mater do Figabirta, kjer 

je imela voznika. Toda pri slovesu ji nisem hotel 
dati roke, ampak rekel, da pojdem z. njo nazaj. To
lažila me je in vse mogoče obetala, toda brez
uspešno. Tekel sem po ulici naprej, mati pa za 
mano, in ko meje dohitela, sva oba jokala. 'Zakaj 
pa jokate, mati?' je vprašal mimoidoč duhovnik. 
Povedala mu je, zakaj. 'Pa ga vzemite s sabo. 
Čemu ga silite, če nima veselja do šole?' je rekel 
gospod. Bil je, kakor sem izvedel pozneje, kanonik 
Jurij Zavašnik, škofijski šolski nadzornik. "' 

Jože ni vedel, da se je tistega dne od matere po
slovil za zmeraj. "Z materjo sva šla nazaj v stano
vanje, pa ona je izginila neopažena iz sobe in se 
odpeljala z voznikom domov. To je bilo najino 
zadnje slovo, ker potem matere nisem nikoli več 
videl. Umrla je 10. maja 1862, stara 42 let. Pri 
njenem pogrebu je jokalo petero majhnih otrok, 
šesti pa je bil v Ljubljani ter izvedel o njeni smrti 
nekaj dni pozneje. Pokojnica je bila po sodbi žup
nika Vilfana posebna spoštovalka duhovščine, po
božna žena in usmiljena mati revežem. Bog ji je 
povrnil dobra dela s tem, da je blagoslovil njene 
otroke v poznejšem življenju." 

http://www.strup.net


Pošta se je izkopala iz izgub 
Edino Sloveniji je po osamosvojitvi uspelo rešiti vprašanja prihrankov in pokojnin iz nekdanje (jugoslovanske) P o š t n e hranilnice, projekt drugega slovenskega f i n a n č n e g a stebra 

pa je zelo zahteven. Kranjski Kron Telekom postaja Ericssonov vzgled za dobro delo zastopnika. 

Kranj - Henrik Peternelj je mnogim Kranjčanom, pa tudi širše 
Gorenjcem znan kot nekdanji direktor P T T podjetja Kranj, 
nekdanji predsednik Izvršnega sveta Skupščine občine Kranj in 
nekdanji prvi direktor Poštne banke Slovenije. Po upokojitvi pa 
se ni mogel, kot pravi, posvetiti le vrtu, pač pa je s svojimi boga
timi izkušnjami prevzel delo izvršnega direktorja v zasebnem 
podjetju za telekomunikacijski inženiring Kron Telekom v Kra
nju in je predsednik Nadzornega sveta Pošte Slovenije. Vseka
kor zanimiv človek, ki smo ga povabili k pogovoru tudi z željo, 
da nam komentira aktualne načrte slovenskega finančnega mi
nistra o drugem bančnem stebru v Sloveniji. 

Upokojili ste se kot vodilni 
Poštne banke Slovenije. Kaj 
vam pomeni ta banka, ki se da
nes večkrat omenja? 

"Po zaključku funkcije na Ob 1 

čini Kranj sem šel leta 1990 na 
mesto direktorja Poštne hranil
nice Beograd za Slovenijo in bil 
na tem mestu do maja 1992, ko 
smo uspešno zaključili prizade
vanja za ureditev vprašanj de
narja za hranilne vloge in pokoj
nine po osamosvojitvi Sloveni
je. Še danes je edino Sloveniji, 
po razpadu Jugoslavije, uspelo 
urediti ta vprašanja. Junija 1992 
so tedanja PTT podjetja ustano
vila Poštno banko Slovenije, ka
tere direktor sem postal, avgusta 
2000, torej pred tremi leti pa 
sem se po 40 letih dela upokojil 
kot svetovalec predsednika 
uprave te banke." 

In kako ste se znašli v Kron 
Telekomu? 

"Tu imam zaposlenega sina in 
lastnik in direktor Franc Jeko-
vec me je povabil, da mu poma
gam pri vodenju podjetja. Jeko-
vec je namreč izredno dober na 
področju tehnike in komerciale, 
i/redno hitra rast podjetja pa mu 
je povzročala nekaj težav na 
področju financ, organizacije in 
pri nekaterih drugih nujnih pla
teh poslovanja. Le ukvarjanje z 
vrtom bi bil za mene pogreb in 
po temeljitem pregledu stanja 
sem ocenil, da lahko s svojimi 
izkušnjami pripomorem k delu. 
Ob dokapitalizaciji podjetja mi 
je bilo ponujeno 30-odstotno 
solastništvo, kot izvršni direktor 
in prokurist pa se ukvarjam 

predvsem s finančnim poslova
njem in organizacijo." 

Telekomunikacijski inženi-
ring je precej širok pojem. S 
čim bolj konkretno se ukvarja
te v Kron Telekomu? 

"Kron Telekom je danes edini 
uradni pooblaščeni zastopnik 
ene najbolj znanih podjetij na 
področju telekomunikacij, šved
skega Ericssona v Sloveniji. S 
17 zaposlenimi - Jekovec in jaz 
sva zaposlena pogodbeno - da
nes lahko ponudimo zares celo
viti telekomunikacijski inženi
ring. To pomeni, da ob obnovah 
ali novogradnjah lahko prevza
memo projektiranje in postavi
tev celotnih telekomunikacij
skih naprav, od telefonske cen
trale, vseh priključkov, vseh po
vezav na fiksnem in v mobilna 
omrežja ter do operaterjev, ki 
prek IP zagotavljajo cenejše 
zveze s svetom. Na tak način 
smo obnovili telekomunikacije 
precejšnjega števila večjih go
renjskih podjetij in bank in po 
vsej Sloveniji. Kar nad 300 
pravnim subjektom smo uredili 
telefonijo in jim jo tudi vzdržu
jemo. 

Celotni promet je lani dosegel 
nad 500 milijonov v letu in do
bili smo laskavo priznanje pod
jetniške gazele za hitro rastoča 
podjetja, ki nam veliko pomeni. 
Postali smo urejeno, dobro 
organizirano podjetje s homo
genim kolektivom, kar so opazi
li tudi pri Ericssonu, kjer nas 
postavljajo za vzgled in nam že
lijo zaupati tudi na drugih tržiš
čih. Naši načrti so zato veliki in 
se nanje pripravljamo, potrebo-

Henrik Peternelj 

vali pa bomo tudi večje prosto
re. Z mojimi bančnimi izkušnja
mi mi je uspelo urediti poslova
nje tako, da smo znani tudi po 
tem, da zelo dosledno plačuje
mo svoje obveznosti, na eni 
strani, in imamo urejeno izterja
vo, po drugi strani. V bankah 
smo pridobili A boniteto." 

Telekomunikacijski trg pa je 
znan tudi po konkurenci, saj 
spada danes na področje, lah
ko bi rekli moderne informacij
ske tehnologije? 

"Na trgu telekomunikacij je 
konkurenca resnično izredno 
huda - tako malih proizvajalcev, 
kot tudi Telekoma Slovenije. 
Poleg boja na natečajih, posega
mo tudi na druge trge: s pogod
bami z dvema podjetjema smo 
postali pooblaščeni zastopnik 
tudi v Makedoniji, v teku so po
govori tudi v Srbiji. Vse kaže, 
da smo uspeli postati prodajalec 
opreme, logistični in učni center 
Ericssona. Poleg tega smo za
stopniki tudi za tako imenovane 
Comsat vmesnike za povezova
nje in pocenitev stacionarne z 
mobilno telefonijo in kot pose
bej zanimiv produkt ponujamo 

mobilno pisarno. Logično je, da 
moramo v sicer v večini visoko 
izobražene kadre za izobraževa
nje in dodatno usposabljanje in 
certificiranje veliko vlagati." 
Kljub statusu upokojenca pa 

vaše delo ni le v Kron Teleko
mu, pač pa ste tudi predsednik 
nazornega sveta Pošte Sloveni
je. Kaj bi lahko dejali o tej po
membni družbi danes? 

"Kot dolgoletni direktor PTT 
podjetja Gorenjske in Poštne 
banke Slovenije dejavnost Pošte 
seveda dobro poznam, se pa 
položaj seveda spreminja. Pošta 
je z zadnjimi zakonskimi spre
membami postala iz javnega 
podjetja normalna delniška 
družba v lasti države. Za naj
večji uspeh štejem, da je uspel 
obrat iz poslovanja z izgubo v 
smer pozitivnega poslovanja, 
kljub temu da cene za javne sto
ritve pokrivajo le približno dve 
tretjini ekonomske cene. Pošti je 
namreč uspelo razširiti ponudbo 
z dodatnimi storitvami, ki po
krivajo tudi izgubo pri javnih, ki 
jih cenovno kontrolira država. 
Za lani je bila sicer prikazana 
izguba, vendar je posledica do
govora o prenosu 56 odstotkov 
delnic Poštne banke na državo. 
Letošnji polletni rezultati kaže
jo na 600 do 800 milijonov to
larjev dobička. 

V posebno zadovoljstvo mi je, 
da je v Sloveniji vse manj kra
jev, kjer ni vsakodnevne dostave 
pošte, da so se ob izredno do
brem sodelovanju lokalnih 
skupnosti posodobile, ali celo 
nanovo izgradile pošte. Poštna 
okenca so danes tudi sodobno 
opremljena okenca poštne ban
ke in pogodbenih bank, kvalite
ta in prijaznost ponudb na teh 
okencih se je izredno dvignila." 

Kaj pa delovanje Poštne ban
ke? 
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"Po enajstih letih od ustanovit
ve je Poštna banka še vedno naj
hitreje rastoča banka. Njena 
prednost je prav v dejstvu, daje 
sleherno okence pošte tudi 
bančno okence, kjerkoli v Slo
veniji, v času vse bolj razširje
nega kartičnega poslovanja pa 
je tudi do tistih, ki tega ne upo
rabljajo, zlasti upokojenci, osta
la prijazno enostavna. Leta 1992 
smo začeli s 400 milijoni bi
lančne vsote, danes ta doseže že 
več kot 100 milijard tolarjev, kar 
pomeni 11. mesto v državi. Gle
de na tako zelo hitro rast Poštni 
banki sicer manjkajo lastniki, ki 
bi zagotovili njeno dokapitali-
zacijo, ki bi bila potrebna za 
ustreznejši kapitalski količnik 
med kapitalom in rizičnimi na
ložbami po predpisih Banke 
Slovenije. Doslej je bilo že več 
poskusov v smeri priključitve 
Poštne banke drugim bankam, 
vendar pogovori niso uspeli." 

Slovenski finančni minister je 
sedaj objavil načrt vzpostavitve 
drugega finančnega stebra? 

"Res je. Zadnji načrti države 
gredo v smer oblikovanja dru
gega povsem slovenskega fi
nančnega stebra okrog Nove 
kreditne banke Maribor, v kate
rega naj bi poleg nekaterih za
varovalnic prišla tudi Poštna 
banka. Največji interes za vklju
čitev Poštne banke so prav pošt
na okenca, za katere ima Poštna 
banka s Pošto Slovenije sklenje
no dolgoročno pogodbo. Ali se 
bodo ti načrti uresničili, bodo 
pokazali pogovori to jesen, tudi 
odločitve v parlamentu. Če po
gledamo v tujino, so tam pošte 
banke močne samostojne banke, 
oblikovanje omenjenega druge
ga finančnega stebra pa bi po
menilo tudi nujne racionalizaci
je v bančnih upravah in mreži, 
kar ni enostavno. Na hitro zlasti 
kadrovskih presežkov ni mogo
če rešiti, čeprav ne dvomim, da 
bi gospodarstvo takih kadrov z 
znanjem in izkušnjami ne potre
bovalo." 

Štefan Žargi 

B l e j s k i d a n v B e l j a k u 
Bled - Na letošnjih 60. beljaških dnevih, ki so bili konec julija, 
so letos prvič predstavil tudi blejsko turistično ponudbo. Sode
lovanje na omei\jenih dnevih je pripravila Lokalna turistična 
organizacija Bled, avstrijske gostitelje pa je pozdravil tudi blej
ski podžupan Bojan Žerovec. 

V blejski turistični, kulturni in 
kulinarični predstavitvi so poleg 
turističnih delavce sodelovali 
tudi ženski pevski zbor Pletna z 
Bleda, folklorna skupina iz Bo
hinjske Bistrice, blejski graščak 
s spremstvom, blejski aktiv 
kmečkih žena in obrtniki 
radovljiške obrtne zbornice. Na 
Blejskem dnevu so predstavniki 
Park hotela razdelili 1000 krem
nih rezin, Casino pa v svojem 
kvizu 13 nagrad. Lani sta ome
njeni mesti podpisali pogodbo o 
prijateljstvu, ob tokratnem 
obisku so poudarili pomen 
sodelovanja in partnerstva ob 
vstopu v Evropsko unijo, pri
sotne pa je pozdravil tudi beljaš-
ki župan Helmut Manzenrei-
ter. Beljaških dnevov so se Ble-
jci letos udeležili prvič, doslej 
$0 bili vabljeni na tradicionalno 
prireditev Noč na Dravi. 
Letošnja je bila minulo soboto 
in Gorenjci so Avstrijcem tokrat 
predstavili projekt Julijskih Alp, 

tradicionalne prireditve pa so se 
udeležili predstavniki Lokalnih 
turističnih organizacij Bled, Bo
hinj in Kranjska Gora, blejska 
Slaščičarna Smon je poskrbela 
za pecivo, Lovro Legat za 
medico, Park hotel pa za 300 
kremnih rezin. "Sosedom smo 
predstavili izletniške poti v 
Triglavskem narodnem parku 
ter hotelsko in kulinarično 
ponudbo blejske, bohinjske in 
kranjskogorske občine. Poleg 
tega smo naš julijski in avgus
tovski obisk v Beljaku izkoristili 
tudi za predstavitev programa 
prireditev ob 1000-letnici prve 
omembe Bleda. Spomladi smo 
na avstrijskem Koroškem že 
predstavljali značilne jedi 
slovenske kuhinje, oktobra pa 
nam bodo sosedje obisk vrnili 
in v blejskem gostišču Mlino 
pripravili dneve koroške kuhi
nje," je povedala Lea Ferjan iz 
LTO Bled. 

Renata Škrjanc 

Z a s t o l e t n i c o n o v i p r o s t o r i 
Selca - Kot nam je sporočil direktor Pošte Slovenije PE Kranj 
mag. Miran Čehovin, od ponedeljka Pošta Selca posluje v novih 
sodobno urejenih in ustreznejših prostorih. 

S sodelovanjem Občine Želez
niki, Krajevne skupnosti Selca, 
Turističnega društva Selca in 
Kmetijske zadruge Škofja Loka 
so uspeli dobiti trikrat večje 
prostore od dosedanjih v objek
tu, kjer je bila v središču Selc 
trgovina Kmetijske zadruge, in 
tako poslej tudi ne bo več dva
najstih strmih stopnic, ki so 
onemogočala vstop invalidom. 
Na 100 kvadratnih metrih po
slovnih površin bodo razširili 
ponudbo na področju denarne
ga prometa, s prodajo šolskih 
potrebščin in fotokopiranjem, 
spremenili pa bodo tudi dostavo 
pošte za 123 gospodinjstev v 
vaseh Pozirno, Rovte, Sv. To
maž, Strmica in Stirpnik tako, 
da bodo pošto prejemali petkrat 
oz. šestkrat na teden. Za prijaz
ne poštne storitve bodo poskr

beli upravnica Jana Markelj, 
njena namestnica Andreja 
Drol in pismonoše Boštjan 
Bernik, Marjan Božnar in Vi 
Ijem Rihtaršič. 

Preselitev pošte v nove prosto
re soupada s stoletnico poštne 
dejavnosti v tem kraju. Prvi 
poštni urad je bil namreč v Sel
cih ustanovljen 1903 in imel tri
krat tedensko vozno zvezo s 
Škofjo Loko. Najprej je bila 
pošta v starem župnišču, nato v 
Krekovem domu, od tam pa se 
selila v dosedanje tesne in težko 
dostopne prostore v objektu kra
jevne skupnosti. Sodobno preu
rejeni prostori po načrtih pro
jektivnega podjetja Arhes iz 
Kranja so vsekakor obogatitev 
kraja, po katerem je Selška do
lina dobila ime. 

Š.Ž. 



Turisti oblegajo Gorenjsko 
Goste privabijo š tev i lne m o ž n o s t i za aktivno preživljanje prostega č a s a - v modi so kratke, a intenzivne p o č i t n i c e . 

Kranj - Turistične namestitvene zmogljivosti na Gorenjskem v 
teh dneh pokajo po šivih. V večjih turističnih središčih je skoraj 
nemogoče priti do proste sobe, polno zasedeni so tudi kampi. 
Nekoliko manj so ta čas oblegani turistični kraji ob slovenski 
obali, kjer pri iskanju namestitve, vsaj pri zasebnikih in v kam-
pih, ne bi smeli imeti težav. Kljub temu je na obali tako kot na 
Gorenjskem v primerjavi z lani več turistov, kar turistični de
lavci med drugim pripisujejo tudi dolgotrajnemu lepemu vre
menu. 

Slovenija kot turistični cilj je 
zadnja leta na splošno precej v 
"trendu", kot pravijo pri Sloven
ski turistični organizaciji (STO), 
zlasti Gorenjska, ki ponuja šte
vilne možnosti za aktivno pre
življanje dopusta. Vse več ljudi 
si namreč privošči kratke, a in
tenzivne počitnice. Gorenjski 
turistični kraji pa poleg klasič
nega kopanja ponujajo še vrsto 
drugih aktivnosti, od kolesarje
nja in pohodništva do adrenalin
skih športov. "Tudi na slovenski 
obali se vse bolj zavedajo, da ne 
morejo preživeti le od sonca, iz 
klasičnega turizma so se pre
usmerili v kongresni in \vellness 
turizem," pojasnjujejo pri STO. 
Prav to je razlog za tako imeno
vano "julijsko luknjo", s katero 
se soočajo obalni turistični de
lavci. Vendar se po mnenju so
govornika iz STO zaradi tega ne 
obremenjujejo, saj se jim zaradi 
razvitega kongresnega in well-
ness turizma omenjena julijska 
luknja finančno ne pozna. Gost
je se le razporedijo skozi vse 
leto, zasedenost sob je velika 
tudi v tako imenovani nizki se
zoni. "Predvsem družine pa se 
poleti na dopust raje kot na slo
vensko odpravijo na hrvaško 
obalo, saj jih pri nas verjetno 
odvrnejo visoke cene," še meni

jo pri STO in dodajajo, da je ob 
tem turistična ponudba pri nas 
precej bolj kakovostna. 

V portoroški informacijski pi
sarni so postregli s podatkom, 
da so bile konec minulega tedna 
njihove namestitvene zmoglji
vosti v Portorožu in Piranu za
sedene 81-odstotno. "Hoteli so 
bili skoraj polno zasedeni, pro
ste sobe pa se še da dobiti pri 
zasebnikih," je pojasnila Ana 
Prestrl iz informacijske pisarne 
v Portorožu. Podatkov o zasede
nosti zasebnih sob ne dajejo, je 
še dodala, saj podatek, ki ga 
imajo, ni pravi. "Vsi zasebniki 
namreč sob ne oddajajo preko 
agencij, zato naš podatek ne bi 
bil točen." Kljub temu je omeni
la, da je zasedenost v teh sobah 
za 20 odstotkov višja kot lani. 
Precej prostora je še na voljo 
tudi v kampih, ki so zasedeni le 
65-odstotno. Na obali prevladu
jejo tuji gostje, zlasti Italijani, 
Nemci, Nizozemci in zelo za
htevni izraelski gostje, domačih 
gostov je le trideset odstotkov, 
kar pa je vseeno skoraj petina 
več kot lani. 

Prosto sobo pa boste ta čas 
mogoče zaman iskali na Bledu. 
"V hotelih se sploh ne da dobiti 
sobe, tudi pri zasebnikih v sre
dišču Bleda ne, prav tako je pol

no zaseden kamp Zaka," je raz
ložila direktorica Lokalne turis
tične organizacije (LTO) Bled 
Eva Štravs Podlogar. V juniju 
so ustvarili za 11 odstotkov več 
nočitev kot lani, v juliju za štiri 
odstotke, prav toliko pa tudi že 
v prvih dneh avgusta. "Verjetno 
je pomemben faktor pri tem tudi 
vreme," razmišlja Eva Štravs 
Podlogar in dodaja, da so razen 
tega letos veliko vložili v trženje 
in posodobitev hotelov. "Turiste 
pritegnejo tudi prireditve, Blej
ski dnevi postajajo znani tudi 
preko meje, in številne možnosti 
za aktivno preživljanje prostega 
časa." Največ gostov prihaja iz 
tujine, kar 96 odstotkov, med 
njimi pa je največ Nemcev, 
Angležev in Nizozemcev. S 
skoraj polno zasedenostjo vseh 
namestitvenih zmogljivosti se 
srečujejo tudi v Bohinju, če se 
bo lepo vreme nadaljevalo, pri
čakujejo, da bo tako še do kon
ca meseca. "Bled je že zjutraj 
čisto poln, zato se turisti odpra

vijo naprej proti Bohinju," pravi 
direktor LTO Bohinj Marko 
Lenarčič . Letos je več tujih 
gostov, in sicer 75 odstotkov, 
predvsem Nemcev in Angležev, 
v kampih pa Belgijcev in Nizo
zemcev, vse več gostov prihaja 
tudi iz Izraela in vzhodne Evro
pe. Slovenski gostje pa se za go
renjske turistične kraje po nje
govem mnenju odločajo zaradi 
strahu pred stanjem v kolonah 
proti obali, pa tudi možnosti za 
različne aktivnosti, razen tega je 
Bohinj ta čas počitniški cilj, ki 
ni preveč drag, še meni Lenar
čič. Zelo oblegana je tudi Kranj
ska gora, kjer turistom še najde
jo prosto sob v neposredni oko
lici, apartmaji so povsem zase
deni. Prav tako so zelo polni 
kampi, pri čemer direktorica 
LTO Kranjska Gora Klavdija 
Gomboc meni, da gre to pripi
sati vremenu, ki je turistom na
klonjeno, zato celo podaljšujejo 
bivanje v kampih. 

Mateja Rant 

Skromen promet na borzi 
Julij je bil prvi letošnji mesec, ko je indeks delnic borzne kotacije SBI 20 k o n č a l s pozitivnim predznakom. 

Ljubljana - Na vseh trgih Ljubljanske borze je bilo julija za 22,6 
milijarde tolarjev prometa, kar je za dobrih 11 odstotkov manj 
od letošnjega mesečnega povprečja in za 17,5 milijarde manj kot 
v lanskem juliju. 

V celotnem julijskem prometu 
so delnice predstavljale dobrih 
42 odstotkov, obveznice nekaj 
manj kot 41 odstotkov obvezni
ce, delnice investicijskih skla
dov blizu 17 odstotkov, s kratko
ročnimi vrednostnimi papirji pa 
ni bilo nobenega posla. Pri del
nicah je bilo največ prometa 
(upoštevajoč tudi svežnje) z del
nicami Heliosa (1,78 milijarde 
tolarjev), Krke (1,08 milijarde), 

Gorenja (1,02 milijarde) in Pet-
rola (973 milijonov). Pri obvez
nicah so bile po prometu na pr
vem mestu obveznice Republike 
Slovenije (RS) 53. izdaje (2,48 
milijarde tolarjev), sledile pa so 
ji obveznice RS 50. izdaje (1,46 
milijarde) in Slovenske odškod
ninske družbe 2. izdaje (1,41 
milijarde). Med delnicami in
vesticijskih skladov so bile naj
bolj prometne delnice ID-a Tri-

Petrol ne bo kupi l Beopetrola 
Kranj - Slovenska naftna družba Petrol bi do prejšnjega četrtka 

morala oddati ministrstvu za gospodarstvo in privatizacijo skupno
sti Srbije in Črne gore zavezujočo ponudbo za nakup 79,53-odstot-
nega deleža kapitala družbe Beopetrol, vendar se za to po oprav
ljenem skrbnem pregledu in analizi celotne dokumentacije ni od
ločila. Kot so ob tem sporočili iz Petrola, so izdelali dve različici 
razvoja poslovanja na trgu skupnosti držav Srbije in Črne gore. Po 
prvi naj bi na ta trg vstopili z nakupom deleža družbe Beopetrol, po 
drugi pa preko t.i. green field naložbe. Ker je analiza pokazala, da 
se naložba v nakup večinskega deleža Beopetrola zaradi potrebnih 
vlaganj v posodobitev ne bi povrnila v skladu z običajnimi 
Petrolovimi investicijskimi standardi, so se raje odločili za različi
co, po kateri bodo postopno, po zgledu širitve poslovanja na trgih 
Hrvaške ter Bosne in Hercegovine, tudi na trgu skupnosti držav Sr
bije in Črne gore kupovali že delujoče bencinske servise ali naj
ugodnejše lokacije za gradnjo novih črpalk. C .Z . 

glav steber 1 (1,02 milijarde), 
NFD 2 (566 milijonov) in PID-
a KD (305 milijonov). 

Poglejmo še gibanje borznih 
indeksov! Indeks delnic borzne 
kotacije SBI 20 je julija pridobil 
1,6 odstotka vrednosti inje tako 
letos prvič končal mesec s pozi
tivnim predznakom. V zadnjih 
dvanajstih mesecih je "posko
čil" za dobrih 12 odstotkov. In
deks prostega trga IPT se je ju
lija zvišal za 3,5 odstotka in je 
bil najdonosnejši med vsemi in
deksi Ljubljanske borze, v za
dnjem letu pa je pridobil 22,7 
odstotka svoje vrednosti. Indeks 
delnic (pooblaščenih) investicij
skih skladov PIX je prejšnji me
sec porasel za 3,42 odstotka, v 
zadnjih dvanajstih mesecih pa 
za dobrih 24 odstotkov. Indeks 
obveznic BIO je julija pridobil 
0,71 odstotka svoje vrednosti, v 
zadnjih dvanajstih mesecih pa 
6,39 odstotka. 

In kako so se gibale cene posa
meznih vrednostnih papirjev? 
Na uradnem borznem trgu se je 
julija od skupno dvaintridesetih 
delnic vrednost zvišala devet
najstim, znižala pa dvanajstim. 
Najbolj so zrasle delnice Dela 
(9,04 odstotka), Gorenja (5,2) in 
Živil Kranj (4,83), največ vred
nosti pa so izgubile delnice 
Term Čatež (6 odstotkov), Geo
detskega zavoda Slovenije 
(3,68), Tehnouniona (3,19) in 
Mlinotesta (2,8). Še več kot 
enomesečno pove enoletno pri
merjalno obdobje, v katerem se 
je zvišala vrednost štiriindvajse
tim delnicam, osmim pa zniža
la. Najvišjo rast so dosegle del
nice Etola (35 odstotkov), Teh
nouniona (34,5) in Aerodroma 
(33,5), največji padec pa delni
ce Emone Obale Koper (25,9 
odstotka), Geodetskega zavoda 
Slovenije (20,5) in Kompasa 
MTS (19). Cveto Zaplotnik 

Podjetniško in poslovno svetovanje 
Dr. Robert Volčjak s.p., Tupaliče 60 a, Preddvor 

• osnovna analiza poslovnih bilanc podjetja 
• statistična analiza finančnih kazalnikov podjetja 
• klasično in večkriterijalno vrednotenje kvalitete (bonitet) 

podjetja v prostoru in času 
• večrazsežna SVVOT analiza podjetja 
• diagnostika in prognostika poslovanja podjetja v širšem 

makroekonomskem okolju 

Za podrobnejše informacije pokličite: 041/635-146 

Darsove kart ice že v prodaji 
Kranj - Kartico Družbe za avtoceste (Dars), s katero je možno 
plačati cestnino za vse cestninske razrede, je od ponedeljka dalje 
možno kupiti na desetih posebej označenih Petrolovih bencinskih 
servisih in na sedežu Podjetja za vzdrževanje avtocest v Ljubljani. 

Kot so ob tem sporočili iz Darsa, vozniki lahko kupijo kartico tudi 
na bencinskih servisih Kranjska Gora, Hrušica pri Jesenicah in Vok-
lo. Cena kartice je enaka višini vnaprej vpisanega dobroimetja, v 
prodaji je z dobroimetjem v višini pet tisoč tolarjev, s katerim 
uporabniki plačujejo cestnino. Po porabi vnaprej vpisanega do
broimetja ga je možno ponovno vplačati v poljubni višini na ka
terikoli cestninski postaji. V obdobju poskusne uporabe kartice bodo 
dodatna vplačila dobroimetja brez popustov, potem pa jih bodo pred
vidoma izenačili s tistimi pri vplačilu dobroimetja na elektronski 
tablici sistema ABC. Kartica je prenosljiva iz enega v drugo vozilo, 
preprosta je tudi uporaba. Ko se z vozilom pripeljete do kabine in 
kartico približate bralno pisalni napravi, pobiralec cestnine določi 
cestninski razred, ustrezen znesek cestnine se odšteje od dobroimet
ja in zapornica se odpre. Plačevanje cestnine s kartico je eden od 
ukrepov za zmanjšanje zastojev na slovenskih cestah. C .Z . 

Še enkrat o čezmejnem 
sodelovanju 

Kranj - V torek smo že v na
šem časopisu na strani za gos
podarstvo na kratko poročali o 
uvodni predstavitvi razpisa za 
prijavo projektov v donacijsko 
shemo "Cross Border Region 
goes Digital" (medregionalnega 
čezmejnega sodelovanja na 
področju informacijske tehnolo
gije) pod okriljem programa 
Phare CBC, ki ga je organiziral 
BSC Kranj. Ker so roki izredno 
kratki, zanimanje za nepovratna 
sredstva precejšnje, kandidira
nje pa zelo zahtevno, Maribor
ska razvojna agencija MRA, ki 
je prevzela tehnični sekretariat 
te donacijske sheme, organizira 
konec avgusta in v začetku sep
tembra v vseh statističnih regi
jah ob avstrijski meji, torej tudi 
na Gorenjskem, informativna 
srečanja. Iz BSC Kranj so nas 
obvestili, da bo tako informa
tivno srečanje za Gorenjsko v 
sredo, 27. avgusta, ob 11. uri v 
veliki dvorani Podjetniškega 
centra v Kranju (Cesta Staneta 
Žagarja 37), na katerem bodo 
zainteresirani izvedeli podrob

nosti razpisa (uradna objava v 
Uradnem listu RS 65/2003 in 
časopisu Delo 4. 7. 2003). Tega 
si je mogoče ogledati tudi na 
spletni strani www.mra.si, od
govore na vprašanja pa je mogo
če dobiti tudi po e-pošti 
cbrgd@mra.si ali faksu 02 234 
50 80. Novost letošnjega razpisa 
je predvsem ta, da lahko letos 
sodelujejo tudi podjetja za po
trebe uporabe informacijske 
tehnologije kot orodja za preko-
mejni marketing, naročanje, 
plačila, distribucijo proizvodov 
in medsebojno sodelovanje, po
trebno pa bo izpolniti kar precej 
zahtevne pogoje, med drugim 
tudi tega, da ima podjetje vsaj 
dva poslovna partnerja, od tega 
vsaj enega na avstrijskem Ko
roškem ali Štajerskem. Za delež 
skupno 2,5 milijona evrov raz
položljivih sredstev se bodo lah
ko potegovali le tisti, ki bodo 
znali predstaviti svoje projekte, 
reference in poslovne vezi, kar 
po doslej slišanem sodeč, sploh 
ne bo enostavno. 

Š.Ž. 

Obrtniki že devetnajst ič na Triglav 
Radovljica - Območna obrtna zbornica Radovljica organizira v 

petek in soboto, 22. in 23. avgusta 19. obrtniški pohod na Triglav. 
Obrtniškega pohoda se vsako leto udeleži skoraj 200 obrtnikov, nji
hovih družinskih članov in delavcev. Zbor udeležencev bo v petek, 
22. avgusta 2003, ob 8. uri na prireditvenem prostoru pod Ribensko 
goro v Ribnem. Udeleženci pohoda se bodo z avtobusi odpeljali v 
dolino Vrat. S pohodom bodo začeli pri Aljaževem domu in se 
mimo Begunjskega vrha povzpeli do Triglavskega doma na 
Kredarici, kjer bodo prenočili. Naslednji dan bo vzpon na vrh 
Triglava. Sledil bo sestop do Malega Triglava in nato proti 
planinskemu domu Planika. Po prihodu zadnjih pohodnikov z vrha, 
bodo takoj nadaljevali s sestopom preko Konjskega sedla mimo 
Vodnikovega doma na Velem polju, po dobro uhojeni stezi po 
južnih pobočjih Tošca in Draških vrhov do Rudnega polja na 
Pokljuki, odkoder se bodo z avtobusi odpeljali nazaj v Ribno. Tu bo 
potem še družabno srečanje udeležencev pohoda. Š.Ž. 

Skupščine delniških družb 
Kranj - Delničarji Elektra Gorenjske bodo na skupščini 21. av
gusta med drugim sklepali o uporabi bilančnega dobička za 
lansko leto. Uprava in nadzorni svet predlagata delničarjem, da 
bi celotni bilančni dobiček v znesku 209,3 milijona tolarjev na
menili za rezerve. 

Družba Varnost Kranj je na 
zadnji lanski dan imela 59,5 mi
lijona tolarjev bilančnega do
bička. Delničarji bodo na skup
ščini 29. avgusta sklepali o 
predlogu uprave in nadzornega 
sveta, da bi ves dobiček ostal 
nerazporejen in da bi o njegovi 
uporabi odločali v naslednjih le
tih; sklepali pa bodo tudi o po
oblastilu upravi za nakup last
nih delnic družbe. Če bodo del
ničarji soglašali s tem predlo
gom, bo uprava lahko poldrugo 
leto kupovala delnice družbe po 
ceni, ki ne bo nižja od 1.000 to
larjev in ne višja od 5.480 tolar
jev. Delničarji Splošnega grad
benega podjetja Tržič, ki se 
bodo na skupščini sestali 28. av
gusta, bodo lahko le ugotavljali, 
da ni bilančnega dobička za leto 
2002. Imenovali pa naj bi nova 
člana nadzornega sveta, pred
stavnika delničarjev, za kar 
predlagajo Riharda Jerebica in 
Rada Ferjančiča. Družba E G P 
Embalažno grafično podjetje 
Škofja Loka je imela ob koncu 

lanskega leta blizu 270 milijo
nov tolarjev bilančnega dobič
ka, od tega je bilo 54,1 milijona 
tolarjev preostanka lanskega či
stega dobička in 215,9 milijona 
tolarjev prenesenega čistega do
bička iz preteklih let. Uprava in 
nadzorni svet predlagata delni
čarjem, ki se bodo sestali na 
skupščini 29. avgusta, da bi ce
lotni bilančni dobiček prenesli v 
naslednje poslovno obdobje. 
Družba Sora, industrija pohi
štva Medvode je lani ustvarila 
8,1 milijona tolarjev čistega do
bička. Medtem ko sta ga uprava 
in nadzorni svet 6,2 milijona 
tolarjev razporedila za zakon
sko obvezne rezerve družbe, naj 
bi preostanek prenesli v nasled
nje poslovno leto, o čemer bodo 
delničarji sklepali na seji skup
ščine 28. avgusta. Izvolili naj bi 
tudi nova člana nadzornega sve
ta, predlog je za Franca Gajška 
in Ivico Blagaič, ter določili sej
nine - za predsednika 150 evrov 
(bruto) in za člane 125 evrov v 
tolarski protivrednosti. C .Z . 

K O L I K O J E V R E D E N T O L A R - 13 .8 . 2 0 0 3 
nakupni/prodajni nakupni/prodajni nakupni/prodajni 

M E N J A L N I C A 1 HRK 1 USD 1 EUR 

HRANILNICA L0N, d.d. Kranj 31,00 31,75 207,00 210,00 235,00 235,80 
HIDA - tržnica Ljubljana 31,20 31,50 206,80 207,70 235,25 235,55 
ILIRIKA Jesenice 31,00 31,70 206,80 209,00 234,90 235,70 
INVEST Škofja Loka 30,70 31,70 206,50 209,50 235,00 235,80 
KREKOVA BANKA Kiani.sk.Loi«. 30,46 31,76 205,50 209,39 234,27 235,85 
KOVAČ (na Radovljiški tržnici) 30,90 31,70 206,00 208,80 234,80 235,80 
V0LKSBANK - LJUD.BANKA 30,90 31,97 206,17 210,10 233,85 235,85 
PBS D.D. (na vseh poštah) 30,50 33,50 200,35 208,55 233,29 235,59 
TAL0N Škofja Loka 30,80 31,70 206,50 208,90 234,90 235,70 
povprečni tečaj 30,83 31,92 205,74 200,10 234,58 235,74 
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P o n e k o d ž e zmanjkuje p a š e i n vode 
Č e se bo s u š n o obdobje nadaljevalo, bodo z nekaterih planin zaradi pomanjkanja p a š e verjetno odgnali živino v dolino prej kot ob ičajno . Na Bistriško planino vozijo vodo s cisterno. 

Kranj - Na večini gorenjskih pašnih planin trenutno še ni večjih 
težav s krmo za živino in z zagotavljanjem vode za napajanje, 
vendar pa kmetijski svetovalci in rejci že opozarjajo, da krme 
povsod ne bo dovolj do konca pašne sezone, če v naslednjih dneh 
oz. tednih ne bo obilnejših padavin. Suša ugodno vpliva tudi na 
razmnoževanje lubadarja, iz Zavoda za gozdove Slovence so že 
opozorili lastnike, naj redno pregledujejo gozdove in o morebit
nih odkritih žariščih obvestijo krajevne enote. 

Kot je povedal kmetijski sveto
valec za tržiško območje Mat
jaž Meglic, se na štirinajstih 
planinah in dveh skupnih pašni
kih skupne površine 912 hektar
jev letos pase okrog 640 glav 

- y^s—j— govedi, 45 konj 
j p H H | k okrog 450 
tm i drobnice. Za-

* enkrat s planin 

Matjaž Meglic 

še ni alarmant
nih vesti, da bi 
bilo zaradi po-
m a n j k a n j a 
krme že treba 

vračati živino v dolino, vpraša
nje pa je, ali bo krme ob nada
ljevanju sušnega obdobja dovolj 
do sredine septembra, ko živino 
običajno odženejo v dolino. 

Na Bistriški planini, ki leži na 
nadmorski višini 1.026 metrov, 
se letos pase 28 govedi, od tega 
26 z Brezij ter dve z Bistrice pri 
Tržiču. Na vprašanje, kako na 
planini občutijo sušo, je Alojz 
Meglic, ki skupaj z ženo Fran-
čiško pase živino že enajst let, 
odgovoril, da je krme že bolj 
malo in daje brez padavin, ki bi 
spodbudile rast, zanesljivo ne 
bo do dovolj do konca pašne se
zone. Plohe ali nevihte niso do
volj, deževati bi moralo vsaj dva 

Miro Kavar 

Na Korošici je š e v vseh koritih 
dovolj vode. 

dni, da bi se kaj poznalo, je pre
pričan Alojz, ki kot pastir obču
ti tudi pomanjkanje vode. Izviri 
so presahnili že ob koncu junija, 
vodo za lastne potrebe vozi od 
doma, za napajanje živine so jo 
gasilci iz Bistrice doslej pripe
ljali dvakrat, vsakič po 1.500 lit
rov, v kratkem jo bodo tretjič. 

Bolj razveseljive novice je sli
šati s planine Korošica, kjer se 
pase 37 govedi in štirinajst konj. 
Kot je povedal Miro Kavar, ki 

skupaj z ženo Marijo pase na 
planini, je paše glede na število 
živine zaenkrat še dovolj, še po
sebej na senčnih legah, bilo pa 
je tudi nekaj padavin. Pašna se
zona naj bi predvidoma trajala 

do 14. septem
bra in le v pri
meru, če v na
slednjih tednih 
ne bi bilo nič 
padavin, bi jo 
morali skrajšati 
za kakšen te
den. Z vodo za 
oskrbovanje 

koče in napajanje živine ni pro
blemov, Korošica je bogata z 
vodnimi viri, ki tudi v sušnih 
obdobjih ne presahnejo. Voda je 
še v vseh koritih, morda jo je le 
malo manj kot običajno. 

E n e r e š u j e z b i r a l n i k , 
d r u g e v r t i n a 

Kakšne so razmere na plani
nah v Selški dolini, smo vpraša
li tudi kmetijskega svetovalca 
Franca Šolarja. "Stanje ni rož
nato. Če ne bo obilnejših pada
vin, bodo z nekaterih planin 
morali odgnati živino teden ali 
dva prej kot običajno, ponekod 
pa imajo tudi težave pri oskrbi z 
vodo za živino," je dejal in po
udaril, da so na Golico že pelja
li vodo. Na planini Klom, kjer 
se na 47 hektarjih pašne površi
ne pase 28 goved in petdeset 
koz iz Podlonka, Prtovča, Draž-
goš in drugih krajev Selške do
line, jih suša po besedah Lojze

ta Mohoriča, predsednika paš
ne skupnosti Ratitovec Klom, 
na srečo doslej ni prizadela. Ker 
je planina bolj skalnata, so po
goji za živino precej težki, ven
dar pa je paša kakovostna. Krme 
je dovolj in jo bo zadosti do 
konca pašne sezone, ki bo pred
vidoma trajala do 5. septembra. 
Čeprav so na planini presahnile 
vse luže z izjemo ene, iz katerih 
se je napajala živina, ta ne ob
čuti pomanjkanja vode. Ob hle
vu imajo od 30 do 35 tisoč litrov 
velik zbiralnik vode, kamor se 
steka kapnica, ki predvsem v 
sušnih obdobjih predstavlja do
bro rezervo. 

In kako je na Soriški planini? 
Kot je povedal Janez Pintar, 
predsednik tamkajšnje (govedo-
rejske) pašne skupnosti, se na 
planini pase 95 govedi, skoraj 
izključno telic, ki pa doslej niso 
občutile posledic suše. Na pla
nini je padlo kar nekaj padavin, 
paše je še dovolj in jo bo zadosti 
do 8. septembra, ko bodo pred
vidoma končali pašno sezono. 
Tudi pri zagotavljanju vode za 
napajanje živine ni težav, ven
dar pa so letos prvič koristili 
vodo iz vrtine na smučišču. Če 
te možnosti ne bi bilo, bi se po
novila zgodba izpred sedmih, 
osmih let, ko so na planino do-
važali vodo s cisterno. 

P o v e č a n n a l e t l u b a d a r j e v 

Iz Zavoda za gozdove Sloveni
je so že opozorili, da se je zara
di dolgotrajne suše in neobičaj-

Priznanja mesarijam in mlekarnam 
Na ocenjevanju mlečnih in mesnih izdelkov so bile med najuspešnejš imi Ljubljanske mlekarne ter mesariji Arvaj in Č a d e ž . 

Gornja Radgona - Na Pomurskem sejmu so v okviru priprav na 
41. mednarodni kmetijsko živilski sejem, ki bo od 23. do 30. av
gusta na sejmišču v Gornji Radgoni, že končali mednarodno 
ocenjevanje mleka in mesa ter mlečnih in mesnih izdelkov, vina, 
sadnih sokov in brezalkoholnih pijač, dan pred začetkom sejma 
pa bo še ocenjevanje kmetijske mehanizacije. 

Na mednarodno ocenjevanje 
mleka in mlečnih izdelkov je 22 
podjetij iz Slovenije, Hrvaške in 
Avstrije poslalo 205 mlečnih 
izdelkov, največ mlekarne iz 
Slovenije in s Hrvaške, za 
katere je slovenski trg tudi med 
najpomembnejšimi. Mleko in 
izdelke je ocenjevala strokovna 
komisija pod vodstvom doc. dr. 
Bogdana Perka iz Inštituta za 
mlekarstvo Biotehniške fakul
tete. Ljubljanske mlekarne, ki 

Srečanje pod 
Psnakovo lipo 

Zgornja Radovna - Članice 
kranjskogorskega društva po
deželskih žensk bodo skupaj s 
Psnakovo gostilno tudi letos 
pripravile v Zgornji Radovni 
tradicionalno srečanje pod 
Psnakovo lipo. Za srečanje, ki bo 
naslednjo soboto, 23. avgusta, z 
začetkom ob 14. uri, obljubljajo 
pestro ponudbo dobrot ter kul
turni program. Nastopile bodo 
pevki in citrarja iz Zalega Loga v 
Selški dolini ter igralki s Ko-
privnika v Poljanski dolini, ki 
bosta predstavili življenje kmet
ice in mestne dame. Ker je za 
prireditev tudi letos veliko zani
manja, bodo organizirali avto
busni prevoz iz Bohinja, za kar 
bo treba odšteti tisoč tolarjev. 
Avtobus se bo ustavljal na posta
jah spodnje in zgornje bohinjska 
doline, na Koprivniku, Gorjušah 
in v Gorjah. Na prireditev vabijo 
tudi ženske iz drugih društev. 

C .Z . 

odkupijo tudi večino gorenj
skega mleka, so prejele šest ve
likih zlatih medalj, deset zlatih, 
deset srebrnih in dve bronasti, 
družba Lura, ki ima sedež v 
Trzinu, tri velike zlate medalje, 
tri zlate, osem srebrnih in eno 
bronasto, Srednja biotehniška 
šola Kranj pa dve bronasti 
medalji. 

Na mednarodno ocenjevanje 
mesa in mesnih izdelkov je 38 
podjetij poslalo 521 izdelkov, 
strokovna komisija, v kateri so 
bili priznani domači in tuji 
strokovnjaki pod vodstvom 
prof. dr. Božidarja Zlendra z 
Biotehniške fakultete, pa je 
podelila 456 priznanj, od tega 
14 šampionov kakovosti, dve 
veliki zlati medalji, 114 zlatih, 
284 srebrnih in 92 bronastih 
medalj. Priznanje "nosilec 
kakovosti za leto 2003" je pre
jela Perutnina Ptuj. Dobro so se 
izkazali tudi gorenjski mesno 
predelovalni obrati. Mesarija 

Arvaj iz Britofa je prejela tri 
šampione kakovosti (za kolekci
je ponve, jagnjetine na 101 
način in pečeno junčjo svinjsko 
gnjat), dvanajst zlatih medalj, 
eno zlato medaljo za tržno 
ponudbo, 35 srebrnih medalj, 
eno srebrno za tržno ponudbo in 
še trinajst bronastih. Mesarstvo 
Anton Čadež z Visokega pri 
Kranju je dobilo trinajst sre
brnih medalj, pet srebrnih za 
tržno ponudbo in dvajset 
bronastih, podjetje Rival trade 
iz Trzina pa eno srebrno in eno 
bronasto medaljo. 

Cveto Zaplotnik 

P o d p o r e t u r i z m u i n d o m a č i o b r t i 
V okviru programa Sapard bodo namenili 296 milijonov tolarjev za sofinanciranje 

n a l o ž b v turist ično dejavnost in d o m a č o obrt na kmetijah. 

Kranj - Agencija za kmetijske trge in razvoj 
podeželja je v začetku avgusta objavila tretji 
javni razpis za zbiranje vlog za dodelitev 
nepovratnih sredstev iz programa Sapard. Po 
tem razpisu naj bi za ukrepe Sapard namenili 
nekaj manj kot dve milijardi tolarjev evropskih 
in državnih sredstev, od tega 296 milijonov to
larjev za naložbe v turistično dejavnost in do
mačo obrt na kmetijah, s katerimi naj bi zago
tovili dodatni dohodek na kmetijah in nova de
lovna mesta, izbo^šali socialni položaj kmetov 
in ohranili poseljenost podeželja. 

Za denarne podpore se lahko potegujejo kmetij
ska gospodarstva (kmetije ali samostojni podjetni
ki posamezniki), ki se ukvarjajo s kmetijsko de
javnostjo, pri tem pa je pogoj, da ležijo na ob
močjih regionalnih razvojnih programov, kijih iz
vaja ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Seznam naselij, ki so vključena v te 
programe, je priloga razpisa. Na Gorenjskem to 
velja za kmetijska gospodarstva iz naselij v obči
nah Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki 
in Žiri, ki so vključena v Škofjeloški razvojni pro
gram podeželja, ih za naselja iz občin Cerklje, 
Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor, Šenčur in Tržič, 

ki so vključena v program Gorenjska košarica. 
Kmetije s teh območij se lahko potegujejo za 
denar za naložbe v izgradnjo in obnovo sob in 
apartmajev in spremljajočih prostorov za goste, 
prostorov za rekreacijo in prosti Čas ter za potrebe 
gostov s posebnimi zahtevami ter za opravljanje 
domače obrti na kmetijah. Pogoj je, da imajo reg
istrirano turistično oz. obrtno dejavnost ali bodo 
to dejavnost registrirale najkasneje ene leto po 
končani naložbi. Podpor ni možno dobiti za 
opravljanje gostinske dejavnosti na kmetijah, ki se 
ne izvaja kot dopolnilna dejavnost, za naložbe v 
ureditev savne, fitnesa, bazena in teniškega 
igrišča, če kmetija nima vsaj deset ležišč, ter za 
naložbe, ki presegajo izgradnjo skupno 20 ležišč 
ali 60 sedežev na kmetijo. Podpora predstavlja 50 
odstotkov priznane investicijske vrednosti, ki pri 
naložbah v turistično kmetijo predstavlja največ 
73 milijonov tolarjev in pri naložbah v domačo 
obrt največ 21 milijonov tolarjev, najmanj pa štiri 
milijone tolarjev. Vlogo za dodelitev sredstev je 
skupaj z vsemi potrebnimi dokazili treba čimprej 
poslati na agencijo za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, ta pa jih bo obravnavala po vrstnem 
redu, kot jih bo dobila. 

Cveto Zaplotnik 

Na Bistriški planini. 

no visokih temperatur julija in 
avgusta močno povečalo število 
dreves, ki jih napadajo lubadarji 
oz. podlubniki. Najbolj so se 
razmnožili na območju bd Sors
kega polja preko Ljubljanske 
kotline proti Grosupljemu, na 
Dolenjskem, Kočevskem in na 
krško brežiškem območju, kjer 
ogrožajo predvsem smrekove 
gozdove, deloma pa tudi bor in 
jelko. V zavodu priporočajo 
lastnikom, da redno pregleduje
jo iglaste gozdove in da o od
kritju žarišč lubadarja takoj ob
vestijo krajevne enote zavoda. 
Na blejskem gozdnogospodar

skem območju, ki obsega goz
dove v občinah Radovljica, 
Bled, Bohinj, Kranjska Gora, 
Jesenice in Žirovnica, za zdaj ni 
večjih problemov. Kot so pove
dali v blejski območni enoti za
voda, se v gozdovih pojavljajo 
posamične "lubadarke" in 
manjše skupine napadenih dre
ves, ob vsem tem pa opažajo 
tudi močan nalet lubadarja v 
kontrolne pasti. Ker gre za alp
sko območje, v katerem je bilo 
vendarle tudi nekaj padavin, so 
razmere ugodnejše kot drugod v 
Sloveniji. 

Cveto Zaplotnik 

Radio Triglav vabi mlade glasbene talente, stare od 5 do 
vključno 14 let, na prireditev PRVI GLASEK GORENJSKE 
2003, ki bo 25. oktobra 2003 na Jesenicah. Nastopajoči se bodo 
tudi letos pomerili v dveh kategorijah: od 5. do 10. in od 11. do 
vključno 14. leta starosti. V prijavi napišite svoj rojstni datum, 
naslov, telefonsko številko in naslove treh slovenskih skladb, ki 
bi jih radi zapeli. Od tistih, ki želite nastopiti v kategoriji mlaj' 
ših, pričakujemo, da boste izbirali med otrokom namenjenimi 
pesmimi, kot so ljudske ali otroške pesmice in popevke za 
otroke. Prijave pošljite do 8, septembra 2003 na naslov: Radio 
Triglav, Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice, s pripisom Za 
Prvi glasek Gorenjske ali po elektronski pošti na naslov: 
tajnistvo@radiotriglav.si. O avdiciji vas bomo obvestili po pošti. 

Mercator Gorenjska, trgovsko podjetje, d.d. 
Škofja Loka, Kidričeva c. 54 

D E Ž U R N E P R O D A J A L N E M E R C A T O R 

G O R E N J S K A - P E T E K , 15. 8. 2 0 0 3 

OD 8.-12. URE BODO ODPRTE: 
* SP PODLUBNIK 139, Škofja Loka 
* SP FRANKOVO 56, Škofja Loka 
* HIPERMARKET KRANJ, C. Staneta Žagarja 69, Kranj 
*SP DELAVSKA 10, Kranj 
* SP UL. NIKOLE TESLE 3, Kranj 
* SP OLDHAMSKA 1a, Kranj 
* SP VISOKO 67a, Visoko pri Kranju 
*SP POLJANE 82, Poljane 
* SP POLJANSKA C. 65 a, Gorenja vas 
* SP SOVODENJ 42, Sovodenj 
* SP BLAGOVNICA ŽIRI, Trg svobode 1, Ziri 
* SP UL FRANCA BARLETA 24, Cerklje na Gorenjskem 
* BLAGOVNI CENTER ŽELEZNIKI-SP, Na Kresu 26, Železniki 
* BLAGOVNI CENTER MEDVODE - MARKET, Medvoška c.3, 

Medvode 
* SP KALANOVA 7, Medvode 
* SP DETELJICA, Ste Marie aux Mineš 17, Tržič 
* SP BLAGOVNICA, Cankarjeva 1, Tržič 
* SP RAVNE 9, Tržič 
* SP KOVORSKA 37, Tržič 
* SP KRIŽE, c. Kokrškega odreda 18, Križe 
* SP TITOVA 79, Jesenice 
* SP O. NOVAKA 8, Jesenice 
* SP HRUŠICA 71 b, Jesenice 
* HIPERMARKET JESENICE, Spodnji Plavž 5, Jesenice 
* SP KRANJSKA 11, Radovljica 
* SP GRADNIKOVA 91 a, Radovljica 
* SP GORENJSKA C. 33, Radovljica 
* SP ŽIROVNICA 4a, Žirovnica 
* SP BOROVŠKA 92, Kranjska Gora 

OD 7.-12. URE BODO ODPRTE: 
* SP LJUBLJANSKA 4, Bled 
* DELIKATESA C. SVOBODE 2, Bled 
*SP ALPSKA 37b, Lesce 
*SP BEGUNJE 12, Begunje 
* SP RIBČEV LAZ 49, Bohinjsko jezero 
* SP TRG SVOBODE 1, Bohinjska Bistrica 
* SP OSKRBA, Triglavska 21, Boh. jezero 
* SP STARA FUŽINA 57, Boh. Jezero 

mailto:tajnistvo@radiotriglav.si


Za dobre živce in prebavo 
S v e ž e ali suhe. O d l i č n e so za p o s p e š e v a n j e prebave, 

proti zaprtosti in zdravljenju revme. 

Slive vsebujejo okoli 13 odstotkov sladkorjev, beta karoten, vita
mine B skupine, vitamin C, pektine, organske kisline, med katerimi 
je tudi benzojska, ki prav tako deluje odvajalno, slive pa se zaradi 
nje ohranijo dalj časa. Vsebujejo tudi flavonoide, baker in cink. 
Zaradi vsebovanih snovi so odlična hrana za živčni sistem, najbolj 
pa slovijo kot "pospeševalke" prebavnega sistema. Slive v črevesju 
takoj spodbudijo delovanje prebavil, kar na glas povedo tudi 
same, zato je pri uživanju v okusu, sočnosti in sladkosti tega sadeža 
dobro imeti mero, sicer je bolje, da se zadržujete blizu toaletnih 
prostorov. Rado namreč pride do vrenja v črevesu, ki ga povzročijo 
sladkosnede bakterije. Te pojemo kar s slivami, saj se držijo lupine 
in jih ne moremo odstrani niti s pranjem v vodi. Slive delujejo 
odvajalno,-vsebujejo pa tudi nekatere organske kisline, ki v večjih 
količinah lahko dražijo ledvice. Zaradi spodbujanja prebave poma
gajo tudi pri revmi in podobnih težavah, vendar le ob rednem 
uživanju. Suhe slive ravno tako vplivajo na prebavo, vendar ne tako 
zelo izrazito kot sveže. Tudi te pospešujejo pre
bavo in tisti, ki ste radi zaprti, jih pojete 
namočene zjutraj na tešče, da uredijo prehod 
hrane skozi črevesje. Če ste torej zaprti, si 
pomagajte s svežimi ali suhimi slivami. 

Katja Dolenc 

Za vas izbira 
Danica Dolenc 

V S E E N O , Č E NI V S A K DAN POTICA 

Sproti zamrzujmo 

čebuli 15 minut do mehkega, jih 
ohladimo in stresemo v na-
maščen in z moko potresen 
pekač ter prelijemo s prelivom. 
Za preliv zmešamo jajca, sme
tano, mleko, kruhove drobtine, 
sol, poper, dodamo sesekljana 
zelišča, pest naribanega emen-
talca ali podobnega sira in 

Dolge noge in 
mini mini 

Vroče poletje je modne oblikovalce očit
no navdihnilo z ekstra kratkimi mini krili, ki 
komaj še pokrivajo zadnjico. Mini mini, ve
liko gole kože in dolge noge so trenutno hit 
poletja, zato se kar pripravite, da bodo 
vroči dnevi postali še bolj vroči. Kakšen je 
občutek, ko se v takšnih krilcih hodi, si 
nekatere lahko le predstavljamo, tiste z 
lepimi nogami in veliko poguma, pa boste tudi 
občutile, ko jih boste oblekle. Verjetno so mod
ni "dirigenti" poskrbeli tudi za primerne spodnje 
hlačke, da se ženske počutijo udobno in gibljejo 
sproščeno. Pri tem je zelo pomembno, da so noge 
ogorele in da nosite tudi čevlje, ki vaše noge še 
podaljšajo. Svetleči modeli s tankimi paščki v 
barvah zlate in srebrne so izredno primerni, zgoraj 
pa top z dolgimi rokavi in globokim dekoltejem v 
obliki črke V. Make up naj bo prav tako v svetlečih 
barvah. Katja Dolenc 

Letos so ponekod nenavadno 
dobro obrodile bučke, kumare, 
grmiči feferonov in paprik so 
polni, paradižnik tudi ne gnije 
tako kot prejšnja leta. Da ne bo 
kaj šlo v nič, je dobro, da čim 
prej zamrznete ali kako drugače 
spravite za zimo. Bučk in kumar 
ni treba blanširati, prve le nare
žemo na kocke, kumare pa na
ribamo na malo bolj debele 
rezine, spravimo v vrečke ali 
posodice in zamrznemo. Nič, 
kar gre v zamrzovalnik, ne sme
mo soliti. Feferone navadno za
mrznemo cele in so potem od
lični za kakšen prebranac ali 
drugo fižolovo jed. Paradižnik 
pa zavzame veliko prostora in je 
prav, da iz njega pripravimo 
mezgo ali mešano zelenjavo, 
kot na primer: bučke, jajčevce, 
paprike in paradižnike skupaj 
zdušimo z več začimbami in ta
ko pripravljeno zelenjavo vročo 
napolnimo v manjše kozarčke; 
zelo prav nam bo prišlo pozimi 
pri pripravi rižot, zelenjavnih 
juh, omak itd. Naša zvesta so
delavka Jelka Koselj iz Vrbe 
nam je že poslala uporaben re
cept za pripravo paradižnikove 
mezge. Najlepša hvala. Če ima
te tudi vi kakšen podoben preiz
kušen nasvet za vlaganje za 
zimo, ga bomo na tej strani zelo 
radi sporočili vsem gorenjskim 
gospodinjam in gospodinjcem. 

R o z i n n a r a s t e k iz b u č k 

1 do 2 bučki (70 dag), 1 čebu
la, sol; Preliv: 1 kisla smetana, 
2 del mleka, 3 jajca, 2 pesti (6 

ŽJVI1A P r a z n i č n i o b r a t o v a l n i č a s i 

prodajalna petek, 15.8.2003 

CERKLJE HIPERMARKET CERKLJE, Slovenska cesta 10 8. do 12. ure 
TRŽIČ HIPERMARKET Tržič, Cesta Ste Mahe aux Mineš 4 8. do 15. ure 
KRANJ SUPERMARKET Drulovka, Drulovka 57 8. do 12. ure 

SUPERMARKET Kokrica, Cesta na Brdo 5 8. do 12. ure 
MARKET Begunjska, Begunjska ulica 4 7. do 12. ure 
MARKET Čirče, Smledniška cesta 138 8. do 12. ure 
MARKET Gorenja Sava, Gorenjesavska cesta 11 8. do 12. ure 
MARKET Maistrov trg, Maistrov trg 11 7. do 11. ure 
MARKET Na Klancu, Likozarjeva ulica 16 8. do 12. ure 
MARKET Planina, Planina 65 8. do 12. ure 
MARKET Planina center, Ulica Gorenjskega odreda 12 8. do 12. ure 
MARKET Pri Nebotičniku, Bleivveisova cesta 7 a 0. do 24. ure 
MARKET Trg Rivoli, Ulica Janka Puclja 7 8. do 21. ure 
MARKET Vodovodni stolp, Zoisova ulica 12 8. do 12. ure 
MARKET Zlato polje, Kidričeva cesta 12 8. do 12. ure 

BITNJE MARKET Bitnje, Zgornje Bitnje 265 8. do 12. ure 
BRITOF MARKET Britof, Britof 313 8. do 12. ure 
BRNIK MARKET Brnik, Zgornji Brnik 114 8. do 12. ure 
GOLNIK MARKET Golnik, Golnik 56 8. do 12. ure 
JEZERSKO MARKET Jezersko, Zgornje Jezersko 63 8. do 12. ure 
NAKLO MARKET Naklo, Glavna cesta 32 8. do 12. ure 
PREDDVOR MARKET Preddvor, Dvorski trg 3 7.30 do 11. ure 
ŠENČUR SUPERMARKET Šenčur, Kranjska cesta 3 8. do 12. ure 
ŠKOFJA LOKA MARKET Škofja Loka, Stara cesta 2 6. do 15. ure 
TRSTENIK MARKET Trstenik, Trstenik 8 8. do 12. ure 
VALBURGA MARKET Sfinga, Valburga 37 8. do 11. ure 
VOGUE MARKET Voglje, Na vasi 21 8. do 12. ure 
PODNART MARKET Podnart, Podnart 25. a 8. do 12. ure 
KROPA MARKET Kropa, Kropa 3 a 8. do 12. ure 
RADOVLJICA SUPERMARKET Radovljica, Cesta Staneta Žagarja 1 8. do 12. ure 

MARKET Predtrg, Ljubljanska cesta 39 8. do 12. ure 
BLED SP Center I, Ljubljanska cesta 13 a 7. do 15. ure 

MARKET Mlino, Mlinska cesta 1 7. do 19. ure 
MARKET Škrbina, Cesta svobode 1 8. do 12. ure 
MARKET Zaka, Kidričeva cesta 10 a 7. do 20. ure 

BREZNICA MARKET Breznica, Breznica 6 a 8. do 11. ure 
ZGORNJE GORJE SP Zgornje Gorje, Zgornje Gorje 80 a 8. do 12 ure 
JESENICE SUPERMARKET Koroška Bela, Cesta Viktorja Svetina 8 a 8. do 12 ure 

MARKET Center, Cesta Maršala Tita 63 8. do 11 ure 
MARKET Kasta, Ulica Franca Benedičiča 2 8. do 12 ure 
MARKET Na tržnici, Cesta Maršala Tita 21 8. do 12 ure 
MARKET Plavž, Cesta Cirila Tavčarja 4 8. do 12 ure 
MARKET Tomšičeva, Cesta Toneta Tomšiča 70 8. do 11 ure 

KRANJSKA GORA MARKET Budinek, Borovška cesta 74 8. do 15 ure 
MARKET Vitranc, Borovška cesta 92 8. do 13 ure 
SUPERMARKET Kranjska Gora, Naselje Slavka Černeta 33 8. do 12 ure 

MOJSTRANA SUPERMARKET Mojstrana, Triglavska cesta 28 8. do 11 ure 
RATEČE MARKET Planica, Rateče 22 8. do 11 ure 

Rozin narastek iz buč: dušene bučke prelijemo s prelivom in zlato 
rumeno spečemo. 

žlic) kruhove sredice, 2 pesti 
naribanega sira ter zeliščni 
šopek (po želji peteršilj, bazili
ka, šatraj, pehtran, luštrek, 
kopre, koromač...) 

Na kocke narezane bučke os-
olimo in dušimo na popraženi 

zmešamo. Tako pripravljene 
bučke postavimo v segreto peči
co in pečemo 20 minut na 180 
stopinjah C. Po desetih minutah 
peke jed po vrhu potresemo še s 
preostalim naribanim sirom in 
spečemo do konca. Narastek iz 

Tedenski jedi ln ik 
Nedelja - Kosilo: špinačna juha, goveji zrezki s papriko in para

dižnikom, pečen krompirček, mešana solata, ledena kava; Večerja: 
narezek z olivami, papriko in paradižnikom, zrnat kruh. 

Ponedeljek - Kosilo: špageti z mletim mesom in bučkami, zelena 
solata z redkvicami; Večerja: zrnat kruh z zeliščno skuto, jogurt. 

Torek - Kosilo: v zelenjavi kuhane postrvi ali osliči, krompir v 
koscih s peteršiljem, paradižnikova solata; Večerja: kumarična 
solata s krompirjem in kislo smetano, hrenovke. 

Sreda - Kosilo: piščanec v paradižnikovi omaki, pire krompir, 
zelena solata, sladoled; Večerja: blitva po dalmatinsko s koščki 
kranjske klobase. 

Četrtek - Kosilo: rižota z mletim mesom, bučkami in para
dižnikom, mešana solata, breskvina kupa s sladoledom; Večerja: po 
dunajsko panirani špinačni polpeti, blitva v solati, zrnat kruh. 

Petek - Kosilo: ribji zrezki, pečen mlad krompirček, paradižnikova 
solata, sadje; Večerja: narastek iz bučk po Rozino, mešana solata. 

Sobota - Kosilo: mešano meso na žaru (piščanec, hrenovke, 
pivske klobase, pleskavice, zarebrnice in podobno), kumarična so
lata s krompirjem in kislo smetano, čebula, ajvar, mlada čebula, 
kruh; Večerja: pehtranka, kompot. 

Z rožami v laseh 
Poznavalci vedo povedati, da ni nič bolj ženstvenega kot to, da si 

ženske uredijo svojo pričesko in ji dodajo pravo rožo ali rožnati do
datek. Ob tej podobi se človek morda nehote spomni na dekleta 
toplih krajev Sredozemlja, otočij Indonezije, Tahitija in Hawajev, 
kjer so mladenke znane po vstavljanju velikih pisanih cvetov orhidej 
v lase. Modni oblikovalci so to že malo pozabljeno navado obrnili 
po svoje in jo zopet dvignili v zavest žensk ter proizvajalcev mod
nih dodatkov, tako daje danes že moč dobiti številne lasne dodatke 
z različnimi cvetovi, s katerimi si dekleta in ženske na zelo preprost 
način oblikujejo pričesko. V našem primeru se tropska lepota sreču
je s čisto sofisticiranostjo obleke, plahostjo in zadržanostjo. Pri 
takšni pričeski naj bo roža velika, da poudari volumen spetih in zvi
tih las. Pri izbiri primerne sponke oziroma elastike bodite zato kar 
malo drzne in pogumne. Ko si jo boste z njo uredile lase, potrebu
jete le še malo balzama, da postavite kodre tesno na svoje mesto. 

Katja Dolenc 

bučk je lahko samostojna jed s 
solato, lahko je priloga pečene
mu krompirčku, kuhanemu rižu 
ali kateremukoli mesu. 

R i b j i z r e z k i 

1 kg rib, limonin sok, sol, 10 
dag olja. 

Večje ribe narežemo na zrez
ke, jih nadrgnemo s soljo in z 
limoninim sokom. Na vročem 
olju jih spečemo. 

Pripravimo se 
na zimo 
P a r a d i ž n i k z a z i m o 

"Paradižnik najenostavneje 
shranimo tako, da celega za
mrznemo," nam piše ga. Jelka 
Koselj. "Preden ga damo v 
vrečko, ga operemo, obrišemo 
in izdolbemo stožec v sredini, v 
katerem se nahajajo škodljive 
snovi (stroncij). Pred uporabo 
paradižniku odstranimo najlaže 
kožo tako, da še zmrznjenega 
splaknemo z vročo vodo." 

J e l k i n a p a r a d i ž n i k o v a 
m e z g a 

Paradižnik operemo, izrežemo 
zeleno bel stožec v sredini, 
narežemo na kose in ga kuhamo 
v lastnem soku pol ure. Večkrat 
premešamo. Nato paradižnik 
zmiksamo z električnim palič-
nim mešalcem ali pa zmečkamo 
s tolkačem. Paradižnik prepasi-
ramo v drugo posodo skozi 
cedilo z leseno pasirko. S tem 
odstranimo semenje in kožice. 
Mezgo malo bolj solimo in ku
hamo še približno četrt ure, brez 
pokrovke, da se zgosti. Mezgo 
še vročo nalijemo v manjše ko
zarce in takoj zapremo s pok
rovčki z navoji ali plastičnimi 
pokrovčki. Kozarce pokrijemo s 
krpami, da se počasi ohladijo. 
Mezgo uporabljamo za pripravo 
juh, omak ali za pizze. 

G o r e n j s k i prijatelj 

R A D I O S O R A 

89.8 91.1 
96.3 

Radio Sora d.o.o. 
K a p u c i n s k i , t r g 4 
4220 Škofja L o k a 
t e l . : 04/506 50 50 
fax: 04/506 50 60 
e-mail:info@radio-sora.si 
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AVTO KADIVEC 
Šenčur, te l . : 0 4 / 2 7 9 - 0 0 - 0 0 

Pooblaščeni prodajalec in serviser 
P O L E T N E A K C I J E 

ŽIVILA KRANJ, d d., C. na Okroglo 3, Naklo 

• 
080 22 66 

Hitro, enostavno in b r e z p l a č n o naročanje k u r i l n e g a olja. 
Z M a g n o dob i t e v e č . . . m o ž n o s t p l a č i l a d o 9 obrokov . 

n i k o i .1.1 11.itif1.1.i.i. Dunajska i etta 50 i '>.'/1 lubtja P E T R O L 
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P E T E K , 1 5 . A V G U S T A 2 0 0 3 

SNOP - skupni nočni program radijskih 
postaj v Sloveniji vsak dan od 00 .00 do 
0 5 . 0 0 na f rekvencah Radia Triglav, 
Kranj in Sora - KOROŠKI RADIO 

R KRANJ 
5.30 Napoved 5 .45 Na današnji dan 
5.50 EPP 6.15 Nočna kronika 6.25 BIO 
vremenska napoved, sonce, luna 6 .40 
Dobro jutro! Komu? 6 .45 Vreme, ceste 
6.50 EPP 7.00 Novice 7.15 Prispevek 
7.30 Čestitka presenečenja 7.40 Pregled 
tiska 7.50 EPP 8 .00 Misel dneva - citat 
8.20 Oziramo se 8 .30 Osmrtnice 8 .50 
EPP 9.00 Godan 9.20 Tema dneva: Festi
val Radovljica 2003 9.50 EPP 10.00 No
vice 10.10 Mali oglasi 10.20 Prispevek 
10.40 Zaposlovanje 10.45 Kaj danes za 
kosilo 11.00 Novice 11.10 Relax 11.30 
Kviz Radia Kranj 12.00 Novice 12.10 Pri
spevek 12.30 Osmrtnice 12.50 EPP 
13.00 Pesem tedna 13.10 Bio vremenska 
napoved 13.15 Izgubljene živali 13 .40 
Zlata minuta 13 .50 EPP 14.00 Godan 
14.30 Minute za borzo - GBD 14.50 EPP 
15.00 Novice 15.15 Vreme, ceste 15.30 
Aktualno 15.45 Pregled današnjih kultur
nih dogodkov 16 .20 Prispevek 16 .50 
EPP 17.00 Novice 17.10 Skriti predmet 
17.50 EPP 18.10 Festival Carniola 18.15 
Izgubljene živali 18 .40 Pregled tiska 
18.50 EPP 19.00 Novice 19.10 Izgublje
ni, najdeni predmeti 20 .00 Glasba 24.00 
SNOP 

R GORENC 
Oddajamo od 5.30 do 22.00 na 88,9 
Mhz in 95,0 Mhz UKV stereo. 

R TRIGLAV 
5.30 Minute za narodnozabavno glasbo 
6.00 Razmere na cestah 6.05 Vreme in 
Robert Bohinc 6.15 Aktualno 6.30 Novice 
in Pogled v današnji dan in v gorenjski po
rodnišnici 6.50 Aktualno: prometna uredi
tev na Brezjah ob današnjem prazniku 
7.00 Druga jutranja kronika 7.20 Razmere 
na cestah, vreme, Popevka tedna 7.45 Ak
tualno 8.00 Kronika OKC Kranj - zadnjih 
24 ur 8.05 Aktualno: O pomenu današnje
ga praznika 8.15 Obvestila 8.30 Novice, 
Pogled v današnji dan 9.00 Aktualno Go
renjec, Gorenjka meseca 9 .55 Pogled v 
današnji dan 10.00 Aktualno: Godba Gor
je na folk festivalu v Srbiji 10.15 Obvestila 
10.30 Včeraj danes jutri 11.00 Aktualno: 
1001 nasvet 12.00 BBC - novice 12.10 
Osmrtnice 12.15 Obvestila 12.30 Novice 

13.00 Aktualno 14.00 Aktualno 14.30 
Novice 15.00 Aktualno 15.25 Radio v pri
hodnjih dneh 15.30 Dogodki in odmevi 
16.10 Popevka tedna 16.15 Obvestila 
16.30 Osmrtnice 16.50 Podjetniški cik -
cak OOZ Radovljica - Pregled v današnji 
dan 17.00 Aktualno 17.25 Jutri na Radiu 
Triglav 17.30 Včeraj danes jutri 18.00 Ak
tualno: Mali oglasi po pošti 18.15 Obvesti
la 18.30 Tednik občine Bled 18.55 Da
našnja črna kronika 19.15 Voščila, obve
stila 19.25 Pogled v jutrišnji dan - Jutri na 
Radiu Triglav 20 .00 Glasbeni večer 21.00 
Popevka tedna 21.30 Jutri na Radiu Tri
glav 23 .00 Ta teden na Radiu Triglav - Več
erni glasbeni program, Oglasi 20 minut 
pred vsako uro, od 5.40 do 23.40 

R SORA 
6.00 Napoved programa - Začnimo dan z 
nasmehom 6.15 Novice in dogodki, šport, 
vreme 6.30 Noč ima svojo moč 6.40 Na
svet za izlet 7.00 Druga jutranja kronika 
7.35 Pregled tiska 8 .00 Radio danes 
8.15 Novice in dogodki, šport, vreme 
8.50 Pregled tiska 8 .55 Dnevna malica 
9.00 Aktualno: Srečanje odseljencev v Ja-
vorjah 10 .00 Novice in dogodki, šport, 
vreme 10.15 Osmrtnice 11.00 Filmske za
nimivosti 12.00 Kličemo London - BBC 
12.15 Pesem dneva 12 .30 Čestitke 
13.00 Osmrtnice 13.10 Napoved Drogra-
ma 13.15 D9 13.35 Pregled tiska 14.00 
Dober dan, Gorenjska 14.20 Borza 
14.30 Radijska prodaja 15.00 Novice in 
dogodki, šport, vreme 15.30 RA Slovenija 
16.20 Radio danes 16.35 Pregled tiska 
17.00 Studio 911 - Praznično popoldne 
18.00 Planinska oddaja 19.30 Zadetek v 
petek 20 .55 Radio jutri 21.00 Odpoved 
programa 24.00 SNOP 

KRIM: 100,2 MHz - SANCE: 99,5 Mhz -
LJUBLJANA: 104,8 MHz 
6.00 Dobro jutro 6.15 Novice, vreme, ce
ste 6.20 Nočna kronika 6.50 Horoskop 
6.57 Izbranka tedna 7.35 Vreme 7.50 
Skriti mikrofon 8 .25 RGL danes 8 .45 
Kam danes 9.00 Gospodarstvo 9 .30 Ju
tro je lahko... 10 .00 V Ljubljani 10 .30 
RGLovo želo 11.30 Vaše mnenje o... 
12.00 BBC novice 12.30 Dogodek dneva 
13.20 Odgovori poslušalcem 13.30 
Zmajčkov mozaik 14.00 Pasji radio 15.00 
RGL obvešča in komentira 15.30 Kulturni 
utrip 17.30 Ponovitev Radia Pirat 18.00 
RGLov top 13, glasbena lestvica 19.20 

Vreme 19.30 Znova-Globus 19.45 Šport 
19.55 Horoskop 20 .00 Večerni program 

R OGNJIŠČE 
5.00 Pogumno v novi dan 5.10 Vreme, 
ceste 5.20 Biser za dušo 5.30 Poročila 
5.45 Napovednik programa 6.00 Svetnik 
dneva 6.20 Prognostik 6.30 Kratke novi
ce 6.35 Kličemo 113 6.45 Sejalec seje 
besedo (dnevni odlomki Božje besede z 
razlago) 7.00 Zvonjenje 7.15 Bim-bam-
bom 7.30 Poročila, osmrtnice, obvestila 
7.45 Poročilo o stanju na cestah - AMZS 
8.00 Kmetijski nasvet 8.30 Koledar prire
ditev 8.45 Spominjamo se 9.00 Poročila 
9.15 Napovednik 10.00 Poročila 11.00 
Kratke novice, Vaša pesem 11.15 Knjižne 
minute (presoje) 12.00 Zvonjenje 12.05 
Biser za dušo 12.15 Voščilo prijateljem 
PRO-jevcem 12.30 Poročila, osmrtnice, 
obvestila 13.00 Mali oglasi 14.00 Kratke 
novice 14.05 Napovednik 14.15 GV v etru 
14.30 Kulturni utrinki 14.45 Komentar 
tedna 15.00 INFO oddaja 15.30 Osmrtni
ce, obvestila 15.50 Koledar prireditev 
17.00 Ob petkih pospravljamo podstrešje 
18.00 Poročila, Vaša pesem 18.15 2. in 
4. Skriti zaklad 19.00 Glas Amerike 19.10 
Kratke novice 19.15 Napovednik 19.30 
Za otroke 19.45 Sejalec seje besedo (po
novitev) 20 .00 Radio Vatikan 20 .20 Kaj 
bo jutri na R.O.? 20 .30 Iz Mohorjeve skri
nje 21.15 Ponovitev Komentarja tedna 
21.30 Mozaik dneva 22 .00 Klasična glas
ba Ponovitev: 23 .00 Doživetja gora in na
rave 24.00 Sveta vera bodo vam luč 4 .40 
Radio Vatikan 

R ODMEV 
6.00 Dobro jutro, novice, vreme 6.15 Ju
tranji nasmeh 6 .30 Popevka tedna 7.20 
Horoskop 7.45 Vrtimo 113 7.50 Zapra-
šenki dneva 8.15 Listamo časopise 8.30 
Povej naprej 8 .40 Kulturni utrinki 9.15 S 
pesmijo na obisku 9 .30 Nasvet dneva -
Zdravo življenje 9 .40 Glasbene želje 
10.00 Sosedje, dober dan - skupna odda
ja Radia Sora, Odmev in Alpskega vala 
11.00 Regijske novice, osmrtnice 11.30 
Brezplačni mali oglasi 12.15 S pesmijo na 
obisku 12.30 Opoldnevnik Radia Koper 
13.15 Kulturni utrinki 13.30 SMS beračk 
14.00 Mlin na eter 15.15 Z vami Gospo
darski vestnik 15.30 Dogodki in odmevi 
RAS L 16.15 Kulturni utrinki 16.30 Popev
ka tedna 17.00 Regijske novice 18 .00 
Petkov večerni program 2003 22 .00 Noč
ni glasbeni program 

S O B O T A , 16 . A V G U S T A 2 0 0 3 

SNOP - skupni nočni program radijskih 
postaj v Sloveniji vsak dan od 00 .00 do 
0 5 . 0 0 na f rekvencah Radia Triglav, 
Kranj in Sora - RADIO TRIGLAV 

R KRANJ 
5.30 Napoved 5.45 Razmere na cestah 
5.50 EPP 6.00 Vreme, ceste 6.15 Nočna 
kronika 6 .25 BIO vremenska napoved, 
sonce, luna 6 .30 Na današnji dan 6 .40 
Dobro jutro! Komu? 6 .45 Vreme, ceste 
6.50 EPP 7.00 Novice 7.40 Pregled tiska 
7.50 EPP 8.00 Misel dneva - citat 8.20 
Oziramo se 8 .30 Osmrtnice 8 .50 EPP 
9.00 Godan 9.30 Prispevek: Oglašanje iz 
Supermarketa na Kokrici 9.50 EPP 10.45 
Kaj danes za kosilo 10.50 EPP 11.15 Gla
sovanje za naj kopališče 11.45 Tempera
ture doma in po svetu 12.00 Brezplačni 
mali oglasi 12.30 Osmrtnice 12.40 Pri
spevek METROB - Kmetijsko svetovalna 
oddaja METROB 13.00 Pesem tedna 
13.10 Bio vremenska napoved 13.15 Iz
gubljene živali 13.20 Prispevek 13.40 Za
nimivosti 14.00 Godan 15.15 Vreme, ce
ste 15.30 Aktualno 15.45 Pregled današ
njih kulturnih dogodkov 16.10 Napoved 
16.20 Izbor pesmi tedna 16 .50 EPP 
17.50 EPP 18.00 Godan 18.15 Izgublje
ne živali 18.20 Prispevek 18 .50 EPP 
19.10 Izgubljeni, najdeni predmeti 19.20 
Verska oddaja 2 0 . 0 0 Glasba 24 .00 
Skupni nočni program iz studia Radia 
Kranj 

R GORENC 
Oddajamo od 5.30 do 22 .00 na 88,9 
Mhz in 95 ,0 Mhz UKV stereo. 

R TRIGLAV 
5.30 Minute za narodnozabavno glasbo 
6.00 Razmere na cestah 6.05 Vreme in 
Robert Bohinc 6.15 Danes na Radiu Tri
glav 6 .20 SMS - glasbene želje 6 .30 No
vice, pogled v današnji dan in v gorenjski 
porodnišnici 7.00 Druga jutranja kronika 
7.19 Jutranji pogled s Triglava 7.20 Raz
mere na cestah, vreme, Popevka tedna 
7.30 Danes v Dnevniku 8 .00 Kronika 
OKC Kranj - zadnjih 24 ur 8.15 Obvestila 
8.30 Novice, Pogled v današnji dan 9 .00 
Aktualno: Zeleni vrtiček, ponovitev 9.15 
Voščila 10.15 Obvestila 10.30 Včeraj da
nes jutri 10.40 Oglasi 11.00 Policija sve

tuje: inšpektor za promet PU Kranj, Leo
pold Pogačar 12.00 BBC novice 12.10 
Osmrtnice 12.15 Obvestila 12.25 Danes 
na Radiu Triglav 12 .30 Novice 12 .40 
Oglasi 12 .50 Aktualno: Podarim 13.00 
Beseda mladih 14 .00 Aktualno: Druga 
stran 14.15 Voščila 14.30 Novice 15.00 
Aktualno 15.25 Radio v prihodnjih dneh 
15.30 Dogodki in odmevi 16.10 Razme
re na cestah, vreme, Popevka tedna 
16.15 Obvestila 16.30 Osmrtnice 16.55 
Pogled v današnji dan 17.00 Oddaja o 
modi, ponovitev 17.25 Jutri na Radiu Tri
glav 17.30 Včeraj, danes, jutri 18.00 Ak
tualno 18.15 Obvestila 18 .45 Duhovni 
razgledi 19 .00 Črna kronika dneva 
19.15 Voščila, obvestila 19.25 Pogled v 
jutrišnji dan - Jutri na Radiu Triglav 19.30 
Pravljica - Janko in Metka 19.45 Glasbe
na gverila 21.00 Made in ltaly 21.30 Ju
tri na Radiu Triglav 23 .00 Ta teden na Ra
diu Triglav 2 3 . 4 0 Večerni glasbeni pro
gram, Oglasi 20 minut pred vsako uro, od 
5.40 do 23.40 

R SORA 
6.00 Napoved programa - Začnimo dan z 
nasmehom 6.15 Novice in dogodki, šport, 
vreme 6.30 Noč ima svojo moč 7.00 Dru
ga jutranja kronika 7.35 Pregled tiska 
8.00 Radio danes 8.15 Novice in dogod
ki, šport, vreme 8.50 Pregled tiska 8.55 
Nasvet za malico 9 .00 Radijski kviz 10.00 
Novice in dogodki, šport, vreme 10.15 
Osmrtnice 10 .20 Oddaja za male živali 
11.00 Vprašanja in pobude 12.00 Kliče
mo London - BBC 12.15 Pesem dneva 
12.30 Čestitke 13.00 Osmrtnice 13.10 
Napoved programa 13.15 D9 14.00 Do
ber dan, Gorenjska 14.30 Radijska proda
ja 15.00 Novice in dogodki, šport, vreme 
15.30 RA Slovenija 16.20 Radio danes 
16.25 Kino 17.00 Športna sobota 19.00 
Poletje med študenti 24.00 SNOP 

KRIM: 100,2 MHz - ŠANCE: 99,5 Mhz -
LJUBLJANA: 104,8 MHz 
6.00 Znova: Glasbeni gost 7.00 Dobro ju
tro 7.15 Novice, ceste, vreme 7.20 Nočna 
kronika 7.35 Vreme 8 .20 RGL danes 
8.30 Pomurski dogodki 9.30 Žulj na jezi
ku 10.00 RGL na ogledih 12.00 BBC no
vice RGL še kar na ogledih 13.30 Pasji ra
dio 14.00 Želje, čestitke 15.30 Kulturni 

utrip 17.30 Notranjsko kraški mozaik 
18.00 Iz svetovnih glasbenih lestvic 
18.57 Izbranka tedna 19 .20 Vreme 
19.30 Ugibamo 19.45 Šport 19.55 Ho
roskop 20 .00 Večerni program 

R OGNJIŠČE 
5.00 Pogumno v novi dan 5.10 Vreme, 
ceste 5.20 Biser za dušo 5.30 Poročila 
5.45 Napovednik programa 6.00 Svetnik 
dneva 6.20 Prognostik 6.30 Kratke novi
ce 6 .35 Kličemo 113 6.45 Sejalec seje 
besedo (dnevni odlomki Božje besede z 
razlago) 7.00 Zvonjenje 7.30 Poročila, 
osmrtnice, obvestila 7.45 AMZS 8.00 Na
ravoslovne zanimivosti 8.30 Koledar prire
ditev 8.45 Spominjamo se 9.00 Sobotna 
iskrica 10 .30 Poročila, Vaša pesem 
11.00 Za življenje, danes in jutri: 1. Bese
de mičejo, 2. Zakonci, 3. Svet oblikuje 
mlade, 4. Betanija 12.00 Zvonjenje 
12.05 Biser za dušo 12.15 Voščilo prijate
ljem RO 12.30 Poročila, osmrtnice, obve
stila 13.00 Glasbena voščila 15.00 Infor
mativna oddaja 15.30 Osmrtnice, obvesti
la 15 .50 Koledar prireditev 16.00 Mali 
oglasi 17.00 Slovenc' Slovenca vabi 
18.00 Poročila, Vaša pesem 18.15 Naš 
gost 19.30 Poročila 19.45 Sejalec seje 
besedo (ponovitev) 20 .00 Radio Vatikan 
20.20 Kaj bo jutri na R.O.? 20 .30 Radij
ska molitev 21.00 Škofov govor pred ne
deljo 21.15 1. Gospod kliče 2. - 4. Vodnik 
po sv. pismu 3. Jezus živi Ponovitev: 
22.00 Za življenje 23 .00 Obala neznane
ga 2 4 . 0 0 Slovenc' Slovenca vabi 4 .40 
Radio Vatikan 

R ODMEV 
7.00 Dobro jutro, novice, vreme 7.20 Ho
roskop 7.45 Vrtimo 113 7.50 Zaprašenki 
dneva 8.15 Listamo časopise 8.30 Povej 
naprej 8.40 Kulturni utrinki 9.15 S pesmi
jo na obisku 9 .30 Nasvet dneva - kosilo 
9.40 Glasbene želje 10.00 Predstavitve
na oddaja 11.00 Regijske novice 11.30 
Brezplačni mali oglasi 12.15 S pesmijo na 
obisku 12.30 V ringu 13.00 Glasbeni gost 
14.00 Mlin na eter 15.30 Dogodki in od
mevi RAS L 16.15 Kulturni utrinki 16.30 
Popevka tedna 17.00 Regijske novice 
17.10 V soboto popoldne - Predstavitev 
skupine Distango 19.00 Coca cola airplav 
charts 19.00 Svežih 50 - sobotni glasbeni 
program 22 .00 Nočni program 

N E D E L J A , 17. A V G U S T A 2 0 0 3 

SNOP - skupni nočni program radijskih 
postaj v Sloveniji vsak dan od 00 .00 do 
0 5 . 0 0 na f rekvencah Radia Triglav, 
Kranj in Sora - RADIO TRIGLAV 

R KRANJ 
5.30 Napoved 5.45 Razmere na cestah 
5 . 5 0 EPP 6 . 0 0 Vreme, ceste 6 .15 
Nočna kronika 6 . 2 5 BIO vremenska 
napoved, sonce, luna 6 .30 Na današ
nji dan 6 .40 Dobro jutro! Komu? 6 .45 
Vreme, ceste 6 . 5 0 EPP 7 .00 Novice 
7.40 Pregled tiska 7.50 EPP 8 .00 Mi
sel dneva - citat 8 .20 Oziramo se 8 . 3 0 
Izgubljene živali 8 .50 EPP 9 .00 Pred

stavljamo vam 9 .50 EPP 10 .00 Prispe
vek 10 .50 EPP 11.00 Po domače na 
kranjskem radiu 11 .45 Temperature 
doma in po svetu 11 .50 EPP 1 2 . 0 0 
Brezplačni mali oglasi 12 .30 Osmrtni
ce 12 .40 Kmetijska oddaja 12 .50 EPP 
13 .00 Voščila 13 .50 EPP 14 .00 Ne
del jsko popoldne 1 4 . 5 0 EPP 15.15 
Vreme ceste 16.10 Nedeljsko popol
dne 16 .50 EPP 17.50 EPP 18.15 Iz
gubl jene živali 1 8 . 2 0 Nagradni kviz 
kina Kranj 18 .50 EPP 19.10 Izgublje
ni, najdeni predmeti 1 9 . 2 0 Napoved 
jutr išnjega programa Radia Kranj 
2 0 . 0 0 Glasba 2 4 . 0 0 Skupni nočni 
program 

R GORENC 
Oddajamo od 5.30 do 22.00 na 88,9 
Mhz in 95,0 Mhz UKV stereo. 

R TRIGLAV 
5.30 Minute za narodnozabavno glasbo 
6.05 Nasvet o zdravem prehranjevanju -
Vasiljka Kokalj, ponovitev 6.20 Današnja 
pravljica: Janko in Metka 7.00 Druga jutra
nja kronika 7.20 Razmere na cestah, vre
me, Popevka tedna 7.30 Pogled v današ
nji dan 8.00 Kronika OKC Kranj - zadnjih 
24 ur 8.05 Oddaja za otroke: Mirin vrtiljak 
9.30 Pogled v današnji dan, vreme in ce

ste 9.40 Oglasi 10.00 Motorci 10.15 Ob
vestila 10 .30 Novice 11.00 Brezplačni 
mali oglasi po telefonu 12.00 BBC - novi
ce 12.10 Osmrtnice 12.15 Voščila 12.25 
Danes na Radiu Triglav 14.00 Aktualno 
15.00 Aktualno 15.25 Radio prihodnjih 
teden 16.10 Razmere na cestah, vreme, 
Popevka tedna 16.15 Voščila, obvestila 
16.30 Osmrtnice 16.55 Pogled v današ
nji dan 17.00 Aktualno 17.25 Radio jutri 
17.30 Včeraj, danes, jutri 18.00 Popotni-
ški kviz 18.40 Oglasi 18.45 Duhovni raz
gledi - ponovitev 19.00 Minute za resno 
glasbo 19.25 Pogled v jutrišnji dan - Jutri 
na Radiu Triglav 20.15 Mozaik Slovenije: 
lokostrelstvo, gost: Marjan Podržaj 21.00 
Popevka tedna 21.30 Radio jutri 22 .00 
Radio v prihodnjih dneh 2 2 . 4 0 Večerni 
glasbeni program, Oglasi 20 minut pred 
vsako uro, od 5.40 do 23.40 

R SORA 
7.00 Napoved programa - Začnimo dan z 
nasmehom 7.15 Novice in dogodki, šport, 
vreme 7.30 Noč ima svojo moč 8 .00 
Tema po izboru voditelja 9 .00 Aktualna 
tema 11.00 Škofjeloški tednik 11.30 Do
godki, šport, vreme, osmrtnice 11.40 Ra
dijska izložba 12.00 Nedeljska duhovna 
misel 12.15 Pesem dneva 12.20 Radijska 
prodaja 12.30 Kmetijska oddaja 13.00 
Osmrtnice 13.10 Napoved programa 
13.15 Čestitke 13.30 Alpetourovo turistič

no okence 14.00 Evropa v enem tednu 
15.00 Novice in dogodki, šport, vreme 
15.30 RA Slovenija 17.00 Nedeljsko sre
čanje 19.15 V nedeljo obujamo spomine 
19.55 Radio jutri 20 .00 Odpoved progra
ma 24.00 SNOP 

KRIM: 100,2 MHz - ŠANCE: 99,5 Mhz -
LJUBLJANA: 104,8 MHz 
6.00 Znova - Starinarnica 6.50 Horoskop 
7.15 Novice, ceste, vreme 7.20 Nočna 
kronika 7.35 Vreme 8.20 Na današnji dan 
8.25 RGL danes 9 .00 Dolenjski utrip 
9.30 Izbor iz svetovnih zanimivosti 10.30 
Nedeljski gost 12.00 BBC novice 12.30 
Rumeni radio 13.30 Želje, čestitke 15.20 
Kulturni utrip 15.30 Radio Kričač 18.00 
Starinarnica 18.57 Izbranka tedna 19.30 
Ugibamo 19.45 Športni pregled 19.55 
Horoskop 

R OGNJIŠČE 
5.00 Pogumno v novi dan 5.10 Vreme, 
ceste 5.20 Biser za dušo 5.30 Poročila 
5.45 Napovednik programa 6.00 Svetnik 
dneva 6 .20 Prognostik 6 .30 Kratke novi
ce 6.35 Kličemo 113 6.45 Škofov govor 
za nedeljo (ponovitev) 7.00 Zvonjenje 
7.30 Poročila, osmrtnice, obvestila 7.45 
AMZS 8 .00 Iz življenja vesoljne Cerkve 
8.30 Koledar prireditev 8 .45 Spominja

mo se 9 .00 Prenos sv. maše 10 .00 
Oznanila 10.15 Graditelji slovenskega 
doma 11.00 Poročila, osmrtnice, obvesti
la 11.15 Kmetijska oddaja 12.00 Zvonje
nje 12.05 Biser za dušo 12.15 Voščilo 
PRO-jevcem 12 .30 Glasbena voščila 
15.00 Informativna oddaja 15.30 Osmrt
nice, obvestila 15.50 Koledar prireditev 
17.00 Slovencem po svetu in domovini 
18.30 Sakralna glasba 19.30 Za otroke 
19.45 Škofov govor za nedeljo 20 .00 Ra
dio Vatikan 20 .20 Kaj bo jutri na R.O.? 
2 0 . 3 0 Obala neznanega - izzivi vere 
21.30 Radijski roman Ponovitve: 22 .00 
Naš gost 23 .00 Iz življenja vesoljne Cer
kve 23 .30 Sobota ob 21.15 0 .30 Gradi
telji 4 .40 Radio Vatikan 

R ODMEV 
7.00 Dobro jutro, novice, vreme 7.30 
Iskanja 7.45 Horoskop 8.15 Vrtimo 113 
8.30 Zelena solza z Milanom Ježem 9 .30 
Povej naprej 10.00 Poletni studio: Med
vedje Brdo 11.00 Regijske novice, osmrt
nice 11.15 Zaprašenki dneva 11.30 Ogla
si, zanimivosti 12.00 Kronika tedna 
12.30 Črna kronika 13.15 Voščila, S pes
mijo na obisku 14.00 Minute za podjetne 
- Podjetje Čuk Idrija 14.30 Športni pro
gram 15.30 Dogodki in odmevi RASL 
16.15 Nedeljsko popoldne 19.00 Živimo 
lepo - portret 20 .00 Nočni glasbeni pro
gram 

P O N E D E L J E K , 18 . A V G U S T A 2 0 0 3 

SNOP - skupni nočni program radijskih 
postaj v Sloveniji vsak dan od 00 .00 do 
0 5 . 0 0 na f rekvencah Radia Triglav, 
Kranj in Sora - RADIO TRBOVLJE 

nam 
5.45 Razmere na cestah 6 .00 Tedenski 
pregled dogodkov 6.15 Nočna kronika 
6.25 BIO vremenska napoved, sonce, 
luna 6.30 Na današnji dan 6 .40 Dobro ju
tro! Komu? 6.45 Vreme, ceste 6.50 EPP 
7.00 Novice 7.30 Čestitka presenečenja 
7.40 Pregled tiska 7.50 EPP 8 .00 Misel 
dneva - citat 8.20 Oziramo se 8.50 EPP 
9.00 Godan 9.20 Tema dneva 9 .50 EPP 
10.00 Novice 10.10 Mali oglasi 10.45 
Kaj danes za kosilo 10.50 EPP 11.00 No
vice 11.30 Kviz Radia Kranj 11.45 Tempe
rature doma in po svetu 11.50 EPP 12.00 
Novice 12.10 Prispevek 12.30 Osmrtnice 
12.40 Prispevek 12.50 EPP 13.00 Pe
sem tedna 13.10 Bio vremenska napoved 
13.15 Izgubljene živali 13.20 Črna kroni
ka 13.40 Zlata minuta na Radiu Kranj 
13.50 EPP 14.00 Godan 14.50 EPP 
15.00 Novice 15.15 Vreme, ceste 15.30 
Aktualno 15.45 Pregled današnjih kultur
nih dogodkov 16.00 Novice 16.10 Pone
deljkovo športno popoldne 16 .50 EPP 
17.00 Novice 17.10 Skriti predmet 17.50 
EPP 18.00 Godan 18.15 Izgubljene živali 
18.50 EPP 19.00 Novice 19.10 Izgublje
ni, najdeni predmeti 20 .00 Glasba 24.00 
SNOP 

R GORENC 
Oddajamo od 5.30 do 22.00 na 88,9 
Mhz in 95,0 Mhz UKV stereo. 

R TRIGLAV 
5.30 Minute za narodnozabavno glasbo 
6.00 Razmere na cestah 6.05 Vreme in 
Robert Bohinc 6.20 SMS glasbene želje 
6.25 Danes na Radiu Triglav 6.30 Novice, 
pogled v današnji dan in v gorenjski porod
nišnici 7.00 Druga jutranja kronika 7.20 
Razmere na cestah, vreme, Popevka ted
na 7.45 Kulturni utrinek 8 .00 Kronika 
OKC Kranj - zadnjih 24 ur 8 .05 Aktualno: 
Jejmo malo, jejmo zdravo -Jože Lavri-
nec:Sol je potrebna - zakaj že? 8.15 Obve
stila 8.30 Novice, Pogled v današnji dan 
9.00 Aktualno: Triglavski zeleni vrtiček -
kaktusi, sukulente, gost Iztok Mulej 9.15 
Voščila, obvestila 9 .55 Pogled v današnji 
dan 10 .00 Aktualno 10.15 Obvestila 
10.30 Včeraj, danes, jutri 11.00 Aktual
no: 12.00 BBC - novice 12.10 Osmrtnice 
12.15 Obvestila 12.20 Gorenjska teden
ska črna kronika 12.25 Danes na Radiu 

Triglav 12.30 Novice 13.00 Športni pone
deljek 14.00 Prometna varnost na gorenj
skih cestah 14.15 Voščila, obvestila 
14.30 Novice 15.00 Aktualno 15.25 Ra
dio v prihodnjih dneh 15.30 Dogodki in 
odmevi 14.50 Aktualno 16.10 Razmere 
na cestah, vreme, Popevka tedna 16.15 
Obvestila 16.30 Osmrtnice 16.55 Pogled 
v današnji dan 17.00 Jejmo malo, jejmo 
zdravo (ponovitev) 17.25 Jutri na Radiu Tri
glav 17.30 Včeraj, danes, jutri 18 .00 
Glasbena skrinja 18.15 Obvestila 18.30 
Tednik občine Kranjska Gora 18.55 Črna 
kronika dneva 18.57 Tedenska črna kroni
ka, ponovitev 19.15 Voščila, obvestila 
19.25 Pogled v jutrišnji dan - Jutri na Ra
diu Triglav 19.30 Glasbeni večer: Moja je 
lepša kot tvoja 19.40 Obvestila 21.00 Po
pevka tedna 21.30 Jutri na Radiu Triglav 
23.00 Radio v prihodnjih dneh - Večerni 
glasbeni program, Oglasi 20 minut pred 
vsako uro, od 5.40 do 23.40 

R SORA 
6.00 Napoved programa - Začnimo dan z 
nasmehom 6.15 Novice in dogodki, šport, 
vreme 6.30 Noč ima svojo moč 7.00 Dru
ga jutranja kronika 7.40 Pregled tiska 
8.00 Radio danes 8.15 Novice in dogod
ki, šport, vreme 8.55 Dnevna malica 9.00 
Aktualno 10.00 Novice in dogodki 10.15 
Osmrtnice 11.00 Oddaja za upokojence 
12.00 Kličemo London - BBC 12.15 Pe
sem dneva 12.20 Radijska prodaja 12.30 
Ponovitev kmetijske oddaje 13.00 Osmrt
nice 13.10 Radio danes 13.15 D9 14.00. 
Dober dan, Gorenjska 14 .30 Radijska 
prodaja 15.00 Novice in dogodki, šport, 
vreme 15.30 RA Slovenija 16.15 Radio 
danes 16.30 Računalniška oddaja 17.00 
Studio 911 - obrtniki 18.00 Šolski radio 
19.00 SMS BOX za mlade 19.55 Radio 
jutri 20 .00 Odpoved dnevnega programa 
20.05 Glasbeni program RA Sora do pol
noči 24.00 SNOP 

KRIM: 100,2 MHz - ŠANCE: 99,5 Mhz -
LJUBLJANA: 104,8 MHz 
6.00 Dobro jutro 6 .20 Nočna kronika 
6.50 Horoskop 6.57 Izbranka tedna 7.20 
Na današnji dan 7.35 Vreme 7.50 Anketa 
8.45 Kam danes 9 .00 Gospodarstvo 
9.30 Jutro je lahko 10 .00 V Ljubljani 
10.20 Iz Trzina 10.30 Vaše mnenje o ... 
11.00 Šport 12.00 BBC novice 12.30 
Dogodek dneva 13.00 Iz Domžal 13.20 
Odgovori poslušalcem 13.30 Globus, 
mednarodni pregled 14.00 Pasji radio 
15.00 RGL obvešča in komentira 15.30 
Kulturni utrip 15.50 Gospodarstvo 16.00 

Modni bla bla 18.00 Glasbeni gost 19.20 
Vreme 19.30 Znova Globus 19.45 Šport 
19.55 Horoskop 20.30 Večerni program 

R OGNJIŠČE 
5.00 Pogumno v novi dan 5.10 Vreme, 
ceste 5.20 Biser za dušo 5.30 Poročila 
5.45 Napovednik programa 6.00 Svetnik 
dneva 6.20 Prognostik 6.30 Kratke novi
ce 6.35 Kličemo 113 6.45 Sejalec seje 
besedo (dnevni odlomki Božje besede z 
razlago) 7.00 Zvonjenje 7.15 Bim-bam-
bom 7.30 Poročila, osmrtnice, obvestila 
7.45 Poročilo o stanju na cestah - AMZS 
8.00 Kmetijski nasvet 8.30 Koledar prire
ditev 8.45 Spominjamo se 9.00 Poročila 
9.15 Napovednik 10.00 Poročila 11.00 
Kratke novice in Vaša pesem 11.15 Iz za
ložbe TDO 12.00 Zvonjenje, ponovitev du
hovne misli 12.05 Biser za dušo 12.15 
Voščilo prijateljem RO 12.30 Poročila, 
osmrtnice, obvestila 13.00 Mali oglasi 
13.30 Stare, ma lepe 14.00 Kratke novi
ce 14.05 Napovednik 14.15 GV v etru 
14.30 Kulturni utrinki 15.00 INFO oddaja 
15.30 Osmrtnice, obvestila 15.50 Kole
dar prireditev 17.00 1. Zdravstvena 2. O 
šolstvu 3. Pravne zagate 4. Za streho nad 
glavo 18 .00 Poročila in Vaša pesem 
18.15 Glasovanje za Vašo pesem 19.00 
Glas Amerike 19.10 Kratke novice 19.15 
Napovednik 19.30 Za otroke 19.45 Seja
lec seje besedo (ponovitev) 20.00 Radio 
Vatikan 20.20 Kaj bo jutri na R.O.? 20.30 
Prijatelji Radia Ognjišče 21.30 Mozaik 
dneva 22 .00 1. Zanimivosti nočnega neba 
Ponovitve: 23 .00 Sakralna glasba 24.00 
Slovencem po svetu in domovini 4.40 Ra
dio Vatikan 

R ODMEV 
6.00 Dobro jutro, novice, vreme 6.15 Ju
tranji nasmeh 6.30 Popevka tedna 7.20 
Horoskop 7.45 Vrtimo 113 7.50 Zapra
šenki dneva 8.15 Listamo časopise 8.30 
Povej naprej 8.40 Kulturni utrinki 9.15 S 
pesmijo na obisku 9.30 Nasvet dneva -
Ljudje med seboj 9 .40 Glasbene želje 
10.00 Športni program -Odbojka na mivki 
11.00 Regijske novice, osmrtnice 11.30 
Brezplačni mali oglasi 12.15 S pesmijo na 
obisku 12.30 Opoldnevnik Radia Koper 
13.15 Kulturni utrinki 13.30 SMS beračk 
14.00 Mlin na eter 15.15 Z vami Gospo
darski vestnik 15.30 Dogodki in odmevi 
RASL 16.15 Kulturni utrinki 16.30 Popev
ka tedna 17.00 Regijske novice 17.10 No
vosti slovenske glasbene produkcije 
18.10 Avtomobilistična oddaja Avtofokus, 
Avto Lesce 18.20 Glasbene želje 19.00 
ŠKL 20.00 Nočni glasbeni program 

T O R E K , 19 . A V G U S T A 2 0 0 3 

SNOP - skupni nočni program radijskih 
postaj v Sloveniji vsak dan od 00 .00 do 
0 5 . 0 0 na f rekvencah Radia Triglav, 
Kranj in Sora - RADIO TRBOVLJE 

5.30 Napoved 5.45 Razmere na cestah 
6.15 Nočna kronika 6.25 BIO vremenska 
napoved 6.30 Na današnji dan 6.40 Dobro 
jutro! Komu? 6.50 EPP 7.00 Novice 7.15 
Knjižni kotiček 7.30 Čestitka presenečenja 
7.40 Pregled tiska 7.50 EPP 8 .00 Misel 
dneva - citat 8.20 Oziramo se 8.30 Osmrt
nice 8 .50 EPP 9 .00 Godan 9 .20 Tema 
dneva 9.50 EPP 10.00 Novice 10.10 Mali 
oglasi 10.40 Zaposlovanje 10.45 Kaj da
nes za kosilo 10.50 EPP 11.00 Novice 
11.10 Prodaja rabljenih vozil 11.30 Kviz Ra
dia Kranj 11.45 Kaj danes za kosilo 11.50 
EPP 12.00 Novice 12.10 Relax 12.30 
Osmrtnice 12.40 Prispevek 12.50 EPP 
13.00 Pesem tedna 13.10 Izgubljene živali 
13.40 Zlata minuta na Radiu Kranj 13.50 
EPP 14.00 Godan 14.30 Borzni komentar 
14.50 EPP 15.00 Novice 15.15 Vreme, 
ceste 15.30 Aktualno 15.45 Pregled da
našnjih kulturnih dogodkov 16.00 Novice 
16.10 Prispevek 17.00 Novice 17.20 Avto
mobilistična oddaja na Radiu Kranj 17.50 
EPP 18.00 Godan 18.15 Izgubljene živali 
18.20 Računalniške novice 19.00 Novice 
19.10 Izgubljeni, najdeni predmeti 20 .00 
Glasba 24.00 SNOP 

R GORENC 
Oddajamo od 5.30 do 22.00 na 88,9 
Mhz in 95,0 Mhz UKV stereo. 

R TRIGLAV 
5.30 Minute za narodnozabavno glasbo 
6.00 Razmere na cestah 6 .05 Vreme in 
Robert Bohinc 6 .30 Novice, Pogled v 
današnji dan in v gorenjski porodnišnici 
6.50 Vaše pravice v policijskem postop
ku 7.00 Druga jutranja kronika 7.20 Raz
mere na cestah, vreme, Popevka tedna 
7.45 Kulturni utrinek 8 .00 Kronika OKC 
Kranj - zadnjih 24 ur 8.15 Obvestila 8 .20 
Danes v Gorenjskem glasu 8 .30 Novice, 
Pogled v današnji dan 9 . 0 0 Aktualno: 
Sejem učbenikov 9.15 Voščila 9 .55 Po
gled v današnji dan 10.00 Gibljive slike 
10.30 Včeraj, danes, jutri 11.00 Aktual
no 12.00 BBC - novice 12.10 Osmrtni
ce 12.15 Obvestila 12.25 Danes na Ra
diu Triglav 12.30 Novice 13.00 Oddaja 
za upokojence 13.50 Voščila 14.00 Ak
tualno: Prosta delovna mesta 14.15 Voš
čila, obvestila 14.30 Novice 15 .00 Big 
Bang Jesenice se predstavlja 15.25 Ra
dio v prihodnjih dneh 15.30 Dogodki in 
odmevi 16.10 Razmere na cestah, vre
me, Popevka tedna 16.15 Obvestila 
16.30 Osmrtnice 16 .55 Pogled v da
našnji dan 17.00 Aktualno 17.25 Jutri na 
Radiu Triglav 17.30 Včeraj, danes, jutri 
18.00 Aktualno 18 .40 Oglasi 18 .55 
OKC - črna kronika 19.15 Voščila, obve
stila 19.25 Pogled v jutrišnji dan - Jutri 
na Radiu Triglav 19 .30 Lestvica izpod 
Triglava 2 0 . 4 0 Oglasi 21 .00 Popevka 
tedna 21.30 Jutri na Radiu Triglav 23 .40 
Ta teden na Radiu Triglav 23.15 Raču
nalniške novice - Glasba do polnoči, 
Oglasi 20 minut pred vsako uro, od 5.40 
do 23.40 

R SORA 
6.00 Napoved programa - Začnimo dan z 
nasmehom 6.15 Novice in dogodki, šport, 
vreme 6.30 Noč ima svojo moč 6.40 Be
sedovanje o besedah 7.00 Druga jutranja 
kronika 7.40 Pregled tiska 8.00 Radio da
nes 8.15 Novice in dogodki, šport, vreme 
8.55 Dnevna malice 9.00 Aktualno 9.30 
Črna kronika 10.00 Novice in dogodki, 
šport, vreme 10.15 Osmrtnice 10.20 Po
gled v zvezde 10.30 Vrelci zdravja in lepo
te 12.00 Kličemo London - BBC 12.15 
Pesem dneva 12.30 Čestitke 13.00 
Osmrtnice 13.10 Radio danes 13.15 D9 
14.00 Dober dan, Gorenjska 14.30 Ra
dijska prodaja 15.00 Novice in dogodki, 
šport 15.30 RA Slovenija 16.15 Radio da
nes 17.00 Studio 911 (kultura) 18.00 Vrti
ljak stare glasbe 20.00 Odpoved dnevne
ga programa 20.05 Glasbeni program RA 
Sora do polnoči 24.00 SNOP 

KRIM: 100,2 MHz - ŠANCE: 99,5 Mhz -
LJUBLJANA: 104,8 MHz 
6.00 Dobro jutro 5.15 Novice 6.20 Noč
na kronika 6.50 Horoskop 6.57 Izbranka 
tedna 7.20 Na današnji dan 7.35 Vreme 
7.50 Anketa 8.25 RGLovo želo 8.45 Kam 
danes 9.00 Gospodarstvo 9 .30 Jutro je 
lahko... 10.00 V Ljubljani 10 .30 Gost, 
tema 11.30 Vaše mnenje o... 11.00 Kam
niške novice 11.30 RGLova tema 12.00 
BBC novice 12.30 Dogodek dneva 13.00 
Iz tujega tiska 13.20 Odgovori poslušal
cem 13.30 Osir 14.00 Pasji radio 15.00 
RGL obvešča in komentira 15.30 Kulturni 



GLASOV KAŽIPOT 
utrip 15.50 Gospodarstvo 17.00 Izjava 
tedna 18.00 Slovenska glasbena lestvica 
19.30 Znova Osir 2 0 . 0 0 Horoskop 
20.30 Večerni program 

R OGNJIŠČE 
5.00 Pogumno v novi dan 5.10 Vreme, 
ceste 5.20 Biser za dušo 5.30 Poročila 
5.45 Napovednik programa 6.00 Svetnik 
dneva 6.20 Prognostik 6.30 Kratke novi
ce 6 .35 Kličemo 113 6.45 Sejalec seje 
besedo (dnevni odlomki Božje besede z 
razlago) 7.00 Zvonjenje 7.15 Bim-bam-
bom 7.30 Poročila, osmrtnice, obvestila 
7.45 Poročilo o stanju na cestah - AMZS 
8.00 Kmetijski nasvet 8 .30 Koledar prire
ditev 8.45 Spominjamo se 9.00 Poročila 
9.15 Napovednik 10.00 Poročila 11.00 
Kratke novice, Vaša pesem 11.15 Fidifar-
mov kotiček 12.00 Zvonjenje, ponovitev 

SNOP - skupni nočni program radijskih 
postaj v Sloveniji vsak dan od 00 .00 do 
0 5 . 0 0 na f rekvencah Radia Triglav, 
Kranj in Sora - ŠTAJERSKI VAL 

R K R A N J 
5.30 Napoved 5 .45 Na današnji dan 
5.50 EPP 6.00 Vreme, ceste 6.15 Nočna 
kronika 6 .25 Bio vremenska napoved 
6.30 Na današnji dan 6.40 Dobro jutro! 
Komu? 6 .50 EPP 7.00 Novice 7.30 
Čestitka presenečenja 7.50 EPP 8 .00 
Misel dneva - citat 8 .20 Oziramo se 8.30 
Izgubljene živali 8 .50 EPP 9 .00 Godan 
9.20 Tema dneva: gost v studiu župan 
občine Naklo 9 .50 EPP 10 .00 Novice 
10.10 Mali oglasi 10 .20 Ponudba 
nepremičnin 10.45 Kaj danes za kosilo 
10.50 EPP 11.00 Novice 11.10 
Prispevek 11.30 Kviz Radia Kranj 11.45 
Temperature doma in po svetu 11.50 EPP 
12.00 Novice 12 .30 Osmrtnice 12.50 
EPP 13.00 Pesem tedna 13.10 Bio vre
menska napoved 13.15 Izgubljene živali 
13.20 Prispevek 13.40 Zlata minuta na 
Radiu Kranj 13 .50 EPP 14.00 Godan 
14.30 Prispevek 14.50 EPP 15.00 
Novice 15.15 Vreme, ceste 15.30 Aktual
no 15.45 Pregled današnjih kulturnih do
godkov 16.00 Novice 16.30 Tudi jeseni je 
lepo 16 .50 EPP 17.00 Novice 17.10 
Prispevek: Štiri tačke 17.50 EPP 18.00 
Godan 18.10 Izgubljene živali 18.20 
Prispevek 18 .50 EPP 19.00 Novice 
19.05 Izgubljeni, najdeni predmeti 20 .00 
Glasba 24.00 Skupni nočni progam 

R GORENC 
Oddajamo od 5.30 do 22.00 na 88,9 
Mhz in 95,0 Mhz UKV stereo. 

5.30 Minute za narodnozabavno glasbo 
6.00 Razmere na cestah 6.05 Vreme in 
Robert Bohinc 6.20 SMS glasbene želje 
6.25 Danes na Radiu Triglav 6.30 Novice, 
Pogled v današnji dan in v gorenjski porod
nišnici 7.00 Druga jutranja kronika 7.20 
Razmere na cestah, vreme, Popevka tedna 
7.45 Kulturni utrinek 8.00 Kronika OKC 
Kranj - zadnjih 24 ur 8 .05 Nasvet psi
hologinje 8.15 Obvestila 8 .30 Novice, 
Pogled v današnji dan 8 .40 Oglasi 9 .00 
Aktualno 9.15 Voščila, obvestila 9 .55 
Pogled v današnji dan 10 .00 Aktualno; 
Olimpijski kotiček 10.30 Včeraj, danes, 

SNOP - skupni nočni program radijskih 
postaj v Sloveniji vsak dan od 00 .00 do 
0 5 . 0 0 na f rekvencah Radia Triglav, 
Kranj in Sora - ŠTAJERSKI VAL 

R KRANJ 
5.30 Napoved 5.45 Razmere na cestah 
5.50 EPP 6.00 Vreme, ceste 6.15 Nočna 
kronika 6 .25 BIO vremenska napoved 
6.40 Dobro jutro! Komu? 6 .45 Vreme, 
ceste 6.50 EPP 7.00 Novice 7.15 Zeleni 
nasvet 7.30 Čestitka presenečenja 7.40 
Pregled tiska 7.50 EPP 8.00 Misel dneva, 
citat 8 .20 Oziroma se 8 .30 Izgubljene 
živali 8.50 EPP 9 .00 Godan 9 .20 Tema 
dneva 9 .50 Radio Capris 10.00 Novice 
10.10 Mali oglasi 10.20 Prispevek 10.45 
Kaj danes za kosilo 10 .50 EPP 11.00 
Novice 11.20 Prispevek 11.30 Kviz Radia 
Kranj 11.45 Temperature doma in po sve
tu 11.50 EPP 12.00 Novice 12.30 Osm
rtnice 12.40 Prispevek 12.50 EPP 13.00 
Pesem tedna 13.10 Bio vremenska 
napoved 13.15 Izgubljene živali 13.40 
Zlata minuta na Radiu Kranj 13.50 EPP 
14.00 Godan 14.30 Planinsko športni 
kotiček 14.45 Pregled današnjih kulturnih 
dogodkov 14.50 EPP 15.00 Novice 
15.10 Borzni komentar 15.15 Vreme, ces
te 15.30 Aktualno 15.45 Pregled današn
jih kulturnih dogodkov 16 .00 Novice 
16.20 Prispevek 16.50 EPP 17.00 
Novice 17.20 Prispevek 18.00 Godan 
18.15 Izgubljene živali 18.50 EPP 19.00 
Novice 20 .00 Glasba 24.00 SNOP 

R GORENC 
Oddajamo od 5.30 do 22.00 na 88,9 
Mhz in 95 ,0 Mhz UKV stereo. 

R TRIGLAV 
5.30 Minute za narodnozabavno glasbo 
6.00 Razmere na cestah 6.05 Vreme in 
Robert Bohinc 6.25 Danes na Radiu Triglav 
6.30 Pogled v današnji dan in v gorenjski 
porodnišnici, vreme, ceste 6 .50 Jutranja 
humoreska 7.00 Druga jutranja kronika 
7.20 Razmere na cestah, vreme, Popevka 
tedna 7.50 Druga jutranja humoreska 8.00 
Kronika OKC Kranj - zadnjih 24 ur 8.05 
Zdrav način prehranjevanja 8.15 Obvestila 
8.30 Novice, Pogled v današnji dan 9.00 
Aktualno - Zakladi ljudske modrosti 9.15 
Voščila 9.55 Pogled v današnji dan 10.00 
Aktualno 10.30 Včeraj, danes, jutri 11.00 

duhovne misli 12.05 Biser za dušo 12.15 
Voščilo prijateljem RO 12 .30 Poročila, 
osmrtnice, obvestila 13 .00 Mali oglasi 
14.00 Kratke novice 14.05 Napovednik 
14.15 GV v etru 14 .30 Kulturni utrinki 
15.00 Informativna oddaja 15.30 Osmrt
nice, obvestila 15.50 Koledar prireditev 
16.00 Glasbena voščila 17.00 Šport na 
radiu Ognjišče I. 18.00 Poročila, Vaša pe
sem 18.15 Šport na Radiu Ognjišče II. 
19.00 Radio Glas Amerike (VOA) 19.10 
Kratke novice 19.15 Napovednik progra
ma za jutri 19.30 Za otroke 19.45 Sejalec 
seje besedo (ponov.) 20 .00 Radio Vatikan 
20.20 Kaj bo jutri na R.O.? 20 .30 1. Luč 
v temi, 3. Vstani in hodi, 2. 4. in 5. Juretov 
večer 21.30 Mozaik dneva 22 .00 1. in 3. 
Sončna pesem, 2. 4. in 5. Svetloba in 
sence 23 .00 Ponedeljek ob 17.00 24.00 
Prijatelji Radia Ognjišče 4 .40 Radio Vati
kan 

jutri 11.00 Drug z drugim 12.00 BBC -
novice 12.10 Osmrtnice 12.15 Obvestila 
12.25 Danes na Radiu Triglav 12.30 
Novice 13.00 Glas ljudstva 13.50 Motor-
ci, ponovitev oddaje 14.15 Obvestila, 
Voščila 14.30 Novice 15.00 Aktualno 
15.25 Radio v prihodnjih dneh 15.30 Do
godki in odmevi 16.10 Razmere na cestah, 
vreme, Popevka tedna 16.15 Obvestila 
16.30 Osmrtnice 16.55 Pogled v današn
ji dan 17.00 Aktualno 17.25 Jutri na Radiu 
Triglav 17.30 Včeraj, danes, jutri 18.00 Ak
tualno: Oddaja o modi 18 .30 Tednik 
občine Jesenice 18.55 Črna kronika dne
va 19.00 Misli iz Biblije 19.15 Voščila, ob
vestila 19.25 Pogled v jutrišnji dan, radio 
jutri 19.30 Resna glasba - ponovitev odda
je 21.00 Popevka tedna 21.25 Jutri na Ra
diu Triglav 21.30 Zlata kočija formula ena 
(ponovitev) 23 .00 Radio v prihodnjih dneh 
- Večerni glasbeni progam, Oglasi 20 min
ut pred vsako uro, od 5.40 do 23.40 

R SORA 
6.00 Napoved programa - Začnimo dan z 
nasmehom 7.15 Novice in dogodki, šport, 
vreme 6.30 Noč ima svojo moč 8.00 Tema 
po izboru voditelja 9 .00 Praznično 
dopoldne 9.30 Povej naglas 10.00 Novice 
in dogodki 10.15 Osmrtnice 10.30 Zakladi 
slovenskih spominov 11.00 Občinski na
grajenci: Prosvetno društvo Sorica 12.00 
Kličemo London - BBC 12.15 Pesem tedna 
13.00 Osmrtnice 13.10 Radio danes 
13.15 D9 14.00 Dober dan Gorenjska 
14.30 Radijska prodaja 15.00 Novice in 
dogodki, šport, vreme 15.30 RA Slovenija 
16.15 Radio danes 17.00 Na planetu glas
be 20.00 Radio jutri 20.05 Glasbeni pro
gram RA Sora do polnoči 24.00 SNOP 

KRIM: 100,2 MHz - ŠANCE: 99,5 Mhz -
LJUBLJANA: 104,8 MHz 
6.00 Dobro jutro 6 .20 Nočna kronika 
6.50 Horoskop 6.57 Izbranka tedna 7.20 
Na današnji dan 7.35 Vreme 7.50 Anketa 
8.25 RGL danes 8.45 Kam danes 9.00 
Gospodarstvo 9 .30 Jutro je lahko 10.00 
V Ljubljani 10.30 RGLov gost 11.30 Vaše 
mnenje o 12.00 BBC novice 12.30 Do
godek dneva 13.00 Iz tujega tiska 13.20 
Odgovori poslušalcem 13.30 Beseda 
opozicije 14.00 Pasji radio 15.00 RGL 
obvešča in komentira 15.30 Kulturni utrip 
15.50 Gospodarstvo 16 .00 Šport in 
rekreacija 17.30 Kinomatik 18.00 Izbran-

Mavrica 12.00 BBC - novice 12.10 Osmrt
nice 12.15 Obvestila 12.25 Danes na Ra
diu Triglav 12.30 Novice 13.00 Aktualno -
OKS 14.15 Voščila, obvestila 14.30 
Novice 15.00 Aktualno 15.25 Radio v pri
hodnjih dneh 15.30 Dogodki in odmevi 
16.10 Razmere na cestah, vreme, Popevka 
tedna 16.15 Obvestila 16.30 Osmrtnice 
16.50 Podjetniški cik-cak OOZ Jesenice -
Pogled v današnji dan 17.00 Aktualno 
17.30 Včeraj, danes, jutri 18.00 Aktualno 
18.30 Tednik Radovljica 19.00 Današnja 
črna kronika dneva 19.15 Voščila, obvestila 
19.25 Pogled v jutrišnji dan, radio jutri 
19.30 Zimzeleni četrtek 21.00 Popevka 
tedna 21.15 V jutrišnjem Gorenjskem glasu 
21.30 Jutri na Radiu Triglav 22.15 
Zdravnikov nasvet (ponovitev), Radio v pri
hodnjih dneh - Glasba do polnoči, Oglasi 
20 minut pred vsako uro, od 5.40 do 23.40 

R SORA 
6.00 Začnimo dan z nasmehom 6.15 
Novice in dogodki, šport, vreme 6 .30 Noč 
ima svojo moč 6.40 Gospodinjski nasveti 
7.00 Druga jutranja kronika 8 .00 Radio 
danes 8.55 Dnevna malica 9 .00 Aktualno 
10.00 Novice in dogodki 10.15 Osmrt
nice 10 .30 Komercialna predstavitev 
11.00 Vprašanja in pobude 12.00 Kliče
mo London - BBC 12.15 Pesem tedna 
12.30 Čestitke 13.00 Osmrtnice 13.10 
Radio danes 13.15 D9 14.00 Dober dan, 
Gorenjska 14.30 Radijska prodaja 15.00 
Novice in dogodki, šport, vreme 15.30 RA 
Slovenija 16.15 Radio danes 17.00 Stu
dio 911 18 .00 Od svečke do volana 
19.00 Vandranje s harmoniko 2 0 . 0 0 
Odpoved programa 21.00 Glasbeni pro
gram RA Sora do polnoči 24.00 SNOP 

R RGL 
KRIM: 100,2 MHz - ŠANCE: 99 ,5 Mhz -
LJUBLJANA: 104,8 MHz 
6.00 Dobro jutro 6.15 Novice, ceste, 
vreme 6 .20 Nočna kronika 6 .50 
Horoskop 6.57 Izbranka tedna 7.20 Na 
današnji dan 7.35 Vreme 7.50 Anketa 
8.45 Kam danes 9 .00 Gospodarstvo 
9.30 Jutro je lahko 10 .00 V Ljubljani 
10.30 Vaše mnenje o... 11.30 RGLova 
tema 12.00 BBC novice 12.30 Dogodek 
dneva 13.20 Odgovori poslušalcem 
13.30 Turizem 14.00 Pasji radio 14.30 
Borzni komentar 15.00 RGL obvešča in 
komentira 15.30 Kulturni utrip 15 .50 

R ODMEV 
6.00 Dobro jutro, novice, vreme 6.15 Jutra
nji nasmeh 6.30 Popevka tedna 7.20 Horo
skop 7.45 Vrtimo 113 7.50 Zaprašenki dne
va 8.15 Listamo časopise 8.30 Povej naprej 
8.40 Kulturni utrinki 9.15 S pesmijo na obis
ku 9 .30 Nasvet dneva - Ekologija 9 .40 
Glasbene želje 9.50 Minute s turistično 
agencijo Relax 10.00 Minute za podjetne 
11.00 Regijske novice, osmrtnice 11.30 
Brezplačni mali oglasi 12.15 S pesmijo na 
obisku 12.30 Opoldnevnik Radia Koper 
13.15 Kulturni utrinki 13.30 SMS beračk 
14.00 Mlin na eter 15.15 Z vami Gospodar
ski vestnik 15.30 Dogodki in odmevi RASL 
16.15 Kulturni utrinki 16.30 Popevka tedna 
17.00 Regijske novice 17.10 Izbiramo po
pevko tedna 18.10 Avtomobilistična oddaja 
Avtofokus 18.20 Glasbene želje 19.00 SQ 
dance 20.00 Nočni glasbeni program 

ka tedna, glasovanje 19.20 Vreme 19.30 
Ugibamo 19.45 Šport 19.55 Horoskop 
20.00 Vedeževanje 21.00 Odprta dlan 

R OGNJIŠČE 
5.00 Pogumno v novi dan 5.10 Vreme, ces
te 5.20 Biser za dušo 5.30 Poročila 5.45 
Napovednik programa 6.00 Svetnik dneva 
6.20 Prognostik 6.30 Kratke novice 6.35 
Kličemo 113 6.45 Sejalec seje besedo 
(dnevni odlomki Božje besede z razlago) 7.00 
Zvonjenje 7.15 Bim-bam-bom 7.30 Poročila, 
osmrtnice, obvestila 7.45 Poročilo o stanju 
na cestah - AMZS 8.00 Kmetijski nasvet 
8.30 Koledar prireditev 8.45 Spominjamo se 
9.00 Poročila 9.15 Napovednik 10.00 
Poročila 10.15 Srečno na poti 11.00 Kratek 
novice, Vaša pesem 11.15 FIDI 12.00 Zvon
jenje, ponovitev duhovne misli 12.05 Biser za 
dušo 12.15 Voščilo prijateljem RO 12.30 
Poročila, osmrtnice, obvestila 13.00 Zlati 
zvok 14.00 Kratke novice 14.05 Napovednik 
14.15 GV v etru 14.30 Kulturni utrinki 15.00 
Informativna oddaja 15.30 Osmrtnice, ob
vestila 15.50 Koledar prireditev 16.00 Mali 
oglasi 17.00 Pogovor o... 18.00 Poročila, 
Vaša pesem 18.15 Aktualna tema 19.00 
Glas Amerike 19.10 Kratke novice 19.15 
Napovednik programa za jutri 19.30 Za 
otroke 19.45 Sejalec seje besedo (ponov.) 
20.00 Radio Vatikan 20.20 Kaj bo jutri na 
R.O.? 20.30 Sveta vera bodi vam luč (radijs
ka kateheza) 21.30 Mozaik dneva 22 .00 
Glasba z znamko 23.00 Šport na Radiu Ogn
jišče 4.40 Radio Vatikan 

R ODMEV 
6.00 Dobro jutro, novice, vreme 6.15 Ju
tranji nasmeh 6 .30 Popevka tedna 7.20 
Horoskop 7.45 Vrtimo 113 7.50 Zaprašen
ki dneva 8.15 Listamo časopise 8.30 Povej 
naprej 8.40 Kulturni utrinki 9.15 S pesmijo 
na obisku 9.30 Nasvet dneva - Zdravje in 
lepota 9.40 Glasbene želje 10.00 Aktualna 
tema-Astronomski tabor Vojsko 11.00 Regi
jske novice, osmrtnice 11.30 Brezplačni 
mali oglasi 12.15 S pesmijo na obisku 
12.30 Opoldnevnik Radia Koper 13.15 Kul
turni utrinki 13.30 SMS beračk 14.00 Mlin 
na eter 15.15 Z vami Gospodarski vestnik 
15.30 Dogodki in odmevi RASL 16.15 Kul
turni utrinki 16.30 Popevka tedna 17.00 
Regijske novice 17.10 Predstavitev festivala 
Zmaj za mlade 18.10 Avtomobilistična odda
ja Avtofokus, Avto Lesce 18.20 Glasbene 
želje 19.00 V viharju spomninov 20 .00 
Nočni glasbeni program 

Gospodarstvo 16.30 Dosjeji 17.30 Živals
ki program 18.00 Jugonostalgija 19.20 
Vreme 19 .30 Ugibamo 19 .45 Šport 
19.55 Horoskop 20 .00 Večerni program 

R OGNJIŠČE 
5.00 Pogumno v novi dan 5.10 Vreme, 
ceste 5.20 Biser za dušo 5.30 Poročila 
5.45 Napovednik programa 6.00 Svetnik 
dneva 6.20 Prognostik 6.30 Kratke novice 
6.35 Kličemo 113 6.45 Sejalec seje bese
do (dnevni odlomki Božje besede z razla
go) 7.00 Zvonjenje 7.15 Bim-bam-bom 
7.30 Poročila, osmrtnice, obvestila 7.45 
Poročilo o stanju na cestah - AMZS 8.00 
Kmetijski nasvet 8 .30 Koledar prireditev 
8.45 Spominjamo se 9.00 Poročila 9.15 
Napovednik 9.30 Založba Družina 10.00 
Poročila 10.15 Doživetja gora in narave 
(Robert Božič) 11.00 Kratke novice, Vaša 
pesem 11.15 Fidifarmov kotiček 12.00 
Zvonjenje, ponovitev duhovne misli 12.05 
Biser za dušo 12.15 Voščilo prijateljem RO 
12.30 Poročila, osmrtnice, obvestila 
13.00 Mali oglasi 14.00 Kratke novice 
14.05 Napovednik 14.15 GVvetru 14.30 
Kulturni utrinki 14.45 Komentar iz Družine 
15.00 Informativna oddaja 15.30 Osmrt
nice, obvestila 15.50 Koledar prireditev 
16.00 Glasbena voščila 18.00 Poročila in 
Vaša pesem 18.15 1.-3. Dijaška oddaja 2. 
- 4. Skavtski potep 19.00 Radio Glas 
Amerike (VOA) 19.10 Kratke novice 19.15 
Napovednik 19.30 Za otroke 19.45 Se
jalec seje besedo (ponov.) 20 .00 Radio 
Vatikan 20 .20 Kaj bo jutri na R.O.? 20 .30 
Karavana prijateljstva I 21.30 Mozaik dne
va 22 .00 Karavana prijateljstva II. 23 .00 
Pogovor o 24.00 Srečno na poti 4 .40 Ra
dio 

R ODMEV 
6.00 Dobro jutro, novice, vreme 6.15 Ju
tranji nasmeh 6 .30 Popevka tedna 7.20 
Horoskop 7.45 Vrtimo 113 7.50 Za
prašenki dneva 8.15 Listamo časopise 
8 .30 Povej naprej 8 .40 Kulturni utrinki 
9.15 S pesmijo na obisku 9 .30 Nasvet 
dneva - dom in gospodinjstvo 9 .40 Glas
bene želje 10.00 Turistika 11.00 Regijske 
novice, osmrtnice 11.10 Potujmo z agen
cijo Relax 11.30 Brezplačni mali oglasi 
12.15 S pesmijo na obisku 12.30 Opold
nevnik Radia Koper 13.00 Programska iz
menjava z Alpskim valom 19 .00 Nočni 
glasbeni program 
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S r e č a n j e z o d s e l j e n c i 

Javo r j e - Turistično društvo Ja
vorje v nedel jo , 17. avgusta, 
prireja t rad ic ionalno srečanje z 
odsel jenc i iz tega kraja in oko
l ice. Letos bodo posebno po
zornost namenili tudi vsem prisel
j encem, ki se bodo v kulturno -
zabavnem programu pomeri l i z 
odsel jenci. Za zabavo bo poskr
bel ansambel Mladi Dolenci. 

D a n k i s l e g a m l e k a 

in ž g a n c e v 

B e g u n j š č i c a - Na Begunjščici -
na planini Prevala bo jutri, v pe
tek, 15. avgusta, Dan kis lega 
mleka in žgancev. Na voljo bodo 
tudi druge dobrote, kot so sirovi 
štrukl j i , div jačinski golaž, jo ta , 
telečja obara in še kaj se bo naš
lo. 

S o b o t n a p r o m e n a d a 

Škof ja L o k a - Poletne sobote na 
Mestnem trgu v Škofji Loki že vse 
polet je živijo v soju Sobotn ih 
promenad. V soboto, 16. avgus
ta, vas na svoj koncert vabi tam
buraška skupina B isern ica iz 
Reteč. Navduši l i vas bodo s 
pr i rejenimi l judskimi pesmimi , 
koncertnimi skladbami, pa tudi s 
priredbami priljubljenih večno ze
lenih melodij. 

N a K o k r c i j e s u p e r 

Kran j - Živila Kranj bodo poskr
bela, da se boste imeli to poletje 
na Kokrici zares super. Niz polet
nih prireditev "Na Kokr'ci je su
per" se nadaljuje v soboto , 16. 
avgusta, ob 10. uri z nastopom 
Natalije Verboten. 

P G D B o h i n j s k a B e l a 

p r a z n u j e 

B o h i n j s k a Be la - Prostovol jno 
gasilsko društvo Bohinjska Bela 
ob 105. obletnici delovanja vabi v 
soboto, 16. avgusta, na proslavo 
ob blagoslovu gasi lskega vozila 
in gasilsko veselico. Proslava se 
bo začela ob 16. uri z 
b lagos lovom vozila, pred gasi l 
sk im d o m o m , sledi l bo nastop 
folklornih skupin. Ob 17. uri se 
bo začela gasi lska vesel ica z 
ansamblom Ptujskih 5 in bogatim 
s reče lovom, in sicer na igr išču 
ob gasilskem domom. 

P r i r e d i t v e v B o h i n j u 

Boh in j - Danes, v četrtek, 14. av
gusta, Turistično društvo Bohinj 
prireja t rad ic ionalno prireditev 
Kresna noč. Med 18. in 19. uro 
bo Pod Ska lco igral ansambe l 
Gamsi. Ob 19. uri bo nastopila 
otroška folklorna skupina Bohinj; 
ob 1 9 . 2 0 uri bo p romenadn i 
koncert Godbe Gorje, in sicer v 
parku ob hotelu Jezero; ob 2 0 . 
uri bo nastopila folklorna skupina 
Bohin j , ob 2 0 . 3 0 pa fok lo rna 
skupina KUD Triglav Srednja vas 
- Pod Skalco. V parku ob hotelu 
Jezero bo ob 2 1 . uri prižiganje 
kresov, bakel, lučk na jezeru in 
koncer t g o d b e na pihala; ob 
2 1 . 3 0 uri bodo prižgali ogn 
jemet, nato pa bo za zabavo Pod 
Skalco skrbel ansambel Gamsi. 
Jutr i , v petek, 15. avgusta, 
Špo r tno društvo Sredn ja vas 
prireja tradicionalni Veseli večer 
pod vaško lipo v Srednji vasi. Od 
16. do 2 1 . ure (petek in sobota) 
bo se jem d o m a č e in umetne 
obr t i , in s icer v parku med 
hotelom Jezero in prireditvenim 
prostorom Pod Skalco. Ob 2 0 . 
uri bo v kampu Danica nastopila 
otroška folklorna skupina Bohinj 
iz Bohinjske Bistrice. Ob 2 1 . uri 
pa se bo na ranču Mrcina (Stu-
dor) začel dia večer ob tabornem 
ognju. V nedel jo, 17. avgusta, ob 
10. uri Špor tno društvo Avgust 
Gašper l in Stara Fužina prireja 
tek okol i Boh in jskega jezera. 
Start in cilj teka bosta na prired
i tvenem pros toru Pod Ska lco , 
razglasitev rezultatov pa bo ob 
13. ur i . PGD Češn j i ca pa vas 
vabi ob 17. uri na gasilsko veseli
co , na kateri bo igral ansambel 
Fantje z vasi. 

V e s e l i v e č e r p o d l i p o 

S redn ja vas v Boh in j u - Športno 
društvo Srednja vas - Bohinj vabi 
jutr i , v petek, 15. avgusta, na 
Veseli večer pod lipo. Start kole
sarske tekme na planino 
Uskovnica bo ob 14. uri (prijave 
zbirajo do 13. ure). Tekmovanje 
bo v treh kategor i jah, in s icer 
otroci do 15 let, člani - članice od 
15 do 4 5 let in veterani nad 45 
let. Dolžina proge je 7 km, na
jboljši trije v kategoriji pa dobi jo 
medal je. Razglasitev rezultatov 
bo ob 17. uri pod lipo v Srednji 
vasi. Na vese lem večeru pod 
lipo, ki se bo začel ob 16. uri vas 
bodo zabaval ansambel 
Vagabundi. 

V a š k i d a n 

Ra teče - TD Rateče - Planica vas 
vabi na t radic ionaln i 12. Vaški 
dan, ki bo v Ratečah jutri, v pe
tek, 15. avgusta. Od 13. ure dal
je si lahko ogledate nastop cit-
rark iz Rateč in folklorne skupine 
Triglav. Ob 14.30 uri bo prome
nadni sprevod godbe na pihala in 
ostal ih nastopajoč ih v narodnih 
nošah, izpred vaške l ipe, med 
gost i lno Šurc in Mojmir, do 
vaškega trga na Gor ic i - pred 
gostilno Žerjav. Sledil bo pozdrav 
gostov in otvoritvena prireditev na 
vaškem trgu, nastop godbe na pi
hala, mešanega pevskega zbora 
iz Kranjske Gore , fo lk lorne 
skupine "kop jaš i " in Kurent i iz 
Spuhl je pri Ptuju, fo lk lorne 
skup ine Triglav in c i t rark. 
Ogledali si boste lahko tudi stare 
običaje - predelavo volne in razs
tavo ročnih del s pestro ponudbo 
domačih jedi. Ob 16.30 uri pa se 
bo začela veselica s plesom na 
vaškem trgu, kjer bo igral ansam
bel Dan in noč. Zvezda večera bo 
Natalija Verboten - ob 20 . uri. 

Ž e g n a n j e n a K r v a v c u 

K r v a v e c - V nedeljo, 17. avgusta, 
bo žegnanje na Krvavcu. Sveta 
maša bo ob 10. uri pri kapelici 
Marije Snežne. Obiskovalci bodo 
lahko poskusili razne planšarske 
specialitete, obiskali Dom na Kr
vavcu ter hotel v Tihi dolini. Gon-
do lska ž ičn ica bo na Krvavec 
vozila med 8. in 19. uro, 
dvosedežn ica Kr iška planina in 
enosedežnica Gospinca pa med 
9. in 16. uro. 

P r i r e d i t v e n a B l e d u 

B led - Danes, v četrtek, 14. av
gusta, ob 2 0 . 3 0 uri bo v Tr
govskem centru Bled Veselo po 
domače, kjer bo igral ansambel 
Igor in Zlati zvoki. Predstavitveni 
koncer t udeleženk g lasbene 
delavnice Pikolo pa bo ob 2 0 . 3 0 
uri na Ble jskem o toku . Predš-
marenski večer na Ml inem (ob 
jezeru na pletnah) se bo pričel ob 
20 . uri. V petek, 15. avgusta, ob 
9. uri bo start pohoda na Stražo. 
Odhod bo izpred hotela Golf. V 
cerkvi sv. Martina, bo ob 2 0 . 3 0 
uri koncert ob prazniku - glasbe
na delavnica Pikolo, ansambel 
kljunastih flavt Prima Vista. Od 9. 
do 13. ure bo na Ol impi jskem 
trgu pred špor tno dvorano 
potekala kmečka tržnica in boljši 
t rg. V primeru slabega vremena 
bo v Festivalni dvorani. V soboto, 
16. avgusta, od 10. ure dalje bo 
v Zdraviliškem parku sejem 

K I N O 

Petek , 15 . avgus ta 2 0 0 3 

K I N O C E N T E R amer iška komedi ja BUTEC IN BUTEC 2 : 
KO JE HARRY SREČAL LLOYDA ob 18. in 2 0 . uri (igrajo: 
Eric Chr ist ian O lsen , Derek R ichardson , Luis Guzman) ; 
ameriški akci jski tri ler B E S N O MAŠČEVANJE ob 2 2 . uri 
(igrajo: Vin Diesel, Lorenz Tate, Timothy Olyphant); K I N O 
S T O R Ž I Č amer iška mladinska komedi ja LIZZIE B O POP-
STAR ob 17. uri (igrajo: Hilary Duff, Adam Lamberg , Rober t 
Car rad ine) ; amer išk i znanstveno- fantas t ičn i akc i jsk i f i lm 
HULK in 19. in 2 1 . 3 0 uri (igrajo: Eric Bana, Jenni fer Con -
nely, N ick Nol te , Sam Ell iot); L I N H A R T O V A D V O R A N A 
RADOVLJ ICA akci jska komedi ja CHARLIJEVI ANGELČKI : 
S P O L N O BRZINO ob 2 0 . 3 0 uri; K I N O SORA Š K OF JA 
L O K A pustolovski f i lm A G E N T CODY B A N K S ob 2 0 . 3 0 
uri. 

S o b o t a , 16 . avgus ta 

K I N O C E N T E R amer iška komedi ja BUTEC IN BUTEC 2: 
KO JE HARRY SREČAL LLOYDA ob 17. in 19. uri (igrajo: 
Eric Chr ist ian O lsen , Derek R ichardson , Luis Guzman) ; 
amer išk i akci jsk i tr i ler B E S N O MAŠČEVANJE ob 2 1 . uri 
(igrajo: Vin Diesel, Lorenz Tate, T imothy Olyphant) ; K I N O 
S T O R Ž I Č amer iška mladinska komedi ja LIZZIE BO POP-
STAR ob 17. uri (igrajo: Hilary Duff, Adam Lamberg, Rober t 
Car rad ine) ; amer išk i znanstveno- fantas t ičn i akc i jsk i f i lm 
HULK in 19. in 2 1 . 3 0 uri (igrajo: Eric Bana, Jenni fer Con -
nely, N ick Nol te , Sam Ell iot), L I N H A R T O V A D V O R A N A 
R A D O V L J I C A akci jska komedi ja CHARLIJEVI ANGELČKI : 
S P O L N O B R Z I N O ob 1 8 . 3 0 ur i ; kr iminalka, grozl j ivka, 
misteriozni triler IDENTITETA ob 2 0 . 3 0 uri; K I N O S O R A 
ŠKOFJA LOKA pustolovski fi lm AGENT CODY BANKS ob 
1 8 . 3 0 uri; drama ODPRI SRCE ob 2 0 . 3 0 uri; K I N O ŽIRI 
ameriški akci jski fi lm HULK ob 2 0 . 3 0 uri. 

N e d e l j a , 17. avgus ta 

K I N O C E N T E R amer iška komedi ja BUTEC IN BUTEC 2: 
KO JE HARRY SREČAL LLOYDA ob 17. in 19. uri (igrajo: 
Eric Chr ist ian O lsen , Derek R ichardson , Luis Guzman) ; 
amer išk i akci jsk i tr i ler B E S N O MAŠČEVANJE ob 2 1 . uri 
(igrajo: Vin Diesel, Loremz Tate, Timothy Olyphant); K I N O 
S T O R Ž I Č amer iška mladinska komedi ja LIZZIE B O POP-
STAR ob 17. uri ( igrajo: Hilary Duff, Adam Lamberg , Rober t 
Car rad ine) ; amer išk i znanstveno- fantas t ičn i akc i jsk i f i lm 

HULK in 19. in 2 1 . 3 0 uri (igrajo: Eric Bana, Jennifer Con -
nely, N ick Nol te, Sam Ell iot); L I N H A R T O V A D V O R A N A 
R A D O V L J I C A kr im ina lka , groz l j ivka, mis ter iozn i t r i ler 
IDENTITETA ob 1 8 . 3 0 ; akci jska komedi ja CHARLIJEVI AN
GELČKI : S P O L N O BRZINO ob 2 0 . 3 0 uri; K I N O SORA 
Š K O F J A LOKA pustolovski fi lm AGENT C 0 D Y BANKS ob 
1 8 . 3 0 uri; drama ODPRI SRCE ob 2 0 . 3 0 uri; K I N O Ž IRI 
ameriški akci jski fi lm HULK ob 18. in 2 0 . 3 0 uri. 

P o n e d e l j e k , 1 8 . avgus ta 

K I N O C E N T E R amer iška komedi ja BUTEC IN BUTEC 2: 
KO JE HARRY SREČAL LL0YDA ob 18 .30 in 2 0 . 3 0 uri 
(igrajo: Eric Christ ian O lsen , Derek Richardson, Luis Guz
man) ; K I N O S T O R Ž I Č amer i ška m lad inska komed i j a 
LIZZIE B O POPSTAR ob 19. uri ( igrajo: Hilary Duff, Adam 
L a m b e r g , R o b e r t Car rad ine ) ; amer i šk i akc i jsk i t r i ler 
B E S N O M A Š Č E V A N J E o b 2 1 . uri ( igra jo: V in D iese l , 
Lorenz Tate, Timothy Olyphant) ; L INHARTOVA D V O R A N A 
R A D O V L J I C A kr im ina lka , groz l j ivka, mis ter iozn i t r i ler 
IDENTITETA ob 1 8 . 3 0 ; akci jska komedi ja CHARLIJEVI AN
GELČKI : S P O L N O BRZINO ob 2 0 . 3 0 uri; K I N O SORA 
Š K O F J A LOKA pustolovski fi lm AGENT C 0 D Y BANKS ob 
1 8 . 3 0 uri; d rama ODPRI S R C E ob 2 0 . 3 0 uri. 

To rek , 19 . avgus ta 

K I N O C E N T E R amer iška komedi ja BUTEC IN BUTEC 2 : 
KO JE HARRY SREČAL LLOYDA ob 1 8 . 3 0 in 2 0 . 3 0 uri 
(igrajo: Eric Christ ian Olsen, Derek Richardson, Luis Guz
man) ; K I N O S T O R Ž I Č amer i ška m lad inska komed i j a 
LIZZIE B O POPSTAR ob 19. uri (igrajo: Hilary Duff, Adam 
L a m b e r g , R o b e r t Car rad ine ) ; amer i šk i akc i j sk i t r i ler 
B E S N O M A Š Č E V A N J E ob 2 1 . uri ( igra jo: V in D iese l , 
Lorenz Tate, Timothy Olyphant). 

S r e d a , 2 0 . avgus ta 

K I N O C E N T E R amer iška komedi ja BUTEC IN BUTEC 2: 
KO JE HARRY SREČAL LL0YDA ob 1 8 . 3 0 in 2 0 . 3 0 uri 
(igrajo: Eric Christ ian O lsen , Derek Richardson, Luis Guz
man) ; K I N O S T O R Ž I Č Danes zap r to ! ; K I N O S O R A 
Š K O F J A L O K A komed i j a T E Č N O B A V H L A Č A H 2 o b 
2 0 . 3 0 uri. 

Č e t r t e k , 2 1 . avgus ta ' 

K I N O SORA Š K O F J A LOKA akci jski spektake l TERMINA
TOR 3: VSTAJA STROJEV ob 2 0 . 3 0 uri. 

S R E D A , 2 0 . A V G U S T A 2 0 0 3 

ČETRTEK, 2 1 - A V G U S T A 2 0 0 3 



HALO - HALO GORENJSKI GLAS TEL.: 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 Madžarske toplice 28.8. do 31.8 in 26.8. do 1.9."; Peljašac od 29.9. do 
R o z m a n Janez , s.p. 6.10. (ekskluzive); Banovci: od 21.10. do 24.10.; Gradaland 25.8; Trst: 5.9; 
Tel. : 0 4 / 5 3 - 1 5 - 2 4 9 Medžigorje: od 12 do 14. 9 . ; Šenčur 251-18-87 

GLASOV KAŽIPOT •» 
domače in umetnostne obrti. Ob 
2 0 . 3 0 uri se bo v hotelu Golf za
čel Jazz koncer t - ansambel 
Samboja. Koncert Sanktpeters-
burških dečkov - Glinka iz Rusije 
bo v cerkvi sv. Martina ob 20 .30 
uri. V Gorjah se bo ob 10. uri začel 
turnir v odbojki na mivki. V nedeljo, 
17. avgusta, od 10. ure dalje bo v 
Zdraviliškem parku sejem domače 
in umetnostne obrti. Ob 17. uri pa 
se bo začel otroški program. V ka
varni hotela Park bo ob 18.30 uri 
promenadni koncert Godbe na pi
hala iz Beljaka. V ponedeljek, 18. 
avgusta, bo v kavarni hotela Park 
večer gorenjske folklore, ki se bo 
začel ob 20 .30 uri. V torek, 19. av
gusta, ob 16. uri bo na Blejskem 
gradu sprejem pri graščaku z loko
strelskim turnirjem. 

K i s e l f e s t 

Kran j - V okviru poletnega otro
škega Kiselfesta bo danes, v če
trtek, 14. avgusta, ob 18. uri na 
vrtu gradu Khislstein na sporedu 
lutkovna predstava Kje je čarob
na pal ica? v izvedbi čarovnika 
Romana Freliha. Vstopnice so na 
voljo uro pred predstavo. 

P r a z n o v a n j e sv . R o k a 

L o m - Župni ja Lom pod Storži
č e m vabi na praznovanje sv. 
Roka, ki bo v soboto, 16. avgu
sta, ko bo ob 11.30 uri na plani
na Javornik nad Lomom sveta 
maša na pros tem. Po maši bo 
družabno srečanje. 

D r u ž a b n o s r e č a n j e 

J e s e n i c e - Medobč insko dru
štvo invalidov Jesenice vabi čla
ne na družabno srečanje - piknik, 
ki bo v nedeljo, 17. avgusta, z za
če tkom ob 11. uri na Pristavi. 
Organiziran bo prevoz. Avtobus 
bo odpeljal ob 9. uri z zadnje po
staje na Hrušici in bo ustavljal na 
vseh postajah do Rodin. V prime
ru dežja piknik odpade. 

P r i r e d i t v e v K r a n j s k i G o r i 

K ran j ska Gora - Danes, v četr
tek, 14. avgusta, ob 2 1 . uri se bo 
začela procesija z lučkami, in si
cer od cerkve do hotela Kotnik. 
Jutri, v petek, 15. avgusta bo v 
Ratečah potekal 12. Vaški dan. 
Ob 18. uri bo pred TIC Kranjska 
Gora start Kranjskogorske deset
ke. Prav tako ob 18. uri pa se bo 
pred trgovino Pf Katr na Dovjem 
začel Slovenski večer. 

S r e č a n j e n a P o r e z n u 

Kran j - Planinsko društvo Cerk
no, Združenje borcev NOV Cerk
no, borci brigade Kosovela, borci 
Ing. bataljona XXXI divizije in bor
ci Gorenjskega vojnega področja 
vabijo na letno srečanje planin
cev, borcev in mladine, ki bo v ne
deljo, 17. avgusta, ob 11. uri na 
Poreznu. Pohod na Porezen je 
mogoč iz sledečih smeri: iz Cerk
nega - po poti Kosovelove briga
de; iz Železnikov, preko Davče -
po poti Gorenjskega vojnega po
dročja; iz Jesenice, po dolgi poti 
(Podbrdo - Petrovo brdo). Koča 
na Poreznu je oskrbovana. 

P r i j a t e l j s k o s r e č a n j e 

L o m - Društvo invalidov Tržič tudi 
letos vabi svoje člane na prijatelj
sko srečanje, ki bo v soboto, 30 . 
avgusta, z začetkom ob 11. uri 
pred domom krajanov v Lomu pod 
Storžičem. Za vse, ki nimate last
nega prevoza, bo zagotovljen pre
voz z avtobusom. Prijave spreje
majo do vključno torka, 26. avgu
sta, v društveni pisarni ali po tel.. 
5 9 6 - 3 4 - 0 2 , med 15. in 17. uro. 
Prijavite se lahko tudi pri tajnici Jo
žici po tel.: 0 3 1 / 4 2 9 - 9 2 9 ali pred
sedniku po tel.: 0 4 1 / 7 6 2 - 6 2 3 . 

S r e č a n j e u p o k o j e n c e v 
G o r e n j s k e 

Škof ja Lok? - Društvo upokojen
cev Škofja Loka vabi na tradicio

nalno srečanje upokojencev Go
renjske, ki bo v četrtek, 4. sep
tembra, na Soriški planini. V kul
turnem programu, ki se bo začel 
ob 10. uri bodo nastopili: pihalni 
orkester Alples, mešani pevski 
zbor DU za Selško dolino in, har-
monikarski orkester Niko Želez
niki. Po končanem programu vas 
bo zabaval ansambel Ptujskih 5. 
Odhod bo ob 8. uri izpred avto
busne postaje v Škofji Loki. Prija
ve sprejemajo v društveni pisarni. 
K r a n j - Društvo upoko jencev 
Kranj tudi letos vabi svoje člane 
na tradicionalno srečanje upoko
jencev Gorenjske, ki bo 4. sep
tembra na Soriški planini. Odhod 
izrednih avtobusov bo ob 7. uri iz
pred hotela Creina. Prijave z vpla
čili sprejemajo v društveni pisar
ni, Tomšičeva 4 . 
N a k l o - Društvo upoko jencev 
Naklo vabi svoje č lane na 13. 
srečanje goren jsk ih upoko jen
cev, ki bo 4. septembra na Sori
ški planini . O d h o d bo ob 7.30 
uri, prijave pa zbirajo poverjenice 
društva. 
Ž a b n i c a , B i tn je - DU Žabnica -
Bitnje vabi svoje člane na piknik 
gorenjskih upokojencev, ki bo v 
četrtek, 4. septembra, na Soriški 
planini. Odhod avtobusov bo ob 
7. uri v smeri Kranj - Škofja Loka. 
Prijave z vplač i lom spre jema 
samo Mara Pečnik, vsak dan od 
13. do 15. ure, tel . : 23 -11-932 , 
in sicer do vključno 25 . avgusta. 

D P v a v t o k r o s u 

S o p o t n i c a - Na poligoni v So
potnici pri Škofji Loki bo v nede
ljo, 17. avgusta, z začetkom ob 
14. uri, državno prvenstvo v avto
krosu. Prijavljenih je 31 tekmoval
cev iz Slovenije. 

P r i r e d i t v e v T r ž i č u 

Tržič - Občina Tržič letos že sed
mo leto zapored organizirala Po
letne prireditve. Petkove večere 
si boste lahko popestrili z gledali
škimi predstavami, koncer t i kla
sične in zabavne glasbe,. . . Z lut
kovnimi predstavami, predstavit
vami raznih športov, pesmi in ča-
rovniškimi shovvi pa so sobotn i 
dopoldnevi rezervirani za najmlaj
še. Jutri, v petek, 15. avgusta, ob 
2 0 . uri bo v atriju Obč ine Tržič 
glasbeni večer Folk Slovenije, v 
izvedbi Kul turnega društva Folk 
Slovenija. V soboto, 16. avgusta, 
ob 10. uri bo v atriju občine otro
ška predstava Čarovnik iz Oza, v 
izvedbi Potu jočega g ledal išča 
Kranjski komedijanti. 

D a n t e r i c 

Davča - Kultura lanu na Loškem 
je bila že v času srednjega veka 
zelo razširjena, v Davči je prede
lava lanu potekala skoraj v vsaki 
hiši. V prid ohranjanja omenjene
ga običaja vsako leto TD Davča 
organizira e tno loško prireditev 
Dan teric, ki bo tokrat 16. in 17. 
avgusta, kjer nazorno prikažejo 
postopke predelave lanu, od žet-
ja in trenja lanu do izdelave obla
čil. Ob koncu celotno dogajanje 
popestri še glasba. 

P o č i t n i š k e d e l a v n i c e 

Kran j - V sodelovanju s PGD Bri
tof organizira Studio Tango iz 
Kranja poč i tn iške delavnice za 
osnovnošolce in mladino pridru
žijo pa se lahko tudi odrasli. Kaj 
se bo dogajalo v Britofu: začetna 
in nadaljevalna delavnica ljubitelj
ske kitare, plesne, ustvarjalne in 
delavnice družbenih iger, in sicer 
od 18. do 29 . avgusta v popol
danskih in večernih urah. Pred
hodno se je potrebno prijaviti po 
te l . : 2 3 2 - 4 6 - 7 7 ali 0 4 1 / 8 2 0 -
4 8 5 - Lado Likar. 

O t r o š k e d e l a v n i c e 

K ran j - Gorenjsk i muzej Kranj 
vabi na otroške likovne delavni
ce , ki potekajo skozi celotno po
letje na dvorišču gradu Khislste

in, in s icer vsako sredo od 17. 
ure dalje. Delavnice so namenje
ne otrokom od treh let dalje. 

P o d H o m a n o v o l i p o 

Škof ja L o k a - Petkovi večeri pod 
Homanovo lipo, na Mestnem trgu 
v Škofji Loki, so že vrsto let vzrok 
za pestro družabno življenje, tako 
domačinov, naključnih obiskoval
cev, kot tudi turistov. Jutri, v pe
tek, 15. avgusta, s pr ičetkom ob 
20 . uri bo z vami Alenka Godec. 

S r e č a n j e u p o k o j e n c e v 

K r a n j - Društvo upoko jencev 
Kranj organizira udeležbo na 10. 
srečanju upokojencev v Pliberku, 
ki bo v soboto, 3 0 . avgusta, na 
prostoru sejma v šotoru Sloven
skega prosvetnega društva Edi
nost Pliberk, z začetkom ob 10. 
uri. Odhod avtobusa bo ob 7.30 
uri izpred hotela Creina. Prijave 
zbirajo v društveni pisarni v Kra
nju, Tomšičeva 4. 

K o p a l n i i z l e t v I z o l o 

Ž a b n i c a , B i tn je - DU Žabnica -
Bitnje obvešča svoje člane, da iz
let v Italijo ODPADE zaradi pre
majhnega števila pri javl jenih. 
Zato organizirajo ta dan, v torek, 
26 . avgusta, še en kopalni izlet v 
Izolo. O d h o d avtobusa bo ob 
6 .30 uri z vseh avtobusnih postaj 
od Kranja do Sv. Duha. Prijave z 
vplači lom spre jema samo Mara 
Pečnik, te l . : 2 3 - 1 1 - 9 3 2 , med 
13. in 15. uro vsak dan, in sicer 
do vključno 20 . avgusta. 

K o n j i š k a g o r a 

Kran j - DU Kranj - planinska sek
cija organizira v četrtek, 21 . avgu
sta, izlet na Konjiško goro - Žička 
kartuzija. Odhod posebnega av
tobusa bo ob 7. uri izpred hotela 
Creina. Prijave z vplačili spreje
majo v pisarni društva, Tomšičeva 
4, do ponedeljka, 18. avgusta. 

N a H o c h s t a d e l 

Kran j - PD Kranj vabi svoje člane 
v soboto, 23 . avgusta, na planin
sko turo, na Hochstadel v sosed
nji Avstriji. Na pot boste odšli s 
posebnim avtobusom izpred ho
tela Creina ob 5. uri. Oprema naj 
bo visokogorju primerna. Za izlet 
se lahko prijavite v društveni pi
sarni do srede, 20 . avgusta. 

T u r i s t i č n i i z l e t 

K ran j - Društvo upokojencev 
Kranj vabi svoje člane na turistič
ni izlet v italijanske Dolomite, ki bo 
v torek, 2. septembra, (in ne 9. 
septembra). Odhod avtobusa bo 
ob 7. uri izpred Globusa. Prijave z 
vplačili sprejemajo v pisarni dru
štva do petka, 29 . avgusta, oziro
ma do zasedbe mest v avtobusu. 

V T e r m e D o b r n a 

Kran j - Medobčinsko društvo de
lovnih invalidov Kranj , obvešča 
člane, da že sprejemajo vplačila 
za enodnevni kopalni izlet v Ter
me Dobrna, ki bo v petek, 19. 
septembra. Uradne ure društva 
so vsak dan, od 9. do 11. ure, to
rek in četr tek pa od 15. do 17. 
ure, tel.: 202 -34 -33 . 

P D I s k r a K r a n j v a b i 

K ran j - Planinsko društvo Iskra 
Kranj organizira v nedeljo, 17. av
gusta, zanimiv izlet na Lipanski 
vrh, Brdo in Debelo peč nad Po
kl juko. Odhod z osebnimi vozili 
bo ob 5. uri izpred hotela Creina. 
Prijave z vplačili in dodatne infor
maci je: s tanko. dolensek@celz i -
ja.si, tel . : 0 4 0 / 2 0 - 6 1 - 6 4 ; Tatja
na, tel . : 0 4 1 / 9 7 1 - 5 3 7 ali v pisar
ni društva v sredo, od 17. do 18. 
ure, Poslovni center Planina 3 -
do vključno petka, 15. avgusta. 

K o p a l n a i z l e t a 

K r a n j - Društvo upoko jencev 
Kranj vas vabi na enodnevni ko

palni izlet v Izolo, ki bo 20 . avgu
sta. Odhod avtobusa bo ob 7. uri 
izpred hotela Cre ina. Hkrat i pa 
vabijo na dodatni kopalni izlet, in 
sicer na Debeli Rtič, ki pa bo 27. 
avgusta. Odhod avtobusa bo ob 
7. uri izpred hotela Creina. Prija
ve sprejemajo v društveni pisarni. 

N a T o l m i n s k i K u k 

Škof ja L o k a - Planinsko društvo 
Škofja Loka vabi 23 . in 24. avgu
sta na dvodnevni planinski izlet -
na 2 0 8 5 m visoki Tolminski Kuk 
in 1881 m visoki Tolminski Migo-
vec. Tura je lahka in primerna za 
vse planince. Prijave sprejemajo 
na PD, tel . : 51 -20-667 - število 
udeležencev je omejeno. 

L e t o v a n j e n a L o š i n j u 

Kranj - Društvo upokojencev Kranj 
vabi svoje člane na 10-dnevno le
tovanje na Malem Lošinju v hotelu 
Aurora, in sicer od sobote, 6. sep
tembra, do torka, 16. septembra. 
Odhod avtobusa bo 6. septembra, 
ob 6. uri izpred hotela Creina. Do
datne informacije ter prijave z vpla
čili sprejemajo v društveni pisarni 
do zasedbe mest. 

P o c a r j e v a d o m a č i j a v a b i 

Z g o r n j a Radovna - Triglavski na
rodni park obvešča, da je Pocar
jeva domači ja v Zgornj i Radovni 
odprta ob petkih, sobotah in ne
deljah od 12. do 19. ure oziroma 
po dogovoru. Ogledate si lahko 
muzejsko urejeno kmečko hišo in 
gospodarsko poslopje ene naj
starejših hiš v parku z bogato 
zbirko ohranjenih predmetov, ki 
poročajo o načinu dela in življenja 
ljudi pod Triglavom. Dodatne in
formacije po tel.: 57 -80 -200 . 

P o l e t n i d e l o v n i č a s k n j i ž n i c 

R a d o v l j i c a , B l e d - V Knjižnici 
A.T. Linharta Radovlj ica, v času 
do 3 1 . avgusta, v dveh enotah ve
lja poletni delovni čas, in sicer: 
Mat ična knj ižnica v Radovl j ici , 
Gorenjska c. 27 je odprta: pone
del jek od 8. do 19. ure, torek, 
sreda, petek od 8. do 14. ure, 
četrtek od 10. do 14. ure in sobo
ta od 8. do 12. ure. Knjižnica Bla
ža Kumerdeja, Ljubljanska c. 10, 
Bled je odprta: ponedeljek od 8. 
do 19. ure, torek, sreda, četrtek 
od 8. do 14. ure in petek od 14. 
do 19. ure. Ostale enote posluje
jo po nespremenjenem urniku. 
Kran j - Osrednja knjižnica Kranj 
obvešča svoje obiskovalce, da so 
do 3 1 . avgusta Pionirski, Splošni 
in Študijski oddelki odprti po po
letnem urniku, in sicer: ponede
ljek in sreda: od 12. do 19. ure, 
torek, četrtek in petek: od 8. do 
15. ure. Ob sobotah so zaprti. Iz-
posojevališča so odpr ta po obi
čajnem urniku, zaradi letnega do
pusta je izposojevališče v Naklem 
zaprto od 18. do 29 . avgusta. 
Ško f j a L o k a - Knj ižnica Ivana 
Tavčarja Škofja Loka sporoča po
letni urnik knjižnice v Škofji Loki in 
v vseh izposojevališčih, in sicer: 
Osrednja knjižnica Ivana Tavčarja 
Škofja Loka - oddelek za odrasle: 
ponedeljek - petek od 8. do 14.30 
ure, četrtek od 12. do 19. ure in v 
soboto zaprto: Oddelek za mladi
no: ponedeljek - petek od 8. do 
14. ure, četrtek od 12. do 19. ure 
in soboto zaprto. Izposojevališče 
Trata: sreda od 14. do 19. ure. Iz
posojevališče Železniki: torek od 
14. do 19. ure in petek od 10. do 
14.30 ure. Izposojevališče Gore
nja vas: četrtek od 14. do 18. ure. 
Izposojevališče Žiri: ponedeljek od 
14. do 19. ure in sreda od 10. do 
14.30 ure. Izposojevališče Polja
ne: sreda od 16. do 19. ure. 

P l a n i n s k e p o s t o j a n k e 

J e s e n i c e - Planinsko društvo Je
sen ice obvešča , da so nj ihove 
planinske postojanke: Erjavčeva 
koča na Vršiču, Tičarjev dom na 
Vrš iču, Koča pri izviru Soče v 
Trenti in Koča na Gol ic i stalno 
oskrbovane. Vse dodatne infor
macije lahko dobite v pisarni PD 
Jesenice, Cesta železarjev 1 ali 
po telefonu 0 4 / 5 8 6 - 6 0 - 7 0 . 
Javornik - Koroška Bela - Planin
sko društvo Javornik - Koroška Bela 
obvešča, da je Kovinarska koča v 
Krmi odprta in stalno oskrbovana 
(tel.: 0 5 0 631-989), prav tako Pre
šernova koča na Stolu (tel.: 0 5 0 

611 -366) in Staničev dom pod Tri
glavom (tel.: 050 614-772). 

S t e e l i n a z g o d b a 
Kranj - Društvo Pungert Kranj vas 
vabi v Cafe galerijo Pungert, čisto na 
koncu starega dela mesta Kranja, 
na ogled razstave Steelina zgodba -
avtorice Metke Gosar. Avtorica se 
bo predstavila z ilustracijami (meša
na tehnika) in lutkami (žična struktu
ra in akrilna poslikava). Razstava bo 
na ogled do 3. septembra. 

S a n i 

Škof ja Loka - Loški muzej Škofja 
Loka obvešča, da je etnološka 
razstava o restavriranju sani, ki je 
na ogled v Okroglem stolpu, po
daljšana do 31 . avgusta. Razstavo 
si lahko ogleda vsak dan, od torka 
do nedelje med 9. in 18. uro. 

Ž i v e n a j v s i n a r o d i 
K r a n j - Gorenjsk i muzej Kranj 
vas vabi, če imate na obisku pri
jatelje iz tujine, na ogled razstave 
Žive naj vsi narodi, ki je na ogled 
v Galeriji Prešernove hiše. Raz
stavljeni so prevodi Prešernove 
Zdravljice v 23 svetovnih jezikih. 

R a z s t a v e n a B l e d u 

B l e d - 1. nadstropje Obč ine 
Bled: razgrnitev Prostorskih ure
ditvenih aktov za Občino Bled bo 
na ogled do 15. septembra; hotel 
Krim: razstava najboljših del 11. 
slikarsko - kiparskega srečanja na 
Pokljuki - na ogled je do konca 
oktobra; Vila Bled - koncer tna 
dvorana: razstava oljnih del slikar
ja Dona Schvvaba; hotel Park; na 
ogled je razstava avtorice Vesne 
Sanje Koser; hotel Astoria: v ho
telski kavarni poteka razstava Bo-
leslava Čeruja, člana Likovnega 
kluba Dolik Jesenice in Likovnega 
društva Ljubljana, na temo Ženski 
akt i . V hotelu pa razstavlja tudi 
član Fotokluba TNP Peter Cven-
kelj, na temo Narava; Vila Preše
ren: razstava unikatnih izdelkov iz 
Steklarne Rogaška; Galerija Vila 
Nana (hotel Trst): razstavljajo 
Jože Tisnikar, J. Peternelj, Mau-
ser, Andrej Prah in drugi. Na raz
stavi si lahko ogledate tudi ekspo
nate modernih slovenskih umetni
kov. Prodajne razstave Galeri je 
Vila Nana pa potekajo tudi v hote
lu Jelovica in hotelu Kompas. V 
blejskih hotelih (Golf, Park, Jelovi
ca, Kompas, Krim in Astoria), v 
gost išču Okar ina in galerij i Vila 
Nana so na ogled stalne razstave. 

R a z s t a v a č i p k 

Id r i j a - Mestn i muzej Idrija vas 
vabi na mednarodno razstavo 
čipk "Čipkarska šola Beveren iz 
Belgi je", ki je na ogled na idrij
skem gradu Gevverkenegg, in si
cer vsak dan od 9. do 18. ure -
do sobote 30 . avgusta. 

N a j s t a r e j š e p l a n i n e p o d 
T r i g l a v o m 

Kranj - Gorenjski muzej Kranj vas 
vabi, da si v Muzeju Tomaža Godca 
v Bohinjski Bistrici ogledate arheo
loško razstavo Najstarejše planine 
pod Triglavom. Na razstavi je moč 
videti izbor arheoloških najdb s pla
nin v Lazu, Lipanci, Ovarija, Kršte
nica in planina za Migovcem. Raz
stava je na ogled do 30. avgusta. 

K r i ž e v p o t 

Tržič - Tržiški muzej vas vabi, da 
si og ledate razstavo Križevega 
pota, v cerkvi sv. Ane na Ljubelju, 
akademskega slikarja Josipa 
Rochusa Pongraca. Razstavo so 
pripravili na pobudo Slovenskega 
verskega muzeja iz Stične in bo 
na ogled do 31 . avgusta. 

S l i k e M a r i j a n a T r š a r j a 

Škof ja Loka - Loški muzej Škof
ja Loka vas vabi na ogled razsta
ve slik akademskega slikarja Ma
rijana Tršarja, ki svoja dela raz
stavlja v Galeriji Franca Miheliča -
v Kašči, in sicer do 3 1 . avgusta. 

R a z s t a v e v T r ž i č u 

Tržič - Ob 5. obletnici odprtja In
formacijske pisarne Tržič, si v Ro-
tundi Abanke lahko ogledate pri
ložnostno razstavo spominkov in 
raznih daril ter predstavitev dejav
nosti Informacijske pisarne. V Ga
leriji atrija Občine Tržič si lahko do 
2 6 . avgusta ogledate razstavo 
Dragulji našega mesta, sl ikarke 
Rozi Žnidaršič. V Informacijski pi
sarni Obč ine Tržič je na og led 
prodajna razstava raznovrstnih 
ročnih izdelkov iz gl ine, kot so: 
stenske ure, vaze, vrtnice, žival
ske figurice..., ki so jih izdelali va
rovanci Varstveno delovnega cen
tra Kranj, enota Tržič. V Tržiškem 
muzeju pa so predstavljena dela 
študentske delavnice Mošenik 
2003 . Razstavo si lahko ogledate 
do 8. septembra, vsak dan, razen 
ponedeljka, med 9. in 15. uro. 

F e s t i v a l S t u d e n e c 
S tudenec pri Domža lah - V ok
viru Kulturnega poletnega festiva
la Studenec 2003 vabi Kulturno 
društvo Miran Jarc Škocjan na 
koncert New Svving kvarteta in 
The Golden Gate Ouarteta, ki bo 
v petek, 22 . avgusta, ob 2 0 . 3 0 
uri v pokritem gledališču Stude
nec pri Domžalah. Prodaja vstop
nic je na običajnih mestih. 

K o n c e r t a o p e r n i h a r i j 
Mengeš - Do sobote, 16. avgusta, 
bomo v Sloveniji poslušali in videli 
soliste Birminghamskega konser-
vatorija, ki so v zadnjem času po
segali po številnih nagradah. Kon
certi pesmi in čudovitih melodij iz 
sveta opere in muzikala bo še da
nes, v četrtek, 14. avgusta, ob 
20 .30 uri v Termah Snovik, jutri, v 
petek, 15. avgusta, ob 20.30 uri v 
Grand hotelu Emona v Portorožu 
in v soboto, 16. avgusta, ob 20. 
uri, ko bo zaključni koncert v Kul
turnem domu Mengeš. Vstopnice 
za koncert v Mengšu so na voljo v 
Vele restavraciji Korner, Trdinovi 
kleti in dve uri pred koncertom. 

K o n c e r t o b j u b i l e j u 
V in tgar - Turistično društvo Gor
je vas ob 110-letnici odkritja so
teske Vintgar vabi na koncer t 
Godbe Gorje in Moškega pev
skega zbora z gost i . Prireditev 
bo v nedeljo, 17. avgusta, ob 15. 
uri pred vhodom v sotesko Vint
gar. 

F e s t i v a l R a d o v l j i c a 
Radov l j i ca - Danes, v četr tek, 
14. avgusta, ob 20 . uri bo v ra
dovljiški graščini nastopi l eden 
najznamenitejših komorn ih an
samblov, v katerem igrajo štirje 
instrumentalisti iz Velike Britanije, 
z očarl j ivim d inamičnim spore
dom. Predstavil i bodo sk ladbe 
poznega 17. stoletja do Bachove 
polifonije. V soboto, 16. avgusta, 
ob 2 0 . uri pa bo v radovlj iški 
graščini večer Franza Schuberta, 
v izvedbi nizozemskih glasbeni
kov Egidius Ouarteta s solisti. 
Kranj - V ponedeljek, 18. avgu
sta, ob 2 0 . uri bo v cerkvi sv. 
Kancijana v Kranju koncert v ok
viru radovljiškega festivala, na ka
terem bo nastopil izvrstni franco
ski ansambel, ki bo izvajal duhov
no in posvetno vokalno g lasbo 
renesanse. 
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MALI O G L A S I 
«201-42-47 
«201-42-48 
* 2 0 1 - 4 2 - 4 9 
fax: 201 -42 -13 

OBVESTILO 
Naše cenjene naročnike in 
stranke obveščamo, da imamo v 
malooglasni službi 
NOV DELOVNI ČAS, 
in sicer: od ponedeljka do petka 
neprekinjeno od 7, -15.00 are. 

APARTMA -
PRIKOLICE 

ODDAM več APARTMAJEV v Umagu. Tt 
041/254-842 9995 

ODDAM APARTMA od 24.8. naprej. 
Kanegra-Umag. Ravtar Marija, Rožna doli
na 12, Lesce, Tt 531-80-68 10050 

V termah ĆATEŽ ODDAM APARTMA do 5 
oseb (zidani objekt) s kartami. Tt 041 /633 -
195 10104 

ADRIJA 450 i 8 (kocka) 2+2, sanit. pros
tor, baldahin, registrirana, cena 360.000 
SIT, možna menjava za avto, lahkokarambo-
liran. Tt 040/72-56-46 10121 

PRODA VIKEND 
BOH. BISTRICA; 36,85 m2, prodamo 

1.00 izdelan apartma v neposredni bližini 
Koble CENA: 11,7 mio SIT. SVET NEPRE
MIČNINE d.o.o., Ljubljana; enota KRANJ. 
tel. 28 11 000 

BOH. BISTRICA; Montažna brunarica 3x5 
(stara 1 leto) m in 4900 m2 kmet. zemljiš
ča, ob smučišču Kobla. Brunarica - kiosk je 
namenjena sezonski (nov.-april) gostinski 
ponudbi, za prodajo pripravljene hrane in 
pijače. Cena brunarice: 700.000 sit, cena 
zemljišča: 1.200 si t /m2. ALPDOM, d.d. 
Radovljica, 04 537 45 00, 04 537 45 16 

HRASTJE pri Podčetrtku: Opremljena bru
narica (17 let), tri etaže po 35 m2, vinska 
klet, parcela 1400 m2, vinograd (470 trt), 
10 km od Podčetrtka. Cena: 
6.500.000,00 sit. ALPDOM, d.d. Radovlji
ca, 04 537 45 00, 04 537 45 16 

APARATI STROJI 
VILIĆARSKI TELESKOP za traktor, pro-

dam. Tt 041 /648-917 9883 

Prodam SILOKOMBAJN Meks II in dvo-
brazdni, obračalni PLUG. Tt 2571-659 
9938 

Prodam obnovljen VILIČAR Indos 2 t s 
polnilcem. Tt 031/716-629 10033 

TROSILEC SIP 4 t, novejši, ugodno pro
dam. Tt 031/604-918 10045 

Prodam MIKSER za pripravo krme za pra
šiče aliživino komplet z elektromotorjem 3 
faze in starejši PAJKEL, še delovni. Tt 533-
64-57 10047 

Prodam POMIVALNI STROJ Candy in 
BOJLER kombinirani 80 I (CK, elektrika), 
» 0 4 1 / 7 0 8 - 7 2 5 10057 

Prodam HIDRAVLIČNO PREŠO za sadje, 
pritiska 20 ton. Tt 01/3612-749 10072 

Prodam elek. mali PISALNI STROJ in dve 
leti star TV, slika v sliki in nov radiorekorder 
s CD Tt 041/60 23 95 10105 

Prodam dvoosno 6 t PRIKOLICO 
5.20x2.40 s cerado za prevoz bal ali lesa. 
Tt 031/638-753 10119 

Prodam PREŠO in MLIN za sadje z elek-
tro motorjem. Tt 01/3614-263 10125 

PRALNI STROJ Gorenje, brezhiben, pro
dam. « 041/878-494 10129 

GARAŽNE BOKSE 
ODDAMO 

RADOVLJICA: Cankarjeva, 2 garažna bok
sa, I. 1971, za 1 leto z možnostjo podaljša
nja. Cena: 9.600 sit/mesec, možen tudi 
odkup (1.300 000,00 sit) ALPDOM, d.d. 
Radovljica, 04 537 45 00, 04 537 45 16 

GLASBILA 
Prodam 80 basno klavirsko HARMONIKO 

Melodija. Tt 031/778-110 10054 

GR. MATERIAL 
Smrekove in hrastove PLOHE naravno 

suhe, prodam. Tt 031/525-931 10044 

Prodam suhe SMREKOVE PLOHE. IT 
2501-307 10101 

Prodam NOVA VHODNA VRATA, 30 % ce
neje. Tt 2310-020 10106 

HIŠE KUPIMO 
KUPIMO HIŠE GORENJSKA manjšo, lah-

ko starejšo hišo za znanega kupca. DOM 
NEPREMIČNINE, 202 33 00, 041 /333 
222, 2369 333 9388 

Kupim starejšo hišo ali stanovanje potreb
no obnove, v Kranju z bližnjo okolico. Tt 
041/681-510 9535 

HIŠE PRODAMO 
MLAKA, Begunje na Gorenjskem; 86 m2, 

lastna, visokopritlična, letnik 1975, dvosob
no stanovanje v pritličju, neizdelano pod
strešje, CK. Ugodna cena: 12 mio SIT. 
SVET NEPREMIČNINE d.o.o., Ljubljana, 
enota KRANJ, tel, 28 11 000. 

ŽELEZNIKI; cca 100 m2 stanovanjske po
vršine, prodamo letos obnovljeno, lastno, 
visokopritlično stanovanjsko hišo, pri plav
žu. CK na olje, kuhinja, dnevna soba, ko
palnica in dve spalnici. CENA: 14,9 mio 
SIT. SVET NEPREMIČNINE d.o.o., Ljublja
na, enota KRANJ, tel. 28 11 000. 

KRANJ - Kokrica; 340 m2, poslovno sta
novanjska hiša, parcela 540 m2, pred dve
ma letoma v celoti obnovljena, bližina avto
ceste, primerna za razne dejavnosti. Mož
nost prodaje tudi po etažah. Vseljiva takoj. 
CENA: 65,1 mio SIT. SVET NEPREMIČNI
NE d.o.o., Ljubljana ; enota KRANJ. tel. 28 
11 000 

TRŽIČ - Bistrica; 250 m2, 22 let stara, 
vrstna, vseljiva takoj, parcela 350 m2, nova 
streha, mirna lokacija. CENA: 35 mio SIT. 
SVET NEPREMIČNINE d.o.o., Ljubljana; 
enota KRANJ. tel. 28 11 000 

KRANJ - Drulovka; 250 m2, I, 90, vrstna 
atrijska hiša, tlorisa 17 x 6,40m, kvalitetno 
grajena, z vsemi priključki, parcela 400 
m2. CENA: 40,6 mio SIT. SVET NEPRE
MIČNINE d.o.o., Ljubljana; enota KRANJ, 
tel. 28 11 000 

KRANJ - center; 150 m2, 100 let stara 
meščanska hiša, primerna tako za poslovno 
dejavnost kot tudi za stanovanja. Možna je 
menjava za stanovanje v severnem delu 
Kranja. CENA: 32,9 mio SIT. SVET NE
PREMIČNINE d.o.o., Ljubljana; enota 
KRANJ. tel. 28 11 000 

ZBIUE; 360 m2, letnik 94, razgled na je
zero, novejša, kvalitetna, lahko dvodružin-
ska, parcela 804 m2, sončna, mirna lega, 
brez provizije. CENA: 68,4 mio SIT. SVET 
NEPREMIČNINE d.o.o., Ljubljana; enota 
KRANJ. tel. 28 11 000 

KRANJ Primskovo vrstna zadnja,stara 26 
let, 160 m2,300m2 zemljišče, cena 39 mio 
SIT NEPI d.o.o.Škofja Loka 041 425-380 

MONTAŽNE HIŠE "ELK" zastopstvo NEPI 
d.o.o. Škofja Loka 041 425-380, 
www.Nepi.si 

BISTRICA PRI TRŽIČU, na 992 m2 proda
mo večjo enodružinsko hišo, cca. 108 m2 
v etaži, stara 3 leta, v celoti podkletena, bi
valno pritličje + mansarda s spalnicami in 
WC-jem, CK - olje, TEL., vseljiva po dogo
voru. CENA: 70.000.000,00 SIT. AGENT 
KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-23-65-
360, agentkranj.nepremicnine.net 

KERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Tft! 2021353 Maistrov trg 12\ 
tQX:2022-566 -HM) Kranj 

VODICE, na 521 m2 zemljišča prodamo 
samostojno enodružinsko hišo, 101 m2 v 
etaži, hiša stara 25 let, v celoti podkletena, 
bivalno pritličje prav tako mansarda, balkon, 
CK-trda goriva, tel. priključek, vseljiva po 
dogovoru. CENA: 34 .000.000,00 SIT. 
AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-23-
65-360, agentkranj.nepremicnine.net 

BREG OB SAVI, na lepi lokaciji prodamo 
samostojno hišo, lahko dvodružinsko, na 
1000 m2 zemljišča, stara 11 let, vsi pri
ključki, CK-olje, vseljiva po dogovoru. 
CENA 55.000.000,00 SIT. AGENT 
KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-23-65-
360, agentkranj.nepremicnine.net 

KRANJ - STRAŽIŠĆE, prodamo enodru
žinsko hišo, delno obnovljeno, 599 m2 
zemljišča, stara 45 let, podkletena, bivalno 
pritličje + mansarda, kritina nova Bramac, 
CK-olje+plin, vsi priključki, vseljiva po do
govoru. CENA: 32 .000.000,00 SIT 
AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-23-
65-360, agentkranj.nepremicnine.net 

Kranj - center - prodam STAREJŠO 
HIŠO s papirji za gradnjo 

večstanovanjskega objekta. 
Tel.: 041/647-257 

KRANJ - ČIRČE, prodamo manjšo dvo
družinsko hišo, staro 30 let, velikost sta
novanjske površine 160 m2, velikost par
cele 303 m2, ločena vhoda, garaža, kriti
na stara 2 leti, CK-olje, vsi priključki, vse
ljiva po dogovoru. CENA: 28.000.000,00 
SIT. AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-430, 
04-23-65-360, agentkranj.nepremični
ne.net 

KOMENDA, na 883 m2 prodamo poslov
no stanovanjsko hišo, velikost stanovanj
ske površine 340 m2, samostojna, zgraje
na leta 1978, v kleti so delovni poslovni 
prostori z lastnimi priključki, v pritličju je tri
sobno stanovanje, v mansardi je ista razpo
reditev kot v pritličju + dve sobi, CK.olje, 
vsi priključki, balkon oz. terasa, vseljivo po 
dogovoru, prodamo. Cena: 63 .000.000 
SIT. AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-430, 
04-23-65-360, agentkranj. nepremični
ne.net 

KRANJ, bližina centra - večja stan.hiša 3 
etaže po 100 m2, stara 100 let, obnovljena 
95, cena - 22,0 mio SIT, K3 KERN d.o.o., 
Maistrov trg 12, Kranj, tel. 202 13 53, 051 
320 700 

KRANJ, Primskovo - dvostanovanjska, vel. 
9 x 10 m, parcela 670 m2,1. 1962, cena -
36,0 mio SIT, odlična lokacija, K3 KERN 
d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj, tel. 202 13 
53, 051 320 700 

NEPREMIČNINE 
»5745444 BI ,Kf) PREŠERNOVA 50 

KRANJ, Visoko - hiša cca. 100 m2 
stan.površine, zraven gosp.poslopje, I. 
1940, obnovljena 1990, parcela 715 m2, 
cena - 24,6 mio SIT, K3 KERN d.o.o., Ma
istrov trg 12, Kranj, tel. 202 13 53, 051 
320 700 

KRANJ, Kokrica - stan. hiša 9 x 11 m, raz
giban tloris, IV.grad.faza, parcela 541 m2, 
cena - 42,1 mio SIT, K3 KERN d.o.o., Ma
istrov trg 12, Kranj, tel. 202 13 53, 051 
320 700 

ŽIGANJA VAS-hiša vel. 9 x 12 m, stara 21 
let, parcela 574 m2, lepo urejena, cena = 
33,0 SIT, K3 KERN d.o.o., Maistrov trg 12, 
Kranj, tel. 202 13 53, 051 320 700 

KRANJ, Orehek - 1/2 stan.hiše 1. nad. 
(trosobno stanovanje) in neizdelano pod
strešje, starost 30 let, parcela 240 m2, 
cena - 18,0 mio SIT, K3 KERN d.o.o., Ma
istrov trg 12, Kranj, tel. 202 13 53, 051 
320 700 

RADOVLJICA: atrijska hiša, 300 m2 stan. 
površine, parcela 520 m2, podkletena, ga
raža, za stanovanje v mansardi pripravljen 
poseben vhod, starost 20 let, obnova man-
sarde 2001 . Cena: 53.000.000,00 sit 
ALPDOM, d.d. Radovljica, 04 537 45 00, 
04 537 45 16 

LESCE: hiša 130 m2, podkletena, parce
la 800 m2, I. 1955, pritličje in mansarda, 
terasa in balkon, vrt, garaža. Cena: 
29.000.000,00 sit ALPDOM, d.d. Radov
ljica, 04 537 45 00, 04 537 45 16 

KRANJ Vodov.stolp v mirni soseski na par
celi 730 m2 prodamo dvostanovanjsko 
hišo z vrtom in garažo, cca 400 m2 uporab
ne površine, potrebno obnove, primerno 
tudi za poslovno dejavnost, 64 mio SIT, 
DRULOVKA lepo, vrstno enonadstropno 
hišo 6 x 17 m, na parceli 178 m2, cena 
36,5 mio SIT, TRŽIČ v mirnem okolju z le
pim razgledom prodamo 1 / 2 hiše z vrtom in 
garažo, 140 m2 uporabne površine, cena 
18 mio SIT. DOM NEPREMIČNINE, 202 
33 00, 2369 333, 041 /333 222 9333 

PODBREZJE v mirnem, zelenm okolju 
prodamo samostojno hišo zgrajeno I. 76, 
(K+P+2 medetaži+M), na parceli cca 600 
m2, 389 m2 uporabne površine, cena 48 
mio SIT.PODBREZJE prodamo obnovljeno, 
poslovno stan. hišo na parceli 996 m2, cca 
600 m2 uporabne površine, 49 mio SIT, 
BREZJE ugodno prodamo visokopritlično 
hišo na parceli 587 m2, potrebna obnove 
(K+P+M), 250 m2 uporabnih površin, sta
novanje v mansardi začasno zasedeno, 
cena 19,9 mio SIT, plačilo v dveh delih. 
DOM NEPREMIČNINE 202 33 00, 2369 
333 ,041 /333 222 9384 

KOKRICA hišo (v IV. gr. fazi) na parceli 
541 m2, lahko dvostanovanjska, 44 mio 
SIT, BREG OB SAVI visokopritlično hišo z 
delavnico na parceli cca 1000 m2, 60 mio 
SIT, LUŽE v dvostanovanjski hiši prodamo 
obnovljeno pritličje hiše z vrtom, cena po 
dogovoru. DOM NEPREMIČNINE, 202 33 
00, 2369 333, 041 / 3 3 3 222 9385 

KRANJ Stražišče prodamo etažo hiše (25 
l)z manšim vrtom, (4 ss, 95 m2/ l , klet cca 
30 m2) 18 mio SIT, BOHINJSKA BISTRICA 
prodamo starejšo hišo potrebno obnove na 
parceli 700 m2, 110 m2 stan.površine, 25 
mio SIT. DOM NEPREMIČNINE, 202 33 
00 ,041 /333 222 ,2369 333 9387 

Zamenjam starejšo STANOVANJSKO 
HIŠO s pomožnim objektom in vrtom v Viš
nji gori na parceli v skupni izmeri 600 m2, 
za stanovanje v Kranju ali okolici. Tt 
041/721-7 2 0 9668 

IZOBRAŽEVANJE 
VPISUJEMO v poletno šolo kitare in celo

letno šolo ljubiteljske in klasične kitare! 
STUDIO TANGO, Britof 316, IT 232-46-77 
ali 041 /820-485 9939 

Prodam UČBENIKE za EKONOMSKO 
ŠOLO. Tt 041/899-392 10107 

MOTORNA 
KOLESA 

KUPIM 
ODKUPUJEMO smrekovo, bukovo HLO

DOVINO in celulozni LES. Les odkupujemo 
tudi na panju. Kličite med 19.-21.uro na Tt 
530-65-55 ali 041/721-637 9353 

V okolici Kranja kupim silažno koruzo. Tt 
031/588-619 10025 

Kupim stoječo silažno koruzo, Tt 
041/565-091 10032 

Kupim potovalni kovček - daljši in prodam 
prtljažnik za R 5. IT 031 /798-183 10035 

Kupim stoječo silažno krouzo v okolici 
Cerklej. Tt 25 21 496 10039 

Kupim TRAKTOR od 25-30 KM za 
100.000 SIT, ne T,V. IT 25 21-167 10058 

Kupim električni ŠTEDILNIK 2 plin, 2 elek
trika, odlično ohranjen. Tt 041/846-304 
10079 

Kupim rabljene železniške pragove "šve-
lerje". Tt 512-70-71 10118 

Kupim rabljene pulte in .omarice za kuhi
njo. Tt 25 65 830 10134 

L O K A L O D D A M 
KRANJ CENTER ugodno oddamo več ob

novljenih poslovnih površin, pisarne različ
nih velikosti, DOM NEPREMIČNINE, 202 
33 00 ,041 /333 222 9694 

V Lescah ODDAM oz. prodam 1930 m2 
ZEMLJIŠČA z obstoječo delavnico 100 
m2. IT 031/65 81 54 po 18. uri 9757 

V najem oddam PROSTOR 100 m2 in 30 
m2 za mirno obrt ali trgovino. IT 040 /531 -
667 10132 

L O K A L PRODAM 
KRANJ, Primskovo - 4 pisarne 72 m2 v pri

tličju objekta, lasten vhod in parkirišče, ob
nova 90 leta in odprto skladišče 350,50 
m2, cena pisarne = 1,165,00 SIT/m2, 
cena skladišča = 466,00 SIT/m2, K3 
KERN d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj, tel. 
202 13 53, 051 320 700 

KRANJ - pisarne v poslovnem objektu, vel. 
107 m2, zgrajeno 99 leta, samostojna eno
ta, klima, cena = 3.030,00 SIT/m2, K3 
KERN d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj, tel. 
202 13 53, 051 320 700 

Kranj - bližina centra - skladišča, pisarne in 
proizvodnji prostori 1600 m2, možnost na
kupa po delih, lastna parkirišča, I. 1940, 
cena = 82.000,00 SIT/m2, K3 KERN 
d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj, tel. 202 13 
53, 051 320 700 

KRANJ, Zlato polje - poslovni prostor 28,3 
m2 v pritličju objekta, objekt obn. 85, cena 
= 9,3 mio SIT, K3 KERN d.o.o., Maistrov 
trg 12, Kranj, tel. 202 13 53, 051 320 700 

Škofja Loka: gostilno 100 m2 z vrtom, ob
novljeno pred 20 leti, oddamo za 164.200,00 
SIT/m2, odkup inventarja 2,345.000,00 SIT, 
K3 KERN d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj, tel. 
202 13 53, 051 320 700 

N E P R E M I Č N I N E 

AGENT - Kranj 
TEL.: 2 3 6 5 - 3 6 0 , 2 3 6 5 - 3 6 1 
Tavftarfeva 22. fttani: £m A«.«,, liuataia 

Prodam MOPED TOMOS APN 6 S ALPI-
NO, I. 2000, prevoženih 2800 km, kot nov. 
Tt 533-66-21 10059 

OBLAČILA 
Prodam ZAVIJAČKO za narodno nošo -

ročno vezeno. Tt 5801-706 10062 

OTR. OPREMA 
Prodam otroško POSTEUICO 70x140 za 

15000 SIT. Tt 25 11 057, 040/382-675 

OSTALO 
Prodam OKOVANE GAJBICE za krompir, 

tt 533 15 49 10020 

Prodam komplet za ŽGANJEKUHO (kotel 
601 s hladilnikom, dve hrastovi kadi po 300 
I in mlin). Tt 041/503-540 od 13. do 15. 
ure 10024 

Prodam velik, kotni AKVARIJ 250 I z vso 
opremo, cena 30.000 SIT. Tt 031 /325-
654 10097 

ADAM ima sprostitev za dekleta, gospo
dične, žene, babice, ki želijo več. Tt 
031 /209-241 10099 

PRIDELKI 
Prodamo CVETJE GLADIOL 80 SIT, KU

MARICE za vlaganje 300 SIT. IT 25 36 
565,041/789-608 957.0 

JABOLKA summerred že lahko dobite pri 
Markuti v Čadovljah (Trstenik). IT 256 00 
48 9960 

Prodam KUMARICE za vlaganje. Tt 
031/230-347 10049 

Prodam DOMAČI MED in MEDENO ŽGA
NJE. Tt 041/721-625 10052 

Ugodno prodam SADIKE celoletnih vrtnih 
jagod. Tt 255-14-87 10108 

Prodam SILAŽNO KORUZO. 1T 
041/243-648 10109 

Prodam ZAJČJE MESO, HRUŠKE jabol
ka suhe 3-5 kg,pripeljem na dom. Tt 512-
04-95 10122 

PODARIM 
Podarim 2 siva in 2 rumena MLADA MUC

KA. IT 041 /981-355 9920 

ODDAM dva MLADA PSIČKA, mešančka. 
« 25 23 141 10112 

SIMPATIČNEGA KUŽKA, starega 3,5 me
seca, mešanček (Hasky+Lessie) ODDAMO 
dobrim skrbnikom. Ne bo vam žal. Tončka, 
5331-250 10117 

POSESTI 
NAKLO; 494 m2, ravna, lepa parcela v na

selju hiš. Priključki ob parceli. CENA: 12,3 
mio SIT. SVET NEPREMIČNINE d.o.o., 
Ljubljana; enota KRANJ. tel. 28 11 000 

PREDDVOR - Možjanca; 484 m2, sončna 
parcela v naselju vikendov, rahlo v hribu, z 
razgledom. CENA: 7,5 mio SIT. SVET NE
PREMIČNINE d.o.o., Ljubljana; enota 
KRANJ. tel. 28 11 000 

KRANJ - ČIRČE, prodamo zazidljivo par
celo za poslovni objekt, velikost parcele 
2400 m2, prevzem možen takoj, CENA: 
56.400.000,00 SIT. AGENT KRANJ, tel. 
04-23-80-430, 04-23-65-360, agent
kranj. nepremičnine, net 

V pripravi je dokumentacija za 
izgradnjo STANOVANJSKIH HIŠ, IV. 
gr. faza - Lahovče. Tel.: 041/647-257 

KRANJ - RAKOVICA - smer Besnica, proda
mo zazidljivo parcelo, velikosti 750 m2, pre
vzem možen takoj. CENA: 11.250.000,00 
SIT AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-
23-65-360, agentkranj.nepremicnine.net 

KRANJ, prodamo zazidljivo parcelo, 
2.222 m2 , elektrika + voda na parceli, 
cena 38.920 mio. SIT. AGENT KRANJ, tel. 
04-23-80-430, 04-23-65-360. , agent
kranj.nepremičnine.net 

KRANJ - PREDOSUE, prodamo 750 m2 
zazidljive parcele, zelo lepa lokacija, odprta 
proti SZ, ravna, prevzem možen takoj. 
CENA: 32.760,00 SIT/m2. AGENT 
KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-23-65-
360, agentkranj.nepremicnine.net 

PODREČA, prodamo nezazidano stavbno 
zemljišče, 1927 m2 v celota ali po delih. 
AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-23-
65-360, agentkranj.nepremicnine.net 

Drulovka in Breg ob Savi - prodam 
PARCELE z gradbeno dokumentacijo. 
Tel.: 041/647-257 

VIRMAŠE pri Škofji Loki: 885 m2 stavbna 
parcela, cena = 27.000,00 SIT/m2, K3 
KERN d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj, tel. 
202 13 53, 051 320 700 

BESNICA - stavbna parcela 666 m2 po 
163.000,00 SIT/m2, K3 KERN d.o.o., 
Maistrov trg 12, Kranj, tel. 202 13 53, 051 
320 700 

PREDDVOR - bližina stavbna parcela 
cca.600 m2 po 14.000,00 SIT/m2, K3 
KERN d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj, tel. 
202 13 53, 051 320 700 

LAHOVČE na robu naselja prodamo več 
ravnih, zazidljivih parcel različnih velikosti, 
možnost gradnje na ključ, BREG ob Savi 
prodamo več lepih zaz. parcel po cca 400 
m2 z gradb. dovoljenjem, BESNICA v mir
nem naselju prodamo sončno parcelo 66 0 
m2, 17000 SIT/m2, BREZJE ugodno pro
damo ravno, sončno zazidljivo parcelo ob 
robu naselja, 572 m2, cena 7,5 mio SIT 
(13000 SIT/m2), BITNJE ravno, zaz.parce
lo ob cesti, 967 m2, cena po dogovoru, 
PREDDVOR okolica prodamo zaz.parcelo v 
hribu, cca 1000 m2 in vikend parcelo 400 
m2, cena po dogovoru in KUPIMO PARCE
LE KRANJ,ŠK. LOKA, RADOVLJICA več 
zazidljivih parcel za znane kupce. DOM NE
PREMIČNINE, 202 33 00, 041/333 222, 
2369-333 9389 

KRANJ BITNJE: zazidljivo PARCELO,4 80 
m2 ali 960 m2, prodam. Tt 070/283-073 

Kupimo kmetijsko zemljišče (večje površi
ne) v okolici Kranja, Škofje Loke, Medvod. 
DOM NEPREMIČNINE, 202 33 00, 
041/333 222 9692 

V okolici Šmarjeških toplic prodamo 
GRADBENO PARCELO 1500 m2 z gradbe
no dokumentacijo za gradnjo vikenda. Tt 
031/308-540 10131 

POSLOVNI STIKI 
KRATKOROČNI KREDITI do 100.000 SIT 

v 1 uri! GORFIN.d.o.o., Kranjska c. 4, Ra
dovljica, Tt 531-48-39, 070/30-10-14 

POZNANSTVA 
Moški 35 let, želi spoznati žensko do 40 

let zaskupno preživljanje dopusta v prvem 
tednu septembara. Tt 041/624-843 10027 

Vsi, ki iščete srečo v dvoje pokličite AF
RODITO Tt 5961-245, ki vas obeenem 
vabi na PLES in PLESNI TEČAJ v Kranju. 
10083 

POMLADNI VETER vabimo GORENJKE, 
mlajše in starejše, ki želijo spoznati novega 
moškega, da pokličete 031/612-541 ali 
041/899-442 od 9. ure dalje, tudi ponoči, 
ali pišite SMS. Veselimo se sodelovanja z 
vami! 10114 

ITD+nepremičnine 
Slovenski trg 8,4000 Kranj 
toL/ftu 2366-670,2366-677 
GSM:041/755-296 
£-MAfL*itd.nepremicnine@siol.net 
PRI NAS SE MAKSIMALNO POTRUDIMO ZA VAS 

DELAMO ZANESLJIVO, HITRO IN UGODNO 

M 
POMLADNI VETER 27 letno preprosto de

kle, 39 letna gospa in 59 letna vdova, vse 
so Gorenjke in želijo spoznati primernega 
Gorenjca. Gospodje prosimo pokličite Tt 
090 54 24 ali 090 54 25 (186 SIT/min) od 
9 ure dalje tudi ponoči. Vabljeni tudi drugi, 
veseli vas bomo! 10115 

RAZNO PRODAM 
DRVA meterska ali razžagana, možnost 

dostave, prodam. Tt 041/718-019 10023 

Prodam BIKCA 130 kg, SKRINJA zamrzo-
valna 300 I. Tt 051/410-758 10042 

Prodam SUHA BUKOVA DRVA. Tt 255 
14 34 10046 

Prodam VRATA notranja, rabljena, belo 
peskana 7 kosov in KAVC. Tt 01/361-36-
53 10075 

www.loka-sp.si 
nepremičnine 

I* omet 7 nupifimicViiiMmi Fajlar Janez s.p. 
Kapucinski trg 13, 

(nad avtobusno postajo) škofja Loka, 
tel.: 04/50-60-300, 041/647-547 

Prodam mešana DRVA in 6 let star SILO
KOMBAJN SIP SB 80 Tt 040/244-758 
10076 

BUKOVA DRVA, prodam. Tt 040 /212-
484 10111 

SUHE SMREKOVE DESKE, bukova drva, 
jabolka in jabolčni kis. Tt 530-66-66 10135 

STANOVANJA 
ODDAMO 

KRANJSKA GORA - Čičare; 78 m2, 1. 
nadstropje, oddamo, trisobno, I. 95, ne
opremljeno. CENA: 70.500,00 SIT/mes. 
SVET NEPREMIČNINE d.o.o., Ljubljana ; 
enota KRANJ. tel. 28 11 000 

2 SS, obnovljeno, prijetno, Kranj ODDAM 
- prednost imajo pari. Tt 031/634-605 B867 

V mirni okolici Stražišča pri Kranju oddam 
SOBO v najem s souporabo ostalih prosto
rov. Tt 031/461-185 9917 

ODDAM GARSONJERO ženski, 30.000 
SIT mesečno. Contact.p.p. 216, 4001 
Kranj 9969 

KRANJ PLANINA, oddamo 2 sobno, 
opremljeno, 45 m2, 59.000 SIT/mesečno, 
predplačilot, STANOVANJE. DOM NEPRE
MIČNIN, 202 3300, 2369 333, 041/333 
222 9996 

ODDAM enosobno, opremljeno STANO
VANJE, okolica Kranja, samski osebi. Tt 
2591-382 10040 

ODDAM SOBO s souporabo kopalnice in 
kuhinje samski osebi. Mesečno predplačilo 
35000 SIT/skupaj s stroški. Tt 041/247-
862 ,040 /858-080 10113 

STANOVANJA 
KUPIMO 

KRANJ - PLANINA I, PLANINA II, PLANI-
NA III, ŠORLIJEVO NASELJE, VODOVOD
NI STOLP, kupimo več garsonjer različnih 
velikosti za že naše znane kupce, do 
10.000.000,00 sit.AGENT KRANJ, tel. 04-
23-80-430, 04-23-65-360, agentkranj.ne
premičnine.net 

KRANJ - PLANINA I, PLANINA II, PLANINA 
III, ŠORLIJEVO NASELJE, ZLATO POLJE, 
kupimo več enosobnih stanovanj, za že 
znane stranke. 

AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-
23-65-360, agentkranj.nepremicnine.net 

KRANJ - OŽJA OKOLICA kupimo več hiš, 
različnih velikosti za že znane stranke. 
AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-23-
65-360, agentkranj.nepremičnine.net 

KRANJ - ZLATO POLJE, ŠORLIJEVO, VO
DOVODNI STOLP, NUJNO KUPIMO DVO
SOBNO STANOVANJE ZA ŽE ZNANEGA 
KUPCA. AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-
430, 04-23-65-360 , agentkranj.nepre
mičnine.net 

STANOVANJA KUPIMO KRANJ kupimo 
več enosobnih stanovanj ali garsonjer za 
znane kupce. DOM NEPREMIČNINE, 202 
33 00, 2369 333, 041 /333 222 9382 

STANOVANJA 
NAJAMEMO 

KRANJ - NAJAMEMO GARSONJERO ali 
2 ss za našo stranko. DOM NEPREMIČNI
NE, 202 33 00, 041 /333 222 9693 

V Kranju z okolico ali Šk. Loki najamem 
SOBO s souporabo kuhinje in kopalnice. 
Tt 041 / 6 4 83 64 9743 

4 - članska družina išče enosobno ali dvo
sobno stanovanje v okolici Kranja. Tt 
041/985-337 10031 

n e p r e m i č n i n e , d . o . o . 
Pod Plevno 42, Šk. Loko, te l . : 51104-20,041 /425-380 

Najamem garsonjero ali 1 ss, plačilo naj 
bo mesečno. Tt 041/964-755 10070 

V najem vzamem garsonjero, okolica Ra
dovljice do 30.000 SIT+stroški. Tt 
040/887-520 10120 

STAN. OPREMA 
POGARAD standardne velikosti, skupaj z 

vzmetnicama, prodam za 10.000 SIT. Tt 51 
855 99 10061 

Ugodno prodam rabljen UMIVALNIK, WC 
ŠKOLJKO, tuš kabino inopremo. Tt 53 10 
133 10063 

Poceni prodam pohištvo omare, postelje 
dobro ohranjeno in termoakumulacijsko 
peč. Tt 595 82 52 10124 

ŠPORT 
Ugodno prodam malo rabljen MOTOR za 

čoln Selva, 20 KM, z manjšo okvaro, pri vži-
ganju. Tt 041/602-395 10081 

Ugodno prodam VAROVALNI PLEZALNI 
PAS Petzl. Tt 041/413-778 10127 

STORITVE 
SENČILA ASTERIKS, Rozman Peter, s.p., 

Senično 7, Križe, Tt 5955-170, 041/733-
709, ŽALUZIJE, ROLETE, LAMELNE ZA
VESE, PLISE ZAVESE, KOMARNIKI, RO
LOJI, MARKIZE, PVC KARNISE, TENDE! 
Sestavni in nadomestni deli za rolete in ža-
luzije, izdelovanje, svetovanje, montaža in 
servis. Dobava v najkrajšem času! 25 

TESNENJE OKEN in VRAT, uvožena tes
nila do 30 % prihranka pri ogrevanju. Prepi
ha in prahu ni več! Zmanjšan hrup, 10 let 
garancije. Tt 041 /694-229, 01/83-15-
057, BE&MA, d.o.o., Ekslerjeva 6, Kamnik 

SELITVE, HITRI PREVOZI, ODVOZ STA
REGA POHIŠTVA, ODVOZ ODPADNEGA 
MATERIALA, PRENOSI KLAVIRJEV IN BLA
GAJN, PREVOZI DOMA IN V TUJINI, HI
TRO IN UGODNO. Tt 041/35-80-55, Ma
tej Tt 041/737-245, Tadej. Prevozi in selit
ve Tadej Brce s.p., C. Jaka Platiše 11, Kranj 

I N E P R E M I Č N I N E I 

Krniš 
B M M t t c c « a 6 Kranj « 3 V 

2 0 2 6 - 1 7 2 
Izdelava podstrešnih stanovanj, predelnih 

sten, spuščenih stropov v Knauf izvedbi ali 
z oblogami, polog ladijskega poda, lamina-
tov in parketa, obnova starih parketov in ce
lotnih stanovanj. Planinšek Vilma s.p., Pre-
bačevo 34, Kranj Tt 031 /50-46-42 7698 

ELEKTROINSTALACIJE Janez Valter s.p., 
Nova vas 15 a, Preddvor - gradite hišo, 
adaptirate staro, obnavljate stanovanje?! 
Nudimo vse vrste elektroinštalacijskih del. 
Tt 041 /760-616 9342 

LorvA^ 
nepremičninska družba 
loman d.o.o., mladinska ulica 2., 
4000 Kranj, tel.: 04 236 28 90, 

04 236 28 91, gsm: 041 347 323 
e-mail: loman@volJa.oet 

Prevzamemo VSA ZIDARSKA DELA - od 
temeljev do strehe, tudi adaptacije, notra
nje omete, škarpe, fasade, tlakovanje dvo
rišč, kanalizacija - delamo hitro in poceni. 
Tt 041/593-492, Bytyqi oče in sin d.n.o, 
Cegelnica 48 b, Naklo 9512 

ASFALTIRANJE in TLAKOVANJE DVO
RIŠČ, dovoznih poti in parkirišč, polaganje 
robnikov ter pralnih plošč, izdelava betonskih 
in kamnitih škarp, izkopi ter odvoz materiala 
na deponijo. Adrovič & Comp., Jelovška 10, 
Kamnik, 041/680-751, 01/839-46-14 9563 

Nudimo ugodne kredite do 6 let 
na osnovi osebnega dohodka aH 
pokojnine (09). Osebni dohodek 
lahko obremenimo preko 
tretjine, star kredit ni ovira. 
Tel.: 02/25-24-826, 
gsm 041/750-560, 
041/331-991. 
Prodaja vozil NUMERO UNO, 
Dušan Šimunovič, s.p. 
Mlinska ul. 22, 2000 Maribor 

http://www.Nepi.si
http://agentkranj.nepremicnine.net
http://agentkranj.nepremicnine.net
http://agentkranj.nepremicnine.net
http://agentkranj.nepremicnine.net
http://agentkranj.nepremicnine.net
http://agentkranj.nepremicnine.net
http://agentkranj.nepremicnine.net
mailto:itd.nepremicnine@siol.net
http://www.loka-sp.si
http://agentkranj.nepremicnine.net
mailto:loman@volJa.oet


SLIKOPLESKARSKA DELA, FASADE, 
BANDAŽIRANJE STEN, opravljam HITRO 
in po ugodni ceni. Tt 031/427-127, Bolič 
Borka,s.p., Kidričeva 4 b, Kranj 9629 

GRADBENIK REXHO, Adergas 13, Cer
klje, IZVAJA OD TEMELJEV DO STREHE, 
NOTRANJI OMETI, PREDELNE STENE, 
OMETI FASAD, KAMNITE ŠKARPE, URE
JANJE IN TLAKOVANJE. Tt 041/589-996 

STROJNO 
IZDELOVANJE 

estrihov 
Klemene, Pokopališka 10, Naklo 

tel.: 04/25 718-13 
041/632-047 
Klmnitnc Vladimir s.it 

KROVSKO - KLEPARSKA DELA obnova 
dimnikov, barvanje napuščev BRAMAC, 
GERARD, ESAL, TONDACH, DECRA, 
CREATON, SENDVIČ PLOŠČE itd. hiter 
nastop del, v AVGUSTU NUDIMO 5-8% po
pust. Gostič Krovstvo, Tržaška c. 2, Tt 
01 /4344-885, 031 /875-222 9755 

D O M 
n e p r e m i č n i n e 

04/202-33-00, 041/333-222 
Damjana Krautberger s.p.. Stritarjeva 1. Kranj 
www.dom-nepremicnine.com 

VODIMO POSLOVNE KNJIGE za d.o.o. 
in s.p. Zelnik in partnerji d.n.o., Jezerska c. 
63, Kranj, Tt 041/518-632 9855 

STROJNI OMETI NOTRANJIH STEN in 
STROPOV, HITRO in PO UGODNI CENI. 
Tt 041/642-097, Urmar.d.oo., Zakal 15, 
Stahovica 10143 

STANOVANJA 
PRODAMO 

BLED - 85 m2, lastno 2-sobno stanovanje 
v mansardi letos obnovljene hiše, na mirni 
lokaciji, takoj vseljivo. Cena: 25,9 mio SIT. 
SVET NEPREMIČNINE d.o.o., Ljubljana, 
enota KRANJ, tel. 28 11 000. 

KRANJ - Planina I; 55 m2, 2,5 ss, blok 
star 29 let, 3. nadstropje, adaptirana kopal
nica, južna lega, balkon, dobra razporeditev 
prostorov. CENA: 14 mio SIT. SVET NE
PREMIČNINE d.o.o., Ljubljana ; enota 
KRANJ. tel. 28 11 000 

O A D 
NEPREMIČNINE 
Hotel Grajski dvor, Kranjska c. 2, 

4240 Radovljica, tel.: 04/531-44-24. 
031/322-246. 041 /703-839 

TRŽIČ - Deteljica; 41 m2, 1 ss pregrajeno 
v 1,5 ss, urejeno, pred 5 leti v celoti adapti
rano, 5. nad. CENA: 10,5 mio SIT. SVET 
NEPREMIČNINE d.o.o., Ljubljana ; enota 
KRANJ. tel. 28 11 000 

KRANJ - Planina II; 68 m2, 2 ss, 7. nad., 
odlična lokacija, dober razpored, lega J, 
velik balkon, staro 23 let. CENA: 15 mio 
SIT SVET NEPREMIČNINE d.o.o., Ljublja
na ; enota KRANJ. tel. 28 11 000 

KRANJ - Vodovodni stolp; 75 m2, staro 40 
let, trisobno, pritličje, delno adaptirano, 
parketi, dobra lokacija. CENA: 17,5 mio 
SIT. SVET NEPREMIČNINE d.o.o., Ljublja
na ; enota KRANJ. tel. 28 11 000 

[NEPREMIČNINSKO! 
POSLOVANJE 

KRANJ - Zlato polje; 54 m2, dvosobno, 
30 let star objekt, 4. nadstropje, nova kuhi
nja, dobra razporeditev prostorov, vseljivo 
po dogovoru. CENA: 13,9 mio SIT. SVET 
NEPREMIČNINE d.o.o., Ljubljana ; enota 
KRANJ, tel. 28 11 000 

ŠKOFJA LOKA - center; 148 m2, 2. nad
stropje na novo kvalitetno leta 2000 obnov
ljene meščanske hiše, CK, takoj vseljivo. 
CENA: 24,3 mio SIT. SVET NEPREMIČNI
NE d.o.o., Ljubljana ; enota KRANJ. tel. 28 
11 000 

ŠKOFJA LOKA Kidričeva, trisobno s kabi
netom 91 m2, obnovljeno 25 let, cena 15 
mio SIT NEPI d.o.o. Škofja Loka 041 425-
380 

PONOVNO NOVA STANOVANJA, KRANJ 
- ČIRČE, ŠEST STANOVANJSKI OBJEKT Z 
LASTNIMI PARKIRIŠČI, ŠTEVCI ZA HLAD
NO IN TOPLO VODO - KALORIMETRI. NA 
RAZPOLAGO ŠE ŠTIRI STANOVANJA, IN 
SICER: 2S.S. S KABINETOM (72 m2) V 
PRITLIČJU Z LASTNIM VHODOM, 2S.S. S 
KABINETOM ( 81 m2) PRAV TAKO V PRI
TLIČJU IN LASTNIM VHODOM, 3S.S. 
(77,50 m2) V 1.NADSTROPJU TER 3S.S. ( 
75 m2) V MANSARDI, VSA STANOVANJA 
IMAJO TERASO OZ. BALKON. 1.150,00 
EUR/M2, VSELJIVA JANUAR 2004. 
AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-23-
65-360, agentkranj nepremicnine.net 

KRANJ - CENTER, v zelo lepi, komplet ob
novljeni staromeščanski hiši, prodamo 
mansardno garsonjero, 28,20 m2, obnov
ljena leta 2000, francoski balkon, vsi pri
ključki, lastni števec za elektriko, vseljiva ta
koj, cena 8.000.000,00 SIT. AGENT 
KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-23-65-
360, agentkranj.nepremicnine.net 

KRANJ - CENTER, prodamo prazno kom
plet obnovljeno garsonjero, 27,80 m2, CK-
plin, vseljiva takoj. CENA: 7.600.000,00 
SIT AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-
23-65-360, agentkranj.nepremicnine.net 

TRŽIČ- DETELJICA, prodamo lepo prazno 
enosobno stanovanje predelano v enosob
no stanovanje s kabinetom, 40,67 m2, v 5. 
nadstropju, staro 30 let, CK-olje, vsi pri
ključki, vseljivo po dogovoru. CENA: 
10.500.000,00 SIT. AGENT KRANJ, tel. 
04-23-80-430, 04-23-65-360, agent
kranj.nepremičnine, net 

FR̂ ST d.0.0. Kranj 

Nepremičninska hiša Frast, d.o.o. 
PE Šuceva 27, 4000 Kranj 

0 4 / 2 3 4 - 4 0 - 8 0 , 0 4 1 / 7 3 4 - 1 9 8 
e-ma//.nepremicnine@frasf.si 

KRANJ - PLANINA III, prodamo enosobno 
stanovanje s kabinetom, staro 16 let, 53 m2, 
balkon, vsi priključki, 3. nadstropje/4, vselji
vo po dogovoru. CENA: 15.000.000,00 
SIT. AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-
23-65-360, agentkranj.nepremičnine.net 

KRANJ - PLANINA III, prodamo enosobno 
stanovanje v 1. nadstropju/8, velikosti 
42,20 m2, staro 16 let, lega JZ, vsi priključ
ki, brez balkona, vseljivo po dogovoru. 
CENA: 11.500.000,00 SIT. AGENT 
KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-23-65-
360, agentkranj.nepremicnine.net 

KRANJ - CENTER, prodamo zelo lepo 
enosobno stanovanje v dveh etažah, pre
novljeno pred 7 leti, 43,20 m2, CK, Tel. pri
ključek, komplet opremljeno, vseljivo po 
dogovoru. CENA: 11.800.000,00 SIT. 
AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-23-
65-360, agentkranj.nepremicnine.net 

KRANJ - ZLATO POLJE, prodamo dvosob
no stanovanje predelano v trisobno stanova
nje, 56,70 m2, staro 5 leta, 4. nadstropje/ni
zek blok, balkon, komplet opremljeno, vsi pri
ključki, vseljivo po dogovoru. CENA: 17mio. 
SIT. AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-
23-65-360, agentkranj.nepremicnine.net 

KRANJ - CENTER, v komplet obnovljeni 
zelo lepi staromeščanski hiši, prodamo dvo
sobno stanovanje v fazi adaptacije, staro 60 
let, 70,90 m2, 1. nadstropje, balkon + so
razmerni delež vrta vsi priključki, vseljivo 
po dogovoru. CENA^ 16.300.000,00 SIT. 
AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-23-
65-360, agentkranj.nepremicnine.net 

KRANJ - ZLATO POLJE, prodamo dvosob
no stanovanje 46,30 m2, staro 29 let, 2. 
nadstropje, vsi priključki, vseljivo po dogo
voru. CENA: 12.600.000.00 SIT. AGENT 
KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-23-65-
360, agentkranj.nepremicnine.net 

tet.: 5K.U5.oo. 041/703-80« 

KRANJ - PLANINA I, v 3. nadstropju pro
damo dvosobno stanovanje, 63 m2, staro 
30 let, balkon, vsi priključki, vseljivo po do
govoru. CENA: 15.500.000,00 SIT. 
AGENTKRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-23-
65-360, agentkranj.nepremicnine.net 

KRANJ - PLANINA II, prodamo dvosobno 
stanovanje, 68,30 m2, staro 25 let, 4. nad
stropje, balkon, vsi priključki, kuhinja brez 
bele tehnike, vseljivo po dogovoru. CENA: 
16.000.000,00 SIT. AGENT KRANJ, tel. 
04-23-80-430, 04-23-65-360, agent
kranj . nepremičnine. net 

KRANJ - PLANINA II, prodamo dvosobno 
stanovanje s kabinetom, 79,80 m2, staro 
24 let, 1. nadstropje, balkon, vsi priključki, 
vseljivo po dogovoru. CENA: 
17.400.000,00 SIT. AGENT KRANJ, tel. 
04-23-80-430, 04-23-65-360, agent
kranj.nepremičnine net 

KRANJ - VAUAVČEVA, prodamo trisobno 
stanovanje, 74,90 m2, staro 35 let, visoko 
pritličje/nizek blok, balkon, vsi priključki, 
vseljivo po dogovoru. CENA: 
17.500.000,00 SIT. AGENT KRANJ, tel. 
04-23-80-430, 04-23-65-360, agent
kranj. nepremičnine, net KRANJ - PLANINA 
II, prodamo dvosobno stanovanje z dvema 
kabinetoma, staro 23 let, 97,10 m2, 6. nad
stropje/8, 2*balkon, vsi priključki, vseljivo 
po dogovoru. CENA: 21.800.000,00 SIT 
AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-23-
65-360, agentkranj.nepremičnine.net 

KRANJ - GORICE, prodamo štirisobno 
stanovanje v hiši, staro 11 let, 130 m2 sta
novanjske površine, visoko pritličje, kom
fortno stanovanje s krušno pečjo, vsi pri
ključki, po celem stanovanju parket, velika 
kopalnica s talnim gretjem, 2 * balkon, pri
padajoče zemljišče in parkirišče v soraz
mernem deležu, vseljivo po dogovoru. 
CENA: 24.500.000,00 SIT. AGENT 
KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-23-65-
360, agentkranj.nepremicnine.net 

KRANJ - VODOVODNI STOLP, prodamo 
dvosobno stanovanje s kabinetom, 67,60 
m2, staro 40 let, 3. nadstropje, zastekljen 
balkon, CK-plin, vsi priključki, vseljivo No
vembra 2003. CENA: 16.000.000,00 SIT. 
AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-23-
65-360, agentkranj.nepremicnine.net 

KRANJ - ZLATO POLJE, prodamo trisobno 
stanovanje s klimo, 74,10 m2, 4. nadstrop
je, staro 5 let, CK-plin, vsi priključki, kuhinja 
v kompletu z belo tehniko, možnost nakupa 
lastnega boksa, vseljivo konec leta 2003. 
CENA: 19.000.000,00 SIT. AGENT 
KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-23-65-
360, agentkranj.nepremicnine.net 

KRANJ, Planina III -1 SS + K 52,9 m2 v 2. 
nad., letnik 88, nizek blok, cena = 14,8 mio 
SIT, K3 KERN d.o.o., Maistrov trg 12, 
Kranj, tel. 202 13 53, 051 320 700 

KRANJ, Zlato polje - 1 SS 36,5 m2 v 
2.nad., nizek blok, letnik 62, nova kop. in 
okna, cena - 10,2 mio SIT, K3 KERN 
d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj, tel. 202 13 
53, 051 320 700 

KRANJ, Planina I - 2 SS 63 m2 v 3. nad., 
I. 74, obnovljeno, cena • 14,7 mio SIT, K3 
KERN d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj, tel. 
202 13 53, 051 320 700 

KRANJ, Planina I - 2 SS 63 m2 v pritličju, 
I. 74, obnovljeno, cena = 15,0 mio SIT, K3 
KERN d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj, tel. 
202 13 53, 051 320 700 

KRANJ, Planina I - 2 SS + K 95 m2, 2. 
nad. I. 75, cena = 18,7 mio SIT, K3 KERN 
d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj, tel. 202 13 
53, 051 320 700 

KRANJ, pri avtobusni postaji - 4 SS 87 
m2, 13. nad., obn. 86 L, cena = 19,0 mio 
SIT, K3 KERN d.o.o., Maistrov trg 12, 
Kranj, tel. 202 13 53, 051 320 700 

KRANJ, Planina I - 3 SS 79,8 m2 v pritli., 
I. 75, cena * 16,5 mio SIT, K3 KERN 
d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj, tel. 202 13 
53, 051 320 700 

KRANJ, Planina II - 2 SS 68 m2 v 7. nad., 
predelano v 2,5 SS, I. 86, cena = 15,2 mio 
SIT, K3 KERN d.o.o., Maistrov trg 12, 
Kranj, tel. 202 13 53, 051 320 700 

TUPALIČE - 3 SS 78 m2 v dveh etažah, 
1.2003 in 4 SS 92 m2 v treh etažah, vse po 
250.000,00 SIT/m2, I. 2003, K3 KERN 
d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj, tel. 04 202 
13 53, 051 320,700 

JESENICE - 2 SS 56 m2 v 1 .nad., zastek
ljen balkon, I. 83, cena = 9,3 mio SIT, K3 
KERN d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj, tel. 04 
202 13 53, 051 320 700 

ZASIP pri Bledu: Pričeli smo z novograd
njo, 7 novih stanovanj v prijetnem vaškem 
ambientu, vsi priključki, garaže, nadstrešni
ce in parkirna mesta, pokličite nas! ALP
DOM, d.d. Radovljica, 04 537 45 00, 04 
537 45 15 ' 

LESCE: 48,8 m2, 1ssv2. nadstropju, no
vogradnja Alpdom, veranda - zimski vrt, bal
konska lože, vsi priključki. Cena: 
14.250.372,00 sit ALPDOM, d.d. Radovlji
ca, 04 537 45 00, 04 537 45 15 

RADOVLJICA: Gradnikova, 50 m2, 2ss v 
4. nadstropju, I. 1976, ohranjeno, zastek
ljen balkon, CK, vsi priključki. Cena: 
12.800.000,00 sit. ALPDOM, d.d. Radov
ljica, 04 537 45 00, 04 537 45 16 

PODNART: 74,5 m2, 3ss v 3. nadstropju, 
I. 1987, balkon, klet, CK, takoj vseljivo. 
Cena: 14.000.000,00 sit ALPDOM, d.d. 
Radovljica, 04 537 45 00, 04 537 45 16 

«vaE.«r» C. Mim 
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www.tndanepfemicnine-ij.5i 

ZG. GORJE: 77,63 m2, 4ss v 1. nadstropju, 
I. 1935, drvarnica, sončna lega, mirna lokaci
ja. Cena: 12.000.000,00 sit ALPDOM, d.d. 
Radovljica, 04 537 45 00, 04 537 45 16 

LESCE: 78 m2, 3ss, 1 nadstropje, I. 2002. 
balkon, klet, vsi priključki, takoj vseljivo. 
Cena: 23.700.000,00 sit ALPDOM, d.d. 
Radovljica, 04 537 45 00, 04 537 45 15 

KRANJ Planina I sončno 1 ss, 39,80 
m2/VII, V-Z, 10,5 mio SIT, KRANJ Zlato 
polje, obnovljeno 2 ss, 49 m2/IV, CK plin, 
13 mio SIT, KRANJ Tuga Vidmarja, 2,5 ss, 
82 m2/ l . , 2 balkona, 17,5 mio SIT, KRANJ 
J. Platiše ugcTdno prodamo 2,5 ss z lepim 
razgledom, 85 m2/V, 2 balkona, V-Z, 16 
mio SIT, Kranj Planina I obnovljeno (kopalni
ca, vrata, okna PVC), 2,5 ss, 63 m2/PR, 
14, 7 mio SIT. KRANJ Planina I sončno 3 
ss, 78 m2/V, 14, 9 mio SIT (možno kupiti 
tudi garažo). DOM NEPREMIČNINE, 202 
33 00, 2369-333, 041 /333 222 9380 

KRANJ Planina I 2 ss+k, 54,80 m2/IX, 
lep razgled, J-Z, 13,2 mio SIT, TRŽIČ sonč
no z lepim razgledom, 3 ss v hiši z vrtom in 
garažo, 139 m2+344 m2 vrta, 18 mio SIT. 
DOM NEPREMIČNINE, 202 33 00, 2369 
333 ,041 /333 222 93B1 

Menjam občinsko 2 ss+kabinet za manj
še. Tt 040/633-627 10036 

Planina, Vrečkova, prodam obnovljeno 
garsonjero, 29,5 m2, 9.6 mio. Tt 
031/813-068 10071 
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CENJENE STRANKE OBVEŠČAMO, DA SMO SE 
PRESELILI V NOVE POSLOVNE PROSTORE, 

T A L N 
d.o.o. 

D O R F A R J E 17, 4209 ŽABNICA. 
Tel.: 04/513 74 00, fax: 04/513 74 01, 6SM: 031 66 44 66, 

www.talon.si 

• MENJALNICA • ODKUP IN PRODAJA VOZIL 
• PRODAJA TOMOS PROGRAMA 

VLJUDNO VABLJENI! 

Prodam 2 ss v Kranju, cena po dogovoru. 
• % 040/307-118, popoldan 

10078 

VOZILA DELI 
CITROEN AVTOODPAD rabljeni in novi 

REZERVNI DELI. Odkup avtomobilov. Tt 
50-50-500 9952 

Prodam avtomobilsko prikolico z A te
stom. Tt 596-23-27 looes 

Prodam dele za SUBARU, NISSAN MIC-
RA in OPEL KADETT SOLZA, I, 87, bele 
barve, 5 v. Tt 041/286-718 ioi36 

VIKENDI 
Najamem BIVALNI VIKEND z vrtom, opre

mljen, za 2 leti. Tt 031/666-446 10133 

VOZILO KUPIM 
NAJVEČ ZA VAŠE POŠKODOVANO VO-

ZILO, TUDI TOTALKO. TAKOJŠNJE PLAČI
LO, PREPIS, ODVOZ. Tt 031/770-833 

NAJUGODNEJŠI ODKUP KARAMBOLI-
RANIH VOZIL od letnika 1995 dalje. Tt 
01/4261-315,041/614-013 9739 

VOZILA 
ODKUP RABLJENIH VOZIL od I, 1992. 

Plačilo v GOTOVINI, uredimo prenos lastni
štva. ADRIA AVTO,d.o.o., Partizanska c. 1, 
Škofja Loka (bivša vojašnica). Tt 5134-148, 
041/632-577 2 6 

• V ] B r a t o v P r a p r n t m k 10, 4 ? 0 ? N a k l o 

• Te l . / Fax : 0 4 / 2 5 7 6 0 5 2 

PRODAJA IN 
MONTAŽA IZPUŠNIH 
SISTEMOV TER ^rzflSP 
AVTOMOBILSKIH 

BELCEV ̂ MOHROE? 
ODKUP, PRODAJA, PREPIS RABLJENIH 

VOZIL, GOTOVINSKA PLAČILA. Tt 20-11-
413, 041/707-145, 031 /231-358 , Avto 
Kranj d.o.o., Savska c. 34, Kranj 8839 

ODKUP PRODAJA PREPISI RABLJENIH 
VOZIL. MEPAX d.o.o., 23 33 298, 
041/773-772 geog 

M A K L E R 
BLED d.o.d 

PRODAJA NEPREMIČNIN 
4760 bled, 1 jiihljnivslvi cesta 3. 

tel: 5767-600, 041/647-974 

AUDI 80 2 0 E, avtomatska klima, itd, ser
visiraj in vzdrževan. Tt 040/50-30-29 9 9 / 0 

Prodam SUBARU KARAVAN. 4x4 LEGA-
CY, I. 92. Tt 2041-322 ali 031/202-639 
10022 

Prodam PEUGEOT 205, I. 1985, registri
ran eno leto. Tt 031/584-412 10026 

VW SHARAN 1.9 TDi, 110 km, I. 99, vsa 
oprema, nikoli karamboliran, cena po dogo
voru. Tt 031 /519-308 10034 

Trg Svobode 6. 4290 Tržič. Slovenija 
te l . : 5 9 6 4 - 5 5 0 , 5 9 2 4 - 3 0 0 

primm.trziciS'eiol net. http://agencija-primo.si 

Prodam SEAD CORDOBA VARIO, I. 98, 
100.000 km. Tt 031/366-749 ioo3a 

Prodam JUGO 1.1 GX, I. 87. Tt 5121-594 

R 4 GTL, I. 89, registriran, lepo ohranjen, 
50.000 km, ugodno prodam. Tt 041/436-
323 . 10055 

Prodam MAZDO 323 HB 1.6 16 V, I. 90. 
« 041/711-026 10056 

Ugodno prodamo THALIA DYN 1.4 16 V I. 
2002, MEGANE 1.9 dCi DYN CONF. I. 
2002, MEGANE 1.6 16 V DYN, CONF, I. 
2002, MEGANE 1.6 RT I. 96, LAGUNA EX 
1.9 DCI I. 2003, VW TRANSPORTER 1.9 
FURGON I. 95, R 5 CAMPUS I. 93, R 5 
FIVE I. 94, R 19 RT 1.4, I. 95. Za vsa vozi
la možen kredit brez pologa. Vozila so ser
visirana. Tt 281 5711 ali 281 5712 RENA
ULT PREŠA, d.o.o.. Cerklje 10069 

Ugodno prodam CLIO 1.4 RT, I. 99, lepo 
ohranjen, redno servisiran. Tt 510-55-55, 
041 /403-967 10074 

Prodam CLIO 1.2, sprednji del karmboli-
ran, I. 96, troje vrat, moč motorja 0,43, 
temno zelene barve, 230.000 SIT. Tt 
041/427-549 ,0102 

Prodam dobro ohranjeno JETTO in MO
TOR SCOPER JAMAHA 250, I. 98, 2000 
km. W 031/308-540 10130 

FORD MONDEO 2.0, L. 94, KLIMA, 1x 
AIB, ABS, SERVO VOLAN, EL. OPREMA 
STREŠNO OKNO. AVTO MOČNIK 
D.O.O., KRANJ, TEL. 04 20 42 277 

SEAT IBIZA 1,6 STELLA, L. 2000, 5V 2 x 
AIB, SERVO VOLAN, DALI. CENT. ZAKLEP 
EL. POMIK STEKEL, AVTORADIO AVTO 
MOĆNIK, D.O.O., KRANJ, 04 20 42 277 

VW GOLF III. CL, L. 94 3V, SERVO VO
LAN, DALJ. CENT. ZAKLEPANJE, RA
DIO,... AVTO MOČNIK, D.O.O., KRANJ 
04 20 42 277 

SEAT CORDOBA 1.6CLXL. 95 4V, SER-
VO VOLAN, VLEČNA KLJUKA AVTORA
DIO, 1. LASTNIK. AVTO MOČNIK D O O 
KRANJ, 04 20 42 277 

MAZDA DEMIO 1.4, L. 2000, 5V KLIMA 
2 x AIB, CENTRALNO ZAKLEPANJE SER
VO VOLAN. AVTO MOČNIK, D O O 
KRANJ, 04 20 42 277 

ZAPOSLIM 
V redno delovno razmerje sprejmemo KV 

MESARJA, KUHARJA IN POMOŽNEGA 
DELAVCA. Mesarstvo Oblak, s.p., Delav
ska ulica 18, Žiri, Tt 041 /650-975 9567 

Planina 3, Kranj 
tel.: 235 1000, 041/331 886 
e-mail:info@ida-nepremicnine.si 
www.ida-nepremicnine.si 

član NZ 
NEPREMIČNINE 
sedaj tudi na internetu 
GSM: 041-331-886 

VOZNIKA C ali C in E kategorije s prakso 
v mednarodnem transportu, redno zaposli
mo. VRBA, d.o.o., Kranj, Struževo 4, Tt 
041/614-722 9574 

VOZNIKA za razvoz perila in oblačil, redno 
zaposlimo. Bistra,d.o.o., Sp.trg 12, Šk. 
Loka, Tt 511-17-44 9750 

Zaposlimo SKLADIŠČNIKA. Prednost 
imajo kandidati s poznavanjem ogrevalno-
sanitarne tehnike in izpitom za viličarja. Pre
izkusna doba 3 mesece, možnost redne za
poslitve. Prošnje s kratkim življenjepisom 
pošljite na naslov: Veto,d.o.o., Brničičeva 
25, 1231 Ljubljana 10028 

Zaposlimo TRGOVCA za delo v malopro
daji. Prednost imajo kandidati s poznava
njem ogrevalno-sanitarne tehnike. Preizkus
na doba 3 mesece, možnost redne zapo
slitve. Prošnje s kratkim življenjepisom in 
potrdili o izobrazbi pošljite na naslov: 
Veto,d.o.o., Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana 
10029 

Zaposlim KROVCA - KLEPARJA ali DE
LAVCA za priučitev. Tt 041/662-557, KK 
Oblak,d.o.o., Predoslje 125, Kranj 10030 

ŽENSKO za pomoč v kuhinji z nekaj prak
se išče Uroš Kandolf.s.p., Grad 15, Cer
klje, Tt 041/646-358, 040/647-663 
10084 

Iščemo zanesljivo gospo za pomoč starej
ši gospe v Kranju. Tt 041 /354-264 10087 

Zaposlimo MONTERJA PISRNIŠKEGA 
POHIŠTVA, IV ali V stopnje izobrazbe, zaže
leno lesarske smeri. Zahteva se izpit C ka
tegorije. Možnost zaposlitve za nedoočen 
čas s tri mesečno preizkusno dobo. Tt 
041 /632 484 MARC Interieri, Celovška 
73, Ljubljana 10098 

V Kranju iščem pomoč v gospodinjstvu, v 
vrtu 2 x tedensko. Sporazumni dogovor. Tt 
20 12 181, zvečer 10100 

ZAPOSLITEV IŠČE 
Iščem redno zaposlitev. Imam izpit B kate

gorije. Akviziterstvo odpade. Tt 031/770-
279 9531 

Iščeva delo: varstvo otrok na domu, starih 
od 4 leta in več, Kranj z okolico, (od 
17.8.03-31.8.03). Tt 040/249 795 9810 

Če vas ni doma, poskrbiva za vaše DO
MAČE ŽIVALI na domu od 17.8.03 do 
31.8.03 v Kranju ali njegovi okolici. Tt 
040/249-795 98n 

Iščem nekaj urno honorarno delo, po 12. 
uri, v okolici Kranja. Tt 031/325-444 10041 

VOZNIK C kategorije iščem zaposlitev za 
vožnjo po Sloveniji ali pa samo po Gorenjski 
v popoldanskem času in vikendih. Tt 
041/254-378 10123 

ŽIVALI 
RJAVE JARKICE tik pred nesnostjo, pro

dam. Oman Janez,s.p., Zminec 12, Šk. 
Loka, 512-7878 9741 

Prodam ŽREBCA, star 5 let, pasme Tra-
kenec, za terensko ježo, zelo miren. Tt 
041/647-602 9754 

PRAŠIČE, različno težke prodam in pripe
ljem na dom. Tt 041/724-144 9773 

6. septembra bodo naprodaj MLADE KO
KOŠI NESNICE (20 tedenske rjave jarkice). 
Zbiramo naročila. Žabnica 39, IT 23 11 
767 9778 

Prodam 4 mesece staro PSIĆKO BERN-
SKO PLANŠARSKE PASME. Tt 041/654-

NEMŠKI OVČAR mladič star 8 tednov, 
čistokrven, brez rodovnika, cepljen, napro-
daj. Tt 256-00-48 w 

Prodam 7 mesecev brejo telico. Tt 
031/587-602 10037 

2 BIKCA simentalca 7 in 14 dni stara, pro-
dam. Tt 031/336-284 I O O M 

Prodam TELIČKO simentalko, staro 10 
dni. Tt 01/83-24-062 too-ia 

Prodam 4 leta staro KOBILO. Tt 
040/786-187, po 15. uri 10053 

Prodam JAGNJETA za zakol, t r 5720-
155 ___ '0060 

Prodam jahalno KOBILO, staro 7 let. Tt 
041/808-944 

Prodam KOZO z dvema kozicama, starima 
dva meseca. Tt 514-12-27, zvečer ipoee 

Prodam teden dni starega simentalca in 8 
mesecev brejo TELICO. Tt 031/817-374 
1006/ 

Prodam enotedenskega BIKCA simental
ca, KRAVO za zakol. Tt 041 /378-751 
10068 

Prodam TELIČKO črno belo, staro 10 dni. 
Tt 041/358-075 ]22E 

Prodam en teden starega čb BIKCA. Tt 
514-61-77 1 0 0 7 7 

Prodam 7 dni staro TELIČKO simentalko. 
TT 2521-088 l£2S£. 

Prodam čb BIKCA, starega en teden. Tt 
040/355-865 1 0 0 8 5 

Prodam ČISTOKRVNE ZLATE PRINAŠAL-
CE, oče prvak v reševanju. Tt 031/658-
I j g 10086 

Prodam čb BIKCA. Gorice 11, Golnik, Tt 
25 61 047 'Q°9s 

TELIČKO LIMUZIN mesne pasme, staro 
en teden, prodam. Tt 041/820-487 10096 

Prodam BIKCA čb, starega en teden, 
15000 SIT. Tt 041/350-457 10103 

TELETA za nadaljno rejo, prodam. Tt 
040/212-484 10110 

Prodam BIKCA sim. težkega okoli 110 kg. 
Tt 533-12-80 ione 

JARKICE rjave grahaste 20 tednov, peteli
ne plemenske, prodam. Hraše 5 Smlednik 
01/3627029 1 0 1 2 6 

nd o m p l a n 
družba za inženiring, 
nepremičnine, urbanizem 
I n energetiko, d.d. 
kranj,bleiweisova 14 

041/647-433, 051/319-651 

STANOVANJE PRODAMO 
Kranju na Planini I. prodamo 3-sobno • 2 kabineta 

stanovanje, III. nadstropje, v izmeri 103,7 m2, staro 24 let, 
cena 23,3 mio SIT; 

v Kranju na Planini I. prodamo dvosobno • 2 kabineta 
stanovanje v IV. nadstropju, izmere 88.6 m2. staro 28 let. 
cena 19,3 mio SIT; 

v Lescah prodamo starejše trosobno stanovanje, potrebno 
obnove, v II. nadstropju, izmere 75 m2, staro 51 let, cena 
13,2 mio SIT; 
' v Škofji Loki prodamo dvosobno stanovanje v IV. nad
stropju, v izmeri 53 m2, klasično ogrevano, staro 43 let, cena 
13.5 mio SIT; 
" na Planini III. v Kranju prodamo garsonjero v 2 nadstropju, 
izmere 33 m2 • nizek objekt, staro 15 let. cena 11 mio SIT. 
' na Planini II. v Kranju prodamo enosobno stanovanje v I. 
nadstropju, delno opremljeno, izmere 52,80 m2. staro 20 let, 
obnovljeno leta 1999, cena 15.5 mio SIT; 
• na Planini III. v Krangu prodamo dvosobno stanovanje s kabi
netom, delno opremljeno in prenovljeno, zelo lepo vzdrževano, 
izmere 75,60 m2, staro 18 let, cena 18 mio SIT. 
" v Sttažišču pri Kranju prodamo v starejši hiši. stari 75 let. 
obnovljeno manjše dvosobno stanovanje v pritličju, v izmeri 
45.20 m2. cena 12,9 mio; 
STANOVANJE ODDAMO V NAJEM: 
' na Planini III. v Kranju oddamo v naiem dvosobno stanovan
je v mansardi, izmere 73,20 m2, staro 16 let, cena 61.500 
SIT mesečno. 
HIŠE - PRODAMO 

' v Ćirčah pri Kranju prodamo slanovanisko hišo z gostinskim 
lokalom in urejenim parkirnim prostorom, staro 17 let, cena 
104,8 mio SIT; 
' Kranj - bližnja okolica, prodamo prenovljeno hišo po delih, 
staro 15 let, 1. nadstiopje: 90 m2 stanovanjske površine, 10 
m2 kleti, 100 m2 vrta. 2 parkirišči • cena 17.495 000 SIT; 
• v Podbreziah prodamo novo nedokončano visokopritlično 
hišo z gostinskim lokalom v obratovanju in svo|im parkirnim 
prostorom, na parceli velikosti cca 1000 m2. cena 46 mio 
SIT; 
• v bližini Cerkeli na Gorenjskem prodamo pritlično hišo, 
tlorisa 12 x 11 m2, na parceli velikosti 572 m2, staro 12 let, 
cena 39 mio SIT; 
• v Kranju, v centru mesla, prodamo na lepi lokaciji starejšo 
hišo, potrebno obnove, z vso lokacijsko dokumentacijo, ki 
omogoča nov poslovno-stanovanjski objekt, staro 40 let, cena 
28 mio SIT; 
' v Zmincu pri Škofji Loki prodamo visokopritlično hišo v III. 
gradbeni lazi, na parceli velikosti cca 600 m2. staro 2 leti. 
cena 24.2 mto SIT; 
• v bližini Nakla prodamo visokopritlično hišo v III. gradbeni 
fazi, na parceli 500 m2, cena 40 mio SIT; 
• v bližini Škofje Loke na zelo lepi lokaciji prodamo visoko
pritlično hišo na parceli, velikosti 160 m2. staro 8 let, cena 24 
mio SIT; 
• Brezie nad Tržičem - vas Lese prodamo starejšo kmečko 
hišo s trgovino v pntličju na paiceli velikosti 80 m2, staro 50 
let. cena 7 mio SIT; 
• v bližini Preddvora prodamo zelo lepo visokopritlično hišo, 
tlorisa 13 x 9 m2 na parceli velikosti 685 m2, staro 9 let. 
cena 74,6 mio SIT; 
• na Drulovki pri Kranju prodamo vrstno atrijsko hišo, tlorisa 
17x6 m2, na parceli velikosti 182 m2, staro 13 let, cena 38 
mio SIT. 
HIŠE KUPIMO 
' V okolici Krania kupimo stanovanjsko hišo s pripadajočim 
zeml|iščem do 30 mio SIT, za znanega kupca 
POSLOVNI PROSTOR - prodamo 
" v Kranju blizu avtobusne postaje prodamo poslovne pros
tore v III. nadstropju, v izmeri cca 135 m2, primerno za pis
arne (možnost prodaje tudi manjših kvadratur), stare 39 let. 
cena 1.800 SIT/m2; 
• v Kranjski Gori prodamo poslovni prostor v IV. gradbeni lazi. 
pritličje, v izmeri 136 m2. cena 26 mio SIT; 
" v Kranju - Zlato polje prodamo poslovni prostor v pritličju, v 
izmeri 42 m2, star 10 let, cena 11,6 mio SIT; 
' v Kranju, blizu Zavarovalnice Triglav, prodamo poslovni 
prostor, primeren za trgovino, banko ali podobno delavnost, v 
skupni izmen 552 m2 (bivši Comming), star 23 let, cena 128 
mio SIT; 
• v Križah pri ližiču prodamo poslovni prostor (primeren za tr
govino) v pritličju, izmere 64 m2 - parkirišče urejeno, star 53 
let. cena 11 mio SIT; 
' na Planini II v Kranju piodamo poslovni prostor v I. nad
stropju v izmen 420 m2, možno ludi po delih, star 17 let, cena 
73,4 mio SIT; 
• v Radovljici piodamo manjši poslovni prostor v pritličju, 
izmere 20 m2, star 12 let, cena 5 mio SIT. 
• na Planini I. prodamo ali oddamo v najem poslovni prostor 
v izmen 44,80 m2, star 24 let, adaptiran leta 1990. prodajna 
cena 9 mio SIT ali najemnina 83.600 SIT mesečno; 
HIŠE - VZAMEMO V NAJEM: 
' v okolici Kianja iščemo manjšo opremljeno hišo za najem -
za znanega kupca; 
POSLOVNI OBJEKT - PRODAMO: 
• na Primskovem v Kranju prodamo dve poslovni stavbi ra
zličnih velikosti, na parceli velikosti cca 1000 m2; enonad-
Stropni objekt leto izgradnje 1980. mansarda izdelana v letu 
1995. cena 116,5 mio SIT in piitlični objekt, leto izgradnje 
1947. cena 23 mio SIT; 
' v Kraniu ob prometni cesti prodamo poslovni objekt s 1120 
m2 koristne površine na parceli velikosti 1010 m2. leto pren
ove 1962. cena 120 mio SIT. 
POSLOVNI PROSTOR: - oddamo v na|em 
' v Ćirčah oddamo v najem skladiščni prostor, izmere cca 50 
m2, višine 4 m. star 22 let, cena 35.000 SIT mesečno; 
• v Čirčah pri Kranju oddamo v najem pisarniške prostore v 
izmeri 80 m2, stare 22 let, cena 112.000 SIT mesečno; 
' na relaciji Kranj - Škofja Loka • Sveti Duh - oddamo v najem 
zelo lepo urejen poslovni prostor (pritličje • etaža) v izmeri 
cca 150 m2, prenova I. 2000, cena 175.000 SIT mesečno; 
• v Kranju na Cesti Staneta Žagarja oddamo v najem poslovni 
prostor v izmen cca 40 m2, prenova I. 2001. cena 116.500 
SIT mesečno; 
" v Žireh oddamo v najem skladiščne prostore v izmeri cca 
130 m2 (višina 3,30 m), stare 2 leti, cena 122.000 SIT 
mesečno; 

Tržiču oddamo v naiem maniši poslovni prostor v izmeri 
cca 30 m2, primeren za trgovino ali pisarno, stat 26 let, cena 
56.000 SIT mesečno. 
PARCELA - PRODAMO: 
' na Zg. Jezerskem prodamo /a/ictljjvo parcelo, velikosti cca 
1.500 m. cena 8.300 SIT/m2: 
• v Žireh prodamo zaiidljivo paicelo. velikosti cca 3.000 m2. 
možnost delitve tudi na manjše, cena 6.100 SIT/m2; 

Vodicah prodamo parcelo, velikosti 950 m2, za poslovno 
dejavnost; cena 30.290 SIT/m2; 
VIKEND PRODAMO 
• na Bledu prodamo vikend, tlorisa 46 m2. na parceli velikosti 
1400 m2. star 53 let. cena 44,3 mio SIT. 
VIKEND PARCELA 

pod Joštom nad Kranjem • Pševo piodamo vikend parcelo v 
izmeri 1166 m2, cena 5,8 mio SIT. 

ODGOVORNOST IN STROKOVNOST ZAGOTAVLJATA 
ZANESLJIVOST IN USPEH. 

Prodam KRAVO simentalko v osmem me
secu osemenjena in pregledana. Tt 5723-
634 ioi28 

ŽIVALI KUPIM 
ODKUPUJEMO mlado, pitano govedo 

(krave, teleta). Tt 041/650-975, Mesar
stvo Oblak, Žiri 9566 

BIKCA SIMENTALCA ali MESNE pasme, 
kupim. Tel.: 041/503 623 

od ideje do izvedbe z znanjem in izkušnjami 

Takoj zaposlimo za nedoločen čas za 
delo na terenu: 
- monterje vodovodnih naprav 

- IV. stopnja izobrazbe 
- monterje ogrevalnih naprav 

- IV. stopnja izobrazbe 
- elektromonterje - IV. ali V. stopnja 

izobrazbe, smer energetik 
Prošnje pošljite na naslov ELVO inže
niring, d.o.o., Grajska 44, 4260 Bled. 

Informacije dobite po telefonu 
575-0700 od 7. do 15. ure. 

http://www.dom-nepremicnine.com
http://nepremicnine.net
http://agentkranj.nepremicnine.net
http://agentkranj.nepremicnine.net
mailto:nepremicnine@frasf.si
http://agentkranj.nepremicnine.net
http://agentkranj.nepremicnine.net
http://agentkranj.nepremicnine.net
http://agentkranj.nepremicnine.net
http://agentkranj.nepremicnine.net
http://5K.U5.oo
http://agentkranj.nepremicnine.net
http://agentkranj.nepremicnine.net
http://agentkranj.nepremicnine.net
http://agentkranj.nepremicnine.net
http://www.tndanepfemicnine-ij.5i
http://www.talon.si
http://agencija-primo.si
mailto:info@ida-nepremicnine.si
http://www.ida-nepremicnine.si


ZDRAVILIŠČE R A D E N C I 
W v v w . r a d e n s k a - z d r a v i l i s c e . s i 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk 
z oštevilčenih poli in vpisano v kupon iz križanke) 
pošljite na dopisnicah do srede. 27. avgusta 2003. na 
Gorenjski glas. Zoisova 1. 4001 Kranj. Dopisnice 
lahko oddate tudi v turističnih društvih Radovljica. 
Škofja Loka ali Tržič ali pa v nabiralnik Gorenjskega 
glasa pred poslovno stavbo na Zoisovi I. 

Nagrade: 
1. kopanje s kosilom za dva odrasla + dva otroka 

2. brisača Zdravilišča Radenci 
3. polo majica Zdravilišča Radenci 

Tri nagrade prispeva Gorenjski glas. 

NAJUGODNEJŠE 
V SEPTEMBRU 2003 

10% POPUSTA ZA UPOKOJENCE PRI BIUANJU NAJMANJ 5 DNI! 

DARILO: 
PRI 7-DNEUNEM BIUANJU UAM PODARIMO C02-MINERALNO KOPEL. 

Od 3 1 . 8. dO 10. 9 . 2 0 0 3 

HOTEL MIRAL*** 
Hotel RADIN**** 
Hotel IZVIR**** 

Soba s francoskim ležiščem 
6.900 w * 
9.000 V V 

/ 

enoposteljna soba 
7.600 

12.000 
12.000 

dvoposteljna soba 
7.600 

10.000 
9.700 

Ponudba velja Pri bivanju najmanj t r i dni . 
V Cena velja za osebo, ko v sobi s francoskim ležiščem bivata dve osebi. 

Program vključuje: samopostrežni zajtrk in samopostrežno večerjo, 
kopanje v termah, dnevno en vstop v svet savn za goste hotelov Radin 

in (zvir, pitje radenske slatine v Pitni dvorani in bogat animacijski program. 

In formac i je in rezervac i je : 02 520 10 00* 520 27 20 

Rezultati žrebanja 
nagradne križanke 
Senčila Bled 
Kljub vročim poletnim dnem 
smo prejeli skoraj tisoč pravil
nih rešitev križanke. Geslo se 
glasi: V KORAKU Z EVROP
SKIMI TRENDI. 
Komisija je izžrebala sledeče 
dobitnike nagrad: 
1. nagrado - storitev v vred
nosti 10.000 SIT prejme Salih 
OMANOVIČ, Hrušica 226, 
4276 Hrušica 
2. nagrado - storitev v vred
nosti 7.000 SIT prejme Eva 
JENSTERLE, Majhnova 14, 
4264 Boh. Bistrica 
3. nagrado - storitev v vred-
bosti 4.000 SIT prejme Štef
ka STANIŠA, Poljanska 83, 
4224 Gorenja vas. 

Gorenjski glas prispeva 4., 5. in 
6. nagrado, ki jih prejmejo: 
Franc ZUPAN, Oldhamska 3, 
4000 Kranj; Tomaž IGLIC, 
Drolčevo naselje 37, 4000 
Kranj; Tatjana GOLIČIČ, Kopal
iška 16, 4220 Škofja Loka. 

Vsem nagrajencem iskreno 
čestitamo, nagrade boste pre
jeli po pošti. 

-
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POČITNIC SE NI KONEC! RAMENSKI 
NAŠITEK 

ALAIN 
DELON 

BREZPLAČNO: 
en otrok do 12. leta in otroci do 7. leta v sobi z dve

ma odraslima fbivanje in hrana) l 

Hotel Miral*** 
Hotel Radin**** 
Hotel Izvir**** 

Vikend paket 
3.800* 

18.000* 
19.400 

Podaljšani vikend 
24.400* 
30.700* 
32.800 

Cene so v SIT in veljajo za osebo od 28.8. do 31. 8. 
2003. *Cene v hotelih Miral in Radin veljajo za sobe s 

francoskimi ležišči, ko bivata dve osebi. 
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Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo na pod
lagi 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in 
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin 
(Uradni list RS št 12/03 s spremembami) - v nadalje
vanju Uredba, objavlja naslednji 

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE 
PONUDB ZA PRODAJO 

NEPREMIČNIN 
1. Prodajalec: Občina Naklo, Glavna cesta 24, Naklo 

2. Predmet prodaje: 
2/a. - komplex A v skupni izmeri 39043 m2, ki se ses

toji iz pare.št. 146 /3 odprti kop 1842 m2, 
parc.št. 147/1 odprti kop 1854 m2, pare. št. 
160 /1 odprti kop 1077 m2, parc.št. 160 /2 
odprti kop 1077 m2, pare. št. 163/2 odprti kop 
1345 m2, pare. št. 163/4 odprti kop 1101 m2, 
pare. št. 162/1 odprti kop 987 m2, pare. št. 
167/1 odprti kop 4992 m2, pare. št. 177/2 
odprti kop 2050 m2, pare. št. 161 odprti kop 
1939 m2, pare. št. 162/2 odprti kop 392 m2, 
pare. št. 169/5 odprti kop 3780 m2, pare. št. 
169 /4 odprti kop 1238 m2, pare. št. 171/4 
odprti kop 3201 m2, pare. št. 171/1 odprti kop 
6990 m2, odprti kop 3096 m2, pare. št. 171/5 
odprti kop 630 m2, pare. št. 417/2 pot 676 
m2, pare. št. 415/2 pot 776 m2, vse k.o. Pivka 

2/b. - komplex B v skupni izmeri 28610 m2, ki se ses
toji iz dela pare. št. 171 / 2 odprti kop 4331 m2, 
pare. št. 172 /1 gozd 17816 m2, pare. št. 
172/2 gozd 5763 m2 in pare. št. 418 pot (cca) 
700 m2, vse k.o. Pivka 

Iz prodaje je izvzeto cca. 1000 m2 zemljišča na JZ 
strani parc.št. 172/2 k.o. Pivka, ki je namenjeno za iz
gradnjo industrijske ceste Polica-Okroglo. Geodetsko 
odmero iz prodaje izvzetega zemljišča izvrši prodajalec 
na svoje stroške, po izgradnji ceste. 

3. Namen prodaje: 
Prodaja kompleksa A se vrši skladno z določili 47 .čle
na Uredbe, z namenom pridobitve čim višje kupnine. 

Prodaja kompleksa B se vrši skladno z določili 46. čle
na Uredbe, z namenom razbremenitve stanovanjskih 
območij v Občini Naklo s preselitvijo obstoječih 
proizvodnih in storitvenih dejavnosti iz takšnih območij. 

4. izkl icna cena: 
Izklicna cena za kompleks A je 23 EUR/m2 oz. v to
larski protivrednosti po srednjem tečaju Banke 
Slovenije za EUR na dan 13.8 .2003, 5 .395 ,59 
SIT/m2. 

Izklicna cena za kompleks B je 26 EUR/m2 oz. v to
larski protivrednosti po srednjem tečaju Banke 
Slovenije za EUR na dan 13.8 .2003, 6 .099 ,36 
SIT/m2. 

V ceni ni zajet DDV. 

5. Obseg prodaje: 

Kompleks A in kompleks B se prodajata kot celoti. 

Prodaja se vrši po načelu videno-kupljeno. 
6. Obremenitve: 
Zemljišča v kompleksu A so oddana v najem za 
nedoločen čas. Najemnik opravlja dejavnost be-
tonarne. Najemnik ima predkupno pravico. 

7. Postopek oddaje ponudbe in vsebina ponudbe: 
Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki bodo prispele 
na Občino Naklo, Glavna cesta 24, Naklo do vključno 
29 .08 .2003 do 12.00 ure. Ponudbe je potrebno 
dostaviti v zaprti kuverti, označeni z Ponudba za nakup 
nepremičnin - ne odpiraj. Na kuverti mora biti naveden 
točen naziv ponudnika. 
Ponudba mora vsebovati : 
- pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje 
-višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od 

izhodiščne cene, 
- rok in način plačila kupnine, 
- za kompleks B mora ponudba vsebovati tudi predvi

deni program dejavnosti z idejno zasnovo objektov in 
finančni ter terminski plan investicije ter potrdilo o 
sedežu, v kolikor je ponudnik pravna oseba oz. 

potrdilo o stalnem prebivališču, v kolikor je ponudnik 
fizična oseba, 

- potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 2.000.000,00 
SIT za kompleks A in 2.000.000,00 SIT za kompleks 
B. V kolikor se ponudba nanaša tako na kompleks A 
kot tudi na kompleks B, znaša varščina 
4.000.000,00 SIT, 

- izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, v 
kolikor je ponudnik pravna oseba oz. potrdilo o 
državljanstvu, v kolikor je ponudnik fizična oseba. 

Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem 
v Republiki Sloveniji In fizične osebe, ki so državljani 
Republike Slovenije. 

Varščina se plača na transakcijski račun Občine Naklo 
št. 01282-0100006748 pri Banki Slovenije. 

Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo 
vplačana varščina brezobrestno vrnjena v petih de
lovnih dneh po odpiranju ponudb. 

8. Merila za izbiro ponudnika: 
Pri izbiri ponudnika za kompleks A bodo upoštevana 
naslednja merila: 

a. ) 80 % ponujena višina kupnine (najvišja ponujena 
kupnina prejme 8 točk, vsaka nadaljnja nižja kup
nina pa po 1 točko manj), 

b. ) 20 % plačilni pogoji (najugodnejši plačilni pogoji 
prejmejo 2 točki, vsi nadaljnji manj ugodni plačilni 
pogoji pa po 0,5 točke manj). 

V primeru izenačenih ponudb se pri izbiri najugodnej
šega ponudnika upošteva načelo proste presoje. 

Pri izbiri ponudnika za kompleks B bodo upoštevana 
naslednja merila: 

a. ) 40 % ponujena višina kupnine (najvišja ponujena 
kupnina prejme 4 točke, vsaka nadaljnja nižja kup
nina pa po 1 točko manj) 

b. ) 10 % plačilni pogoji (najugodnejši plačilni pogoji 
prejmejo 1 točko, vsi nadaljnji manj ugodni plačilni 
pogoji pa po 0,5 točke manj) 

c. ) 40 % predviden program dejavnosti (program, ki 
najbolj ustreza razvojnim načrtom Občine Naklo za 
razbremenitev stanovanjskih naselij z obstoječimi 
proizvodnimi in storitvenimi dejavnostmi, prejme 4 
točke, vsak nadaljnji manj ustrezni program pa po 
1 točko manj) 

d. ) 10 % sedež oz. prebivališče ponudnika na ob
močju Občine Naklo (ponudniki, ki imajo sedež 
oz. prebivališče na območju Občine Naklo prejme
jo po 1 točko, ostali nerezidenti prejmejo 0 točk) 

V primeru izenačenih ponudb se pri izbiri najugodne
jšega ponudnika upošteva načelo proste presoje. 

V kolikor najvišja ponujena kupnina za kompleks B s 
plačilom ob podpisu pogodbe, presega ostale ponu
jene kupnine za več kot 35 %, je višina kupnine 
izključno merilo izbire. 

Skupna določba: prejete točke se seštevajo, minus 
točk ni. 

g. Sklenitev pogodbe: 
Prodajna pogodba se sklene v roku 15 dni po izbiri 
ponudnika. Vse stroške povezane s sestavo pogodbe 
in notarske stroške ter vse davčne obveznosti plača 
ponudnik. 

Plačana varščina se všteje v kupnino. 

10. Ostalo: 
Odpiranje ponudb bo 02.09.2003 ob 12.00 uri v sej
ni sobi Občine Naklo, Glavna cesta 24, Naklo. 

Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. 

Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, prepozne in 
nepopolne ponudbe bodo zavržene. 

Občina Naklo si pridržuje pravico, da po pregledu in 
ocenitvi ponudb ne sklene pogodbe o prodaji z 
nobenim od ponudnikov. 

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti 
dobijo na Občini Naklo, kontaktna oseba g. Fic tel. št. 
04/277-11-00, vsak delavnik med 10.00 in 12.00 uro. 

OBČINA NAKLO 

V SPOMIN 

V nedeljo, 17. avgusta 2003, bo minilo eno leto, odkar nas je v 78. letu 
zapustila naša žena, mama, babica in sestra 

MARIJA BLAZNIK 
Hvala vsem, ki se je spominjate in obiskujete njen grob. 

VSI NJENI 

SPOROČILO O SMRTI 

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec iz Sava Q T E C H 

FRANC BLAGOVIČ 
rojen 1940 

Od njega smo se poslovili včeraj, v sredo, 13. avgusta 2003, ob 16. uri na pokopališču v Kranju. 
Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

K O L E K T I V SAVA TIRES 

Z A H V A L A 

Dolgost življenja našega je kratka. 
Kaj znancev je zasula že lopata! 

Odprta noč in dan so groba vrata, 
al' dneva ne pove nobena pratka.(F. Prešeren) 

V 79. letu je za vedno zaspala naša draga mama 

A N G E L A ROBLEK 
p.d. Mežnarjeva Angela iz Bašlja 

Od nje smo se s tega sveta poslovili, v torek, 5. avgusta, na preddvorskem 
pokopališču. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, znan
cem in prijateljem, sodelavcem I S K R E ISD in I S K R E T E L , gospodu patru 
Polikarpu Brolihu za lepo opravljen pogrebni obred, gospodu župniku M i h i 
Lavrincu za obiske na njenem domu. Hvala nosačem, cerkvenim pevcem, 
pogrebni službi Navček, g. Fortunu, Angeli Likar za molitve, Domu starej
ših občanov v Preddvoru in Bolnišnici Golnik - oddelek 300. Na koncu pa 
še posebna zahvala sosedi Katarini Kepic, ki je zanjo v času njene bolezni 
naredila veliko dobrega. Zahvaljujemo se še enkrat vsem, k i ste našo mamo 
imeli radi in jo v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku. 

Žalujoči sin Miro z družino ter sin Blaž z vsemi svojimi najdražjimi 
V Bašlju, avgusta 2003 

Z A H V A L A 

Prazen dom je in dvorišče, te zbudila ni, 
naše oko zaman te išče, ostala je le praznina, 
solza, žalost, bolečina ki hudo boli. 

V bolečini in praznini, k i jo občutimo ob prerani izgubi dragega moža, 
očeta, deda in prijatelja 

MUJA HUVIČA 

m---m 

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki ste ga 
pospremili na zadnji poti, mu poklonili cvetje in sveče ter nam izrekli 
sožalje. Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani v teh težkih dneh. Posebna 
hvala še ge. Teranovi za takojšnjo zdravniško pomoč. 

VSI NJEGOVI 

Z A H V A L A 

V 85. letu nas je zapustila naša draga 

A N A PIRC 
roj. Šifrer iz Škofje Loke 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo med dolgo boleznijo obiskovali in j i poma
gali, zlasti ge. Tatjani Kocijančič. Hvala sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sosedom za izrečeno sožalje in podarjeno cvetje, sveče ter sv. maše. Hvala 
njenemu bratu Jožetu Šifrerju za tople poslovilne besede. Zahvaljujemo se 
tudi g. župniku Jožetu Miklavčiču za lepo opravljen pogreb, pevcem, 
trobentaču in pogrebnemu podjetju Akris za opravljene storitve. Hvala 
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem 
spominu. 

Žalujoči mož Tine in sin Vlado z družino 

Z A H V A L A 

V 93. letu nas je zapustila naša mama, babica in prababica 

A N A LIKAR 
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečeno 
sožalje", podarjeno cvetje in sveče. Prav lepa hvala gospodu župniku Jakobu 
Kralju, pevcem in pogrebni službi Navček. 

V S I N J E N I 

7. avgusta 2003 smo se na ljubljanskih Žalah poslovili od naše mame in babi 

DANICE PAVLIN 
vdove Zaplotnik 

Iskrena hvala vsem za izrečena sožalja. Posebna zahvala sestram oddelka 
2 v Domu Petra Uzarja za vso pozornost v njenih zadnjih dnevih. 
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, naj vam ostane v lepem spominu. 

Hčerki Dani in Marija z družinama 
Tržič, Ljubljana, 2003 
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Danes bo še sončno in vroče, popoldan so 
možne posamezne vročinske nevihte. Jutri 
bo spremenljivo do pretežno oblačno s kra
jevnimi padavinami, tudi nevihtami. Osvežilo 
se bo. V soboto kaže na deloma jasno vre
me, kakšna ploha ali nevihta bo še možna. 
Podobno bo tudi v nedeljo. 

Požar se je razširil v dolino 
Padajoče ogorelo drevje s pobočja Komarče je nad slapom Savica zanetilo požar, ki ga bohinjski gasilci gasijo ročno. Podtalni požar na Komarči pa že teden dni gasijo 

s pomočjo helikopterja. Gasilci upajo, da bo na pomoč priskočila narava. 

Bohinj - "Če ogenj uide v po
gorje Komne, bo ušel vse do 
Primorskega," je bil v torek za
skrbljen občinski gasilski po
veljnik v Bohinju Pavel Zvan, 
ki vodi gašenje teden dni traja
jočega podtalnega požara v po
bočju Komarče. Že v noči, k i j e 
sledila, so se razmere poslabša
le, saj se je požar zaradi padajo
čih ogorelih dreves razširil še v 
dolino - do slapu Savica. Zaradi 
tega so morali gasilci aktivirati 
dodatno pomoč, tako da sedaj 
nad slapom Savica požar gasijo 
ročno, kar pa v pobočju Komar
če ni izvedljivo, zato za gašenje 
podtalnega požara uporabljajo 
helikopter slovenske vojske. 

Zaradi poslabšanja razmer je 
včeraj občina Bohinj razglasila 
povečano požarno ogroženost 
na vsem območju občine, pose
bej na območju Komne in K o -

Na pobočju Komarče se zaradi podtalnega požara kadi že teden dni. 

marce. Preko Lokalne turistične 
organizacije Bohinj so že obve
stili vse hotele, kampe in druge, 
da svoje goste in druge obisko
valce opozorijo, da si za svoje 

izlete ne izbirajo poti, ki vodijo 
na območje Komarče in Kom
ne, saj so slednje zaradi varnosti 
do nadaljnjega zaprte. Velja tudi 
opozorilo obiskovalcem Bohi 

nja, naj ne uporabljajo odprtega 
ognja in ne odmetavajo cigaret
nih ogorkov. 

Udar strele je v noči na 7. av
gust zanetil podtalni požar v po
bočju Komarče. Opazili so ga v 
četrtek zjutraj in takoj aktivirali 
bohinjske gasilce. Po ogledu te
rena so ugotovili, da ročno ga
šenje ni možno, zato so za po
moč prosili slovensko vojsko, ki 
je dala na razpolago helikopter. 
Ta je 12 ur dnevno zajemal 
vodo najprej v Dvojnem jezeru, 
kasneje pa v jezeru Močivec in 
Ledvički in jo odmetaval na 
Komarčo. 

Požar so že prejšnji petek 
uspeli lokalizirati, vendar so po
noči vetrovi ogenj v zgornjih 
delih Komarče razširili . Pod 
težo vode so popustile tudi ko
renine mladega drevja, ki je 
ogorelo zdrselo nižje v dolino, 

Celo perejo in pomivajo manj 
V vas Dešen morajo moravski gasilci dovažati vodo vsakih deset dni, zato prebivalci z njo ravnajo skrajno varčno. 

Moravče - Pomanjkanje padavin zlasti močno občutijo v tistih 
krajih, kjer morajo prebivalcem vodo zaradi presušenih vodnih 
virov dovažati v cisternah. Tako je tudi v vasi Dešen v občini 
Moravče. Vaščani zato z vodo ravnajo še posebno varčno. Kot so 
nam zaupali, ne le, da ne zalivajo vrtov in perejo avtomobilov, 
tudi perejo perilo in pomivajo posodo manj. 

"Vodo nam zdaj vozijo iz mo
ravske smeri, prej pa je bilo 
vedno obratno, oni so k nam vo
zi l i živino napajat," se ob tem 
spominja Stane Ribič iz Desna. 
Janez in Jožefa Zupančič pa 
sta v nasprotju z marsikom od 
nas, ki vodo sprejemamo kot ne
kaj samoumevnega, spoznala, 
daje voda lahko zelo draga. "Za 
vsak liter vode, ki nama ga pri
peljejo, plačava 60 stotinov. Pri
bl ižno vsakih deset dni nama 
pripeljejo devet tisoč litrov, in 
ker so vodo pripeljali že petkrat, 
naju je to do zdaj stalo skoraj 
trideset tisoč tolarjev. Verjetno 
pa bodo morali vodo pripeljati 
še najmanj trikrat, pred septem
brom oziroma oktobrom si stu
denec ne bo opomogel," je raz
ložil Janez Zupančič . Njuna 
hiša namreč stoji na samem in z 
vodo se oskrbujeta iz lastnega 
45-kubičnega rezervoarja, ki pa 

ob taki suši presahne. "Rešitev 
vidiva samo v tem, če bi od kod 
potegnili vodovod. Voda v re-

"Zdaj nam vodo dovažajo iz mo
ravske smeri, včasih pa so oni k 
nam hodili napajat živino," se 
spominja Stane Ribič. 

Zaradi suše ima tudi Janez Zu
pančič tako kot drugi vaščani v 
Dešnu težave pri zagotavljanju 
krme za živino. 

zervoarju je namreč zdaj posta-
na." Razložila sta še, da z vodo 
ta čas varčujeta do skrajnosti, 
uporabljata jo le v nujne name
ne, tudi pereta in pomivata po
sodo manj, pravita Janez in Jo
žefa Zupančič. "Samo prizadev
nosti moravskih gasilcev se lah-
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ko zahvaliva, da nikoli, tudi ob 
sedanji veliki suši, ne ostaneva 
brez vode. Samo pokličeva in v 
nekaj urah so že tu," sta hvalež
na. Prevoz plača občina, vodo 
pa sama. 

Moravski gasilci vodo dovaža
jo tudi v zajetje v vasi Dešen, k i 
z vodo oskrbuje ostale hiše v tej 
vasi in še pet drugih vasi. Po po
datkih občine so gasilci samo 
od 20. do 28. julija opravili 35 
voženj, vsakič pa prepeljali pet 
kubičnih metrov vode. Vode 
prebivalcem tako ne zmanjka 
niti za napajanje živine, se pa 
zaradi suše srečujejo z drugač
nimi težavami. "Pitno vodo si
cer imamo, nakosit krmo za ži
vino pa je drug problem," je po
tožil Stane Ribič. Pred dnevi j ih 
je prizadela tudi toča in uničila 
še tisto travo, k i je ni pobrala 
suša. "Pridelali smo le tretjino 
običajnega pridelka krme, zdaj 
pa pravzaprav le stržemo svežo 
travo za sproti," je pojasnil. V 
hlevu ima deset glav živine, dve 
so morali že oddati. "Danes (v 
torek, op. a.) je že 38. dan brez 
padavin," je poudaril Janez Zu
pančič, ki se prav tako srečuje s 
težavami pri zagotavljanju krme 
za živino. "Pridelali smo le pe
tino običajne količine krme. 
Uspešna je bila le prva košnja, 
ob naslednjih je bilo že vse po-
žgano, tako hudo je, da je celo 
ruša uničena." Toča, k i je pusto
šila pred dnevi, pravi Zupančič, 
tako pri njih pravzaprav ni ime
la več kaj uničiti. 

Mateja Rant, 
foto: Tina Doki 

kjer se je pojavilo nekaj novih 
začetnih požarov. 

V ponedeljek so morali zaradi 
varnosti zapreti dostop do slapu 
Savica in vse poti do Komarče. 
Predvčerajšnjim dopoldne je že 
kazalo, da bodo požar uspeli 
ukrotiti, vendar je popoldne za
čelo močneje pihati, veter pa se 
je nadaljeval tudi ponoči, tako 
da se je ogenj, kot že rečeno, 
razširil celo na slap Savico. 

"Bistveno je, da najprej poga
simo požar na vrhu Komarče, 
saj nam ogorelo drevje, ki sku
paj z odkrušenimi skalami pada 
v dolino, povzroča nove začetne 
požare. Za nas je pač pomemb
no, da ogenj vsaj lokaliziramo, 
da se ta ne širi naprej. Gre za 
preprečevanje nadaljnje škode. 
Toda kot kaže, bomo s helikop
terjem to le stežka dosegli, zato 
upamo, da je vremenska napo
ved za četrtek, ko napovedujejo 
padavine, prava. Zemlja je že 

Dodatne preglavice gasilcem 
povzroča stalno krušenje skal, ki 
s seboj v dolino odnesejo tudi 
ogorelo drevje. 

Stanje na požariščih si iz doline 
ogledujeta poveljnik občinskega 
gasilskega poveljstva Bohinj Pa
vel Žvan (desno) in poveljnik ga
silske zveze Bled - Bohinj Drago 
Stoje. 

povsem suha, tako da ogenj na 
takih tleh lahko gori meter in 
več globoko," pravi Žvan. 

V zadnjih dneh je bilo podne
vi in ponoči stalno na preži po 
petnajst gasilcev iz bohinjskih 
gasilskih društev. Ponoči so 
imeli postavljeno požarno var
nost, podnevi pa usmerjajo he
likopter, k i vsak dan približno 
60-krat odvrže po 500 litrov 
vode v pobočje Komarče, hkra
ti pa gasilci še varujejo zaprte 
poti, da ne bi nanje zašel kakšen 
od planincev, k i o požaru še ni 
bil obveščen. Takih je bilo še v 
torek veliko in so začudeno po
gledovali proti policijskemu tra
ku, k i je preprečeval nadaljnjo 
pot in gasilca, ki je moral vsa
kemu znova pojasnjevati, kaj se 
dogaja. Simon Šubic, 

foto: Gorazd Kavčič 

Karničarjev spust z najmanjšega 
med vel ik imi 

Kranj - Davo Karničar odhaja sredi avgusta v Avstralijo. V sklo
pu projekta prvega smučanja z vseh najvišjih vrhov kontinentov, 
imenovan "7 summits", bo to peti vrh v zbirki sedmih. 

Mt. Kosciusko (za Avstralce "Kozzy") je najvišja gora na najbolj 
ravni in najmanjši celini. Poznavalci vrhov ga ravno zato velikokrat 
omenjajo, ker je med sedmimi vrhovi najmanjši (2.230 metrov). 
Smučanje z najvišjega vrha Avstralije morda res ni ekstremni spust, 
predstavlja pa enega sedmih najvišjih vrhov kontinentov, ki ga mo
rajo presmučati, da bo omenjeni projekt popoln. 

Tokrat se bo Davu Karničarju pridružil tudi brat Drejc. Skupaj sta 
že opravila prvenstveni neprekinjeni smučarski spust z Annapurne 
leta 1996. 

Davo se bo predvidoma vrnil v Slovenijo 25. avgusta. Takrat bomo 
verjetno že lahko rekli, da nas do zaključka projekta prvega smuča
nja z vseh sedmih vrhov kontinentov ločita le še dva: zahtevni A n 
tarktika in Aljaska. A. B. 

Čestitamo mladoporočencema 
V Škofji Loki sta se v soboto, 9. avgusta 2003, poročila Primož 

Lušina in Ana Lotrič. 
Gorenjski glas mladoporočencema prisrčno čestita in jima s čestit

ko, prejeto na Matičnem uradu, podarja polletno naročnino časopisa. 
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