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Na Krvavcu jutri prva smuka 
Na Krvavcu so zasnežill že tofiko prog, da bodo jutri začeli s smučarsko sezono. V Kranjski Gori bodo danes vedeli, ali bodo tudi oni začeli že ta konec tedna. 

Na Krvavcu proge zasnežujejo in urejajo s polno paro. Obeta se jim dobra sezona. 

Krvavcc - Na Krvavcu so le-
tos pohiteli in tako prehiteli 
druga slovenska smučišča, saj 
bo<Jo z letoiSnjo smučarsko se-
zono uradno začeli Že la konec 
tedna. "Potem ko smo lani za-
čeli obratovati sredi decembra, 
nam je letos Šlo izdatno na 
roko hladno vreme, ki je omo-
gočilo, da smo že prej začeli 
/asneževati smučišče. Danes 
je na zasneženih progah že od 
30 do 40 centimetrov kompak-
tnega snega, tako da v soboto 
pripravljeni pričakujemo prve 
smučarje," je razložil direktor 
RTC Krvavec Jasto Marcon. 

Po Marconovih napovedih 
bodo do jutri zasnežene proge 
Njivice - Gradižče - Tiha doli-
na, Spomladanska, s Tihe doli-
ne do Gospince. zasnežili so 
tudi že spodnji del Zvoha in 
progo z vrha Krvavca do doma 
na Krvavcu. Če bodo tempera-
ture ustrezne, bo kmalu zasne-
žen tudi zgornji del Zvoha. 
snežni progi pa bodo poskuša-
li v naslednjih dneh potegniti 

tudi preko Haneke do Gospin-
ce in na Krinko planino. 

Po lanski sezoni se je v bla-
gajni RTC Krvavec nabralo 
toliko sredstev, da so poleti ku-
pili dodatnih dvajset visoko-
tlačnih snežnih topov in opti-
mizirali vodovodno omrežje, 
kar jim omogoča hitro zasne-
ževanje. V dograditev vodo-
vodnega sistema so vložili 
okoli 40 milijonov tolarjev, za 
nakup snežnih topov pa so dali 
28 milijonov tolarjev. Oprav-
ljeni investiciji so pokrili le z 
lastnimi sredstvi, saj na držav-
nem razpisu niso mogli sode-
lovati. 

"Letošnje cene smučarskih 
kart v predprodaji. ki bo traja-
la do 15. decembra, so ugodne, 
sezonska na primer stane le 
dobrih 60 tisoč tolarjev," je 5e 
dejal Marcon. Če bi sodili po 
velikem zanimanju v predpro-
daji. se Krvavcu letos obeta 
povečan obisk. 

Simon Šubic« 
foto: Gorazd Kavčič 

Prvaki sklonjenih glav z Jesenic Delavcem Planike odločbe 
Kar pet tisoč gledalcev je v torek zvečer pospremilo novo zmago jeseniških hokejistov, 

ki so v slovenskem derbiju inter lige znova ugnali ZM Olimpijo, 

trudili, da so gledalci videli res 
zanimivo hokejsko predstavo," 
je po večnem derbiju med Acro-
ni Jesenicami in državnimi pr-
vaki iz Tivolija razmišljal jese-
niški strateg Roman Prislov, ki 
se je skupaj z igralci in vod-
stvom jeseniškega kluba veselil 
tekme, ki je spominjala na zlate 
Čase jeseniškega hokeja. 

Seveda pa bi na tekmi nekaj 
manjkalo, če jeseniško moštvo 
na koncu znova ne bi slavilo 
prepričljive zmage, tokrat je bil 
končni rezultat 6:2. Z zmago Je-
seničani ostajajo na vrhu inter 
lige, kjer v letošnji sezoni še ne 
poznajo poraza. Tako igralci kot 
navijači pa so prepričani, da 
bodo "železarji" vnovič slavili 
tudi danes zvečer, ko se bodo v 
Podmežakli pomerili z ekipo 
podprvakov. Slavijo. 

Vilma Stanovnik, 
foto: Gorazd Kavčič 

Gledalci so uživali v številnih akcijah in videti tudi kar osem golov. 

Jesenice - "Vsaka zmaga je 
pomembna, še bolj pa je po-
membno. da so sc na tribune 
znova vrnili gledalci, brez kate-

rih pač ni velike predstave. 
Takšnega vzdušja na Jesenicah 
ni bilo že nekaj let in zagotovo 
so se ludi igralci obeh ekip po-

Podkorenska žičnica za božič 
Kranjska Gora - "Dela na šti-

risedežnioi v Podkorenu poteka-
jo po terminskem planu, tako da 
bomo poskusno obratovanje 
opravili v novembru, dccembra 
pa pridobili ustrezna obratoval-
na dovoljenja," sporočajo iz 
RTC Žičnice Kranjska Gora in 
napovedujejo, da odprtje načr-
tujejo v času božičnih prazni-
kov. Projekt, jiipoleg žičnice 
vključuje umetno 
zasneževaH^^;»ov(?OTučar^ 
obvoznicarv /gornjioi delu 

smučišča, je vreden okoli 675 
milijonov tolarjev. Približno 270 
milijonov sredstev so pridobili 
iz strukturnih skladov, ostalo so 
lastna sredstva in krediti. 

Za prihajajočo zimsko sezono 
napovedujejo Še obogatitev go-
stinske ponudbe na snežni plaži 
pred upravno zgradbo RTC Žič-
nice v Kranjski Gori. za otroke 
od 3. do 12. leta starosti brez-
plačno uporabo zimskega otro-
škega igrišča ali bivanje v notra-
njem varstvu, ponudbo nočne 

smuke, ki bo brezplačno vklju-
čena v večdnevne vozovnice. 
Opozarjajo tudi na ugodnejše 
cene smučarskih vozovnic v 
predprodaji in času "boom" po-
čitnic od I. do 12. decembra in 
po 5. marcu prihodnje leto. Do-
dajajo, da trenutne nizke tempe-
rature omogočajo izdelavo kom-
paktnega snega, tako da bodo 
vlečnice začele poskusno obra-
tovati takoj, ko bodo to dopuš-
čale vremen.ske razmere. 

M. K. 

Vseh 683 delavcev Planike, od katerih jih 307 dela v Kranju, je v torek in v sredo že 
prejelo sklepe o prenehanju delovnega razmerja. Obljubljenih plač ne bo. 

Krai^j - Ko smo se v sredo 
okrog dveh mudili v Planiki, so 
delavke in delavci molČe in mr-
kih obrazov zapuščali podjetje, ki 
je od ponedeljka dalje v stečaj-
nem postopku. Razumljivo! Vsi 
so namreč v torek in sredo že pre-
jeli odločbe o prenehanju delo-
vnega razmeija s l.i-dnevnim od-
povednim rokom. Vsi tudi nc pri-
hajajo več na delo, nekateri so že 
doma na čakanju, s ti.siimi, ki jih 
bodo potrebovali za dokončanje 
poslov in za morebitno nadalje-
vanje proizvodnje, bodo sklenili 
pogodbe za določen čas. Planiki-
ne trgovine ao za zdaj Še odprte, 
nekatere bodo zaprli že naslednji 
mesec, ostale po novem letu. 

"Delavci so razočarani, tudi 
plače, ki jo je uprava obljublja-
la do 26. novembra, ne bo,'* je 
ugotavljala Jelica Kostadino-
va. predsednica Sindikata pod-
jetja Planika, ki predvsem za-
meri državi, da ni izpolnila 
vseh obveznosti do Planike. 
"Sindikat Neodvisnost jc že več 
kot tri leta opozuirjal na poslo-
vanje z izgubo in tudi na raz-
košje v vrhu." je dejal predsed-
nik Jože Tomažin. V obeh sin-
dikatih so tudi pričakovali, da 
se bodo v podjetju (v stečaju) o 
merilih za določitev presežnih 
delavcev posvetovali z njimi in 
da bodo pripravili program re-
ševanja presežnih delavcev. 

"Stanje je celo slabše, kol 
sem pričakoval." je dejal ste-
čajni upravitelj Andrej Ma-
rine (pogovor z njim objavlja-
mo na 19. strani) in poudaril, 
da se bo v stečajnem postopku, 
ki ni sanacija podjetja, ampak 
zaščita upnikov, kljub vsemu 
prizadeval za to. da bi ohranili 
nekatera zdrava jedra oz. dele 
proizvodnje. Planika ima za 5,5 
milijarde tolarjev obveznosti, 
med upniki pa je največja Go-
renjska banka. 

Cveto Zaplotnik, 
foto: Gorazd Kavčič 
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Večina delavcev še prihaja na delo in dokončuje začete posle. 



Kongres LDS 
11. decembra 

Na izrednem kongresu LDS bodo volili novo vodstvo 
stranke, saj je sedanje podalo odstop. Vrnitev stranke 

na vrh bo težavna. 

IJubUana - I/rcdni povolilni 
kongres LDS bo II. decembra, 
je v lorek odloČil svet stranke, ki 
je opravil ludi analizo volitev v 
državni zbor 3. oktobra, ki so se 
za liberalno demokracijo iztekle 
()od pričakovanji. Vodstvo stran-
ke je vključno s predsednikom 
Anionom Ropom svet seznanil 
ludi s svojim odsioponi, ki ve-
ljaven na dan kongresa, saj bi .si-
cer morali do kongresa imeno-
vati vršilce dolžnosti predsedni-
ka. podpredsednikov in general-
nega sekretarja stranke. Rop je 
odločitev o vnovični kandidatu-
ri za predsednika LDS preložil 
na dan kongresa, ko bo že jasno, 
ali 5e uživa podporo znotraj 
stranke. 

ga Štaba in podpredsednik LDS 
SUvko Gaber, nekdanji posla-
nec Maksimiljan Lavrinc in 
predstavnik lokalnih odborov 
UroS Gruden, ugotavljajo, da se 
je stranka po 12 letih uspešnega 
vladanja stX)Čala ludi z "različ-
nimi notranjimi pomanjkljivost-
mi, ki so vplivale na znižanje 
ugleda stranke". 

Pisci analize med drugim 
ugotavljajo, da so se v zadnjem 
času na stranko ob angažira-
nem odobravanju večine medi-
jev vse bolj lepili očitki o ko-
rupiivnosti in aroganci, opozi-
cija pa je .iJe posebej letos inten-
zivno poudarjala domnevne, 

»deloma pa ludi dejanske napa-
ke vladajoče koalicije. Čemur 

Anton Rop: kandidirati še enkrat za predsednika stranke ali ne? 

Ugotovitve analize položaja 
LDS po volitvah se precej skla-
dajo z mnenji, ki so jih nekateri 
strankarski ljudje gorenjskega 
LDS prejSnji teden neuradno 
podajali po .sestanku z Ropom. 
"Že sprejemanje davčne zako-
nodaje v volilnem letu Je bil sa-
momor za LDS."'je robantil ne-
imenovani član gorenjskega 
LDS. Po njegovem je Rop po-
dedoval mnogo neprijetnih afer 
(vladno letalo, izbrisani) od 
prejiinjega predsednika stranke 
in vlade Janeza Drnovška. 
"Stranko je nujno treba preobli-
kovati programsko, saj se je 
preveč odmaknila od socialnih 
vprašanj, nujna je organizacij-
ska prenova, po kateri bodo 
večjo besedo dobili lokalni od-
bori. pa tudi kadrovska in oseb-
nostna prenova," se je glasil 
eden od komentarjev. 

V 33 strani dolgi analizi volil-
nega rezultata LDS. ki sojo pri-
pravili dosedanji gospodarski 
minister in sedanji poslanec 
Matej Lahovnik. vbdja volilne-

se LDS ni u.spela uspefino zo-
pcrsiaviti. V zadnji volilni 
kampanji, tako analiza. LDS 
tudi ni dovolj pokazala, da 
zmage ne jemljejo kot samo-
umevne in vnaprej zagotovlje-
ne. Med javno izpostavljene 
probleme, ki jim je LDS (na-
pačno) posvečala premalo po-
zornosti, pa med drugim sodijo 
ludi nakup vladnega letala, afe-
ra Orion. premalo domišljen 
odnos do medijev, napačno 
vztrajanje pri načinu reševanja 
problema izbrisanih in neod-
ločno izvajanje nekaterih ka-
drovskih zamenjav. K slabemu 
volilnemu izidu je prispeval 
tudi vzpon desnega populizma, 
menijo v LDS. 

Kol je ugotovil Rop. so volilni 
neuspeh obravnavali objektivno 
in v luči konsolidacije stranke. 
"Stranko je treba prenoviti, od-
govorno pa je potrebno opraviti 
tudi opozicijsko vlogo." pravi 
Rop. 

Simon i^ubic, 
foto: Tina Doki (arhiv) 

Proračunska luknja v Tržiču 
Tržič - V tržiškem LDS so znova naslovili kritiko na račun župa-

na Pavla Ruparja. Tokrat zaradi primanjkljaja v občinskem proraču-
nu. V izjavi za javnost je njihova svetniška skupina zapisala, da je 
občina Tržič med rekorderji po proračunskem primanjkljaju, saj "je 
pri proračunu v višini dveh milijard tolarjev, kar veČ kol 800 milijo-
nov tolarjev velika luknja." Podjetje s takimi rezultati bi šlo zanes-
ljivo v stečaj, menijo in dodajajo, da zaradi tega trpi gospodarstvo 
oz. delavci, ki delajo v podjetjih, ki jim občina dolguje denar. 

"Dolg hromi normalno delovanje občine in zato stojijo Številni 
življenjsko pomembni projekti (npr. gradnja obvoznice), številni pe-
reči problemi pa se nc morejo ustrezno reševali (sociala. nezaposle-
nost. obnova Šol). SvetniSka skupina LDS Tržič zahteva od župana 
občine Tržič resen in celovit pristop k sanaciji prezadolžene občine. 
Razprodaja občinskega premoženja in višanje položnic ni prava pot 
za rešitev finančnih problemov. Občina mora začeli varčevati pri vr-
sti nepotrebnih stroškov, kot so razmetavanje denarja za občinsko re-
prezentanco. drage službene poti v tujino in medijski populizem žu-
pana. ki se plačuje iz občinske blagajne," so svetniki LDS zapisali 
v izjavi za javnost. S.Š. 

V vlado predlagana 
dva Gorenjca 

če bo državni zbor izglasoval takšno vlado, kot jo je v torek predlagal novi predsednik vlade Janez Janša 
(državni zbor bo o njegovem predlogu predvidoma odločal konec prihodnjega tedna), potem bosta v njej 

dve ministrici in 14 ministrov, med njimi pa dva Gorenjca. 

LjubUana - Janez Jan.Ša Je namreč za obrambnega ministra 
predlagal državnega sekretarja na pravosodnem ministrstvu 
Karla Erjavca (DeSUS) iz Naklega in Janeza Božiča (SLS) iz 
Selc, predsednika uprave Darsa. Pogojno lahko h (^rei^jccm 
prištevamo še Andreja BruČana (SDS), ki Je bil do letoi>i\je izvo-
litve v državni zbor vodja urgentne intemistične službe v Klinič-
nem centru in koordinator Internih klinik na i^aloški. 61-letni 
LjubUančan seje namreč rodil v Krai^ju. 

Janševa lista ministrskih kan-
didatov ni presenetila^ edina 
večja izjema je morda kandidat 
/a notranjega ministra Dragutin 
Male. direktor uprave za obram-
bo v Ljubljani. Na listi so sicer 
naslednji kandidati za ministre: 
Andrej Bajuk za mini.stra za fi-
nance, Janez Božič za ministra 
za promet. Andrej BruČan za 
ministra za zdravje, Janez 
Drobnič za ministra za delo. 
družino in socialne zadeve. Ka-
rel Erjavec za ministra za 
obrambo, Marija Lukačič za 
ministrico za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Dragutin 
Mate za ministra za notranje za-
deve, Darinka MravlJak za mi-
nisuico brez listnice, odgovorno 
za regionalni razvoj in lokalno 
samoupravo, Janez Podobnik 
za ministra za okolje in prostor. 
DimitrU Rupel za ministra za 
zunanje zadeve. Vaško Simoni-
ti za minisu-a za kulturo. Lovro 
Šturm za ministra za pravosod-
je. Gregor Virant za ministra 
za javno upravo, Andrej Vizjak 
za ministra za gospodarstvo. 
Jure Zupan za ministra za vi-
soko Šolstvo, znanost in tehno-
logijo ter Milan Zver za minis-
tra za Šolstvo in špon. 

"Kandidatov, vsaj kolikor je 
bilo možno, glede na to. da gre 
za koalicijsko vlado, nismo zbi-
rali po t.i. kvotah in v koalicijski 
pogodbi ni delitev resorjev po 
strankah, kot je bil lo običaj do-
slej," je ob predstavitvi svojega 
predloga pojasnil Janša. Med 
kandidati je tako sedem dokto-
rjev znanosti, štiije so magistri, 
pet pa jih ima dokončano uni-
verzitetno izobrazbo, povprečna 
starost kandidatov je 49 let. štir-
je (Šlurm, Virant, Mate, Luka-
čič) pa niso člani nobene od ko-
alicijskih suank oz. so su-ankar-
sko nevezani. Kljub temu pa 
lahko osem kandidatov pripiše-
mo kvoli Janševe SDS (Rupel, 
Mate. Virant, Vizjak. LukaČič. 
Simoniii, Zver in Bručan), šiirje 
kandidati sodijo v kvoto Baju-
kove N.Si (Bajuk. Sturni. Drob-
nič, Zupan), trije so kandidati 
Podobnikove SLS (Podobnik, 

Božič, Mravljak), Erjavec pa je 
kandidat Rousove DeSUS. 

Trenutno je predlagana samo 
ena ministrica brez listnice - za 
regionalni razvoj in lokalno sa-
moupravo. "Po oblikovanju stra-

tudi zavedanje, da je za pozitiv-
no ozračje, trajen napredek v 
družbi zelo pomembna ludi pri-
pravljenost di-žavljaiiov. da pre-
sežemo stare delitve. Zato bo 
koalicija v ospredje postavljala 
vse tisto, kar nas v Sloveniji 
združuje in povezuje ter zago-
varjala sodelovanje na podlagi 
pripravljenosti delati za skupno 
dobro," je pojasnil Janša. Po 
njegovih besedah koalicija te-
melji na načelih enakopravnosti 
in partnerstva ler prevzemanja 
odgovornosti za upravljanje z 

kojninskega in zdravstvenega 
varstva, izboljšanje razmer za 
oblikovanje in razvoj (h-užin ter 
povečanje rodnosti, boljše delo-
vanje pravne države in pravno 
varnost, učinkovit boj proti kli-
enielizmu m korupciji v javnem 
sektorju ter uspešno uveljavlja-
nje Slovenije. 

"Okvir vseh javnih politik bo 
določen z izpolnjevanjem krite-
rijev za vstop v Evropsko mone-
tarno unijo in zagotavljanjem 
razmer za uspeSno in učinkovito 
izkoriščanje sredstev iz skladov 

Predsedniki koalicijskih strank (z leve) Janez Podobnik (SLS>, Janez Janša (SDS). Andrej Bajuk (N.Si) in An-
ton Rous (DeSUS) so koalicijsko pogodbo podpisali v torek dopoldne. 

tcŠkega sveta za ekonomijo in 
reorganizacijo nekaterih vlad-
nih služb v skladu z novelirano 
zakonodajo bom verjetno pred-
lagal še ministra brez listnice, 
odgovornega za razvoj. Skrbel 
bo za doseganje razvojnih ciljcv 
iz koalicijske pogodbe in Li-
zbonske strategije." je napove-
dal Janša. 

Koalicija je za povezovanje 

5e pred vložitvijo liste kandi-
datov za ministre so predsedniki 
koalicijskih partneric SDS. 
NjSi, SLS in DeSUS v hotelu 
Lev v Ljubljani podpisali koali-
cijsko pogodbo, katero so se 
zavezali da bodo vse odločitve, 
ki se sprejemajo v vladi, v dr-
žavnem zboru in nasploh pri 
upravljanju z državo, usklajevali 
S cilji, ki so zapisani v pogodbi. 
"Koalicija je v načela zapisala 

državo v skladu z rezultatom za-
dnjih državnozborskih volitev. 

"Koalicija se je s pogodbo za-
vezala načelom irajnostnega 
razvoja, ki v ospredje poslavlja 
človeka in varovanje zdravega 
življenjskega okolja." je dejal 
Janša. Koalicija se bo med dru-
gim prizadevala za ustvarjanje 
ugodnih razmer za pospešitev 
gospodarske rasti z izboljšanjem 
davčnega in administrativnega 
okolja, za dvig kakovosti izobra-
ževanja, izboljšanje finančne 
di.scipline. učinkovito vlaganje 
v znanost in tehnološki razvoj, 
postopni umik države iz gospo-
darstva ter za oblikovanje ugod-
nega okolja za domače in tuje 
naložbe. Napovedal je tudi kre-
pitev nacionalne in evropske 
identitete, decentralizacijo drŽa-
ve. spodbujanju skladnejšega re-
gionalnega razvoja, na solidar-
nosti sloneč stabilen sistem po-

v t A o o 

Evropske unije. Temu cilju bo 
podrejena tudi realizacija vseh 
programskih loČk koalicijske 
pogodbe, ki imajo finančne po-
sledice." je napovedal predsed-
nik vlade. 

Simon Šubic 

Opozicija 
o Janševem 
predlogu 

LJub^ana - Predsedniki opo-
zicijskih strank nad listo minis-
trskih kandidatov, ki jo je ta te-
den državnemu zboru predlagal 
Janez Janša, niso pokazali veli-
ko navdušenja. V SNS so se že 
odloČili, da predlagane minisu*-
ske liste ne lx»do podprli. Kolje 
dejal predsednik stranke Zmago 
Jelinčič, je v koalicijski pogod-
bi zapisano veliko neustreznih 
stvari, kijih bodo morali izvaja-
ti bodoči minisiri. 

Prvak LDS Anton Rop je oce-
nil, da je med kandidati zelo 
malo kompeientnih in neodvis-
nih kandidatov. "Pri kandidatih 
gre za preverjene strankarske 
ljudi, ki so se izkazali ali pa ne 
v dosedanjih nastopih v DZ ali 
pa pred volitvami. To je dobro, 
ker vemo, kaj so doslej delali, 
kaj govorili in kaj obljubljali." 
pravi Rop. 

Borut Pahor, predsednik 
ZLSD. pa je dejal, da je kadrov-
ska sestava predlagane vlade 
slabša od pričakovanj in ludi 
možnosti, ki jih je imel Janša na 
razpolago. Med kandidati za 
ministre je kol posrečeno izbiro 
izpostavil Dimitrija Rupla (zu-
nanje zadeve) in Andreja Baju-
ka (finance), slednji pa bo moral 
po njegovem mnenju Se poka7,a-
ti. ali je dovolj močan, da bo iz-
polnil vsa pričakovanja javnosti. 

S.Š. 

ir.i 



Evropa mora pritisniti 
na Palestince 

Večina ljudi me vpraša, pravi Jelko Kacin, ali pridem domov vsak teden. Takole jim odgovarja; "Zgodba je drugačna. 
Noben poslanec ne živi v Bruslju. Vsi smo bili izvoljeni v matičnih državah, zato vsi v Bruselj potujemo 

na zasedanje, živimo pa doma. Samo tako lahko zastopaš svojo državo in veš, kaj jo žuli." 

KOMENTAR 

Danica Zavrl Žlebir 

Kako se počutite »• Bruslju? 
"Populim se kol doma. vendar 

daleč od doma. Kot član kon-
vencije o prihodnosti Evrope 
sem hodil v Bruselj vrsto let; za-
sedanja so bila v istih dvoranah* 
v katerih potekajo seje evrop-
skega parlamenta. Nenazadnje 
sem tu sedel (udi kot opazova-
lec. V primerjavi s prejšnjim ob-
dobjem je edina razlika ta. da v 
državnem zboru nimam veČ ob-
veznosti in se lahko v celoti po-
svetim novim nalogam." 

In kako se kot evropski posla-
nec počutite v domačem poli' 
tičnetn prostoru? 

"V slovenskem političnenn 
prostoru sem doma. Tu sem de-
lal vse življenje in fie vedno de-
latii. Med drugim sem predsed-
nik Liberalne demokracije Slo-
venije v Kranju in predsednik 
pokrajinskega odbora na Go-
renjskem. Po funkciji sem član 
sveta stranke in na vse seje sem 
vabljen kot evropski poslanec. 
In drugič, kot evropski poslanec 
sem vabljen na seje odbora za 
zadeve Evropske zveze, ki so v 
državnem zboru praviloma vsak 
petek. Občasno pa sem vabljen 
tudi na seje zunanjepolitičnega 
odbora. Povezava je torej nepo-
sredna. in kar se mene tiČe, je za 
zdaj zadovoljiva." 

Zaplet z imenovanjem nove 
evropske komisije je za nekaj 
časa zjasenčil vpraSanje spreje-
ma Turčije v EZ. Kakšno je 
vaše stališče glede širjenja EZ 
muslimanski svet? 

"Dosedanja razprava o Turčiji 
je potekala na ravni vodij poli-
tičnih skupin in predsednikov 
delovnih teles. Zagotovo je Tur-
čija izjemno velik izziv za Evro-
po. Seveda pa tudi priložnost, da 
se Evropa pogleda v ogledalo in 
ugotovi, kako velika je. Lahko 
bi bila bistveno večja in vpliv-
nejša. Turčija je velika drŽava, 
ki ima okrog sebe same zaplete-
ne sosede. Na jugu Sirijo. Irak. 
Iran. na zahodu in severu pa 
Kavkaz, z vsemi tam povezani-
mi problemi. EZ ima izjemno 
priložnost, da vidijo vsi ti sosed-
je v Turčiji Evropo. EZ in se pri-
lagajajo njenim standardom. 
Zalo pomeni, po mojem prepri-
čanju, približevanje Turčije EZ 
izjemno pomemben strateški 
proces, ki evropeizira Bližnji in 
Srednji vzhod in dela ta del sve-
ta, kije ta hip največja težava in 
nočna mora vsega sveta, druga-
čen. na dolgi rok stabilnejSi", de-
mokratiČnejSi in bolj sekularen. 
Zmanjšuje pa tudi dosedanji 
vpliv islamskih klcrikov." 

Si ne bi EZ s pridružitvijo 
Thrčiji pravzaprav prisvojila 
vseh teh problemov? 

"Ne. EZ je odrasla politična 
tvorba in nam prav nič ne poma-
ga. da si z dlanmi prikrijemo oči 
in rečemo tako kol otrok ni. ni 
in s tem reSimo problem. Pro-
blemu so blizu, s tem pa dobiva 
EZ možnost in priložnost, da 
postane ključ za rešitev proble-
ma. In na ta način v svetu aktu-
alnejša. kot je. Če bodo ZDA 
pritisnile na Izrael in na Žide. 
potem se bo nekaj premaknilo. 
Ampak, nič se ne bo zgodilo, če 
ne bo hkrati EZ pritisnila na Pa-
lestince. Namreč, tako kot Židje 
zaupajo samo Američanom. Pa-
lestinci zaupajo samo EZ. In 
zato ima EZ možnost in prilož-
nost, da v tem stoletju igra bis-
tveno večjo vlogo kot doslej. 

Jelko Kacin 

Sicer pa je največje turSko me-
sto Carigrad med največjimi ev-
rop.skimi mesti in zagotovo naj-
večje me.sto na Balkanu; tu je 
zgoSČen tudi največji turški go-
spodarski in finančni potencial. 
Tisto, kar Evropo moti, je njen 
anaiolski del. Ampak, kot veste, 
denar poganja svet naprej, drža-
vo drži pokonci gospodarstvo, 
to pa je zgo.̂ Čeno v evropskem 
delu Turčije." 

V evropskem parlamentu ste 
član odbora zja Človekove pravi-
ce, odbora za skupno zunanjo 
obrambno in varnostno politi-
ko, kot nadomestni član pa ste 
i' odboru za transport in turi-
zem, 

"Odbor za transpon in turizem 
med drugim skrbi za skladen 
razvoj prometne infrastrukture. 
Torej tudi za tako imenovani 
peti in deseti koridor. Poleg tega 
se na odboru ukvarjamo s po-
morskim. cestnim in zračnim 
prometom ter nadzorom letenja. 
Pa tudi s povsem banalnimi pri-
meri. Denimo. Na odboru za 
u-ansport smo se veliko ukvaija-
li s proizvodnjo nadomestnih re-
zervnih delov, ki so jih doslej 
lahko dobavljali samo izvirni 
proizvajalci; kdor je izdelal av-
tomobil. je prodajal tudi nado-
mestne dele. Zdaj bo mogoče 
nadomestne dele delati tudi 
drugje, kar pomeni, da se bo 
lahko nekdo pojavil s svojim 
proizvodnim programom, na 
primer odbijačev za različne vr-
ste avtomobilov, in jih bo tudi 
pro.sto tržil. Ta liberalizacija se 
bo vsekakor zgodila. Pogloblje-
no smo se na odboru ukvarjali 
tudi z zahtevo, da se namesto tr-
dih. velikih odbijačev, zlasti na 
terenskih vozilih, začnejo vgra-
jevati mehki odbijači. 2^adi za-
varovanja pešcev. Govorim o ve-
likih jeklenih profilih, ki so jih 
izumili v Avstraliji, zdaj pa je to 
postala moda. Tretje, s Čimer se 
ukvarjamo, je vprašanje plačila 
nadomeslil tovornjakov za upo-
rabo evropskega avtocestnega 
omrežja in s tem povezanim 
vprašanjem, kam bi bil zbrani 
denar usmerjen. Gre za velike 
izzive, ki potrebujejo soglasje 
petindvajsetih držav člajiic EZ. 

V posameznih transportnih pa-
nogah bi to namreč pomenilo 
vetike gmotne posledice." 

S Čim se ukvarjate na odboru 
za človekove pravice? 

"Na tem odboru se ukvaijamo 
s Številnimi smrtno resnimi 
vprašanji. Rccimo. s smrtno 
kaznijo. Pred kratkim seje zgo-
dilo, da so v Iranu obesili sest-
naj.stletno deklico, kar je abso-
lutno nedopustno. Ukvarjamo 

sc z vpraSanji, povezanimi s te-
rorizmom. z vprašanjem Čeče-
nije. kaj je vzrok in kaj posledi-
ca. Nekorektno se je zgražati 
samo nad posledicami, vedno se 
je treba vprašali ludi po vzroku. 
Zato je demokratizacija posa-
meznih držav ključnega pome-
na. Spodbudno je, da poteka 
uspešen dialog o spoštovanju 
človekovih pravic na Kitajskem, 
kjer se stvari izboljšujejo tako 
rekoč iz meseca v mesec. Seve-
da se ukvarjamo tudi z "doma-
čimi" temami. Denimo, z balt-
skimi državami in njihovim od-
nosom do ruske manjšine, ki 
ponekod meji že na veČino pre-
bivalstva. To je raven spoštova-
nja Človekovih pravic znotraj 
EZ. Druga raven je spoštovanje 
Človekovih pravic v državah 
kandidatkah. Torej v Romuniji, 
v Turčiji in na Hrvaškem. V pri-
meru l^vaške in njihovega od-
nosa do Haaga je to zanje ključ-
no vpraSanje. Pa ludi vprašanje 
svobode tiska, na katerega Hr-
vaška še ni dala zadovoljivega 
odgovora. Tretja raven je vpra-
šanje človekovih pravic v tretjih 
državah. Kamor sodijo tako ti-
ste. s katerimi ima EZ dvostran-
ske -Sporazume, kot tudi tiste, s 
katerimi sicer nima nobenih 
sporazumov in nobenih odno-
sov. S tem je seveda povezana 
velika dilema, ali naj EZ drža-
vam, ki ^lovekovih pravic ne 
spoštujejo, razvojno pomoč daje 
ali ne. Naše dosedanje stališče 
je bilo, da je tudi tem državam 
treba pomagati. " 

Marjeta Smolnikar, 
foto: Gorazd Kavčič 

Halo, špecerija! 

Po dolgem času se je med mojimi novinarskimi obveznostmi spei 
pojavila anketa. V manjSem kraju, kjer so pred leti zaprli vaŠko tr-
govino, naj hi ljudi povprašala o njihovi sedanji oskrbi. Toda kje 
jih poiskati? Pred cerkvijo jih mi delavnik ni, na avtobusni posta-
ji srečamo samo otroke, trgovine kot rečeno ni veČ. torej preosta-
ne te motnost od vrat do vrat. Z ljudmi se sicer rada drtttim. ne-
rada pa jih motim v intimnosti njihovih domov, zato jim tudi nisem 
zamerila njihove ziičetne nezaupljivosti. Pa mi res ne boste ničesar 
prodali, so me vprašali pri dveh od petih hiš. Šlo je za starejše lju-
di, ki imajo z neznanimi olmkovalci od vrat do vrat slahe izkušnje. 
Za akviziterje. ki prodajajo vse od knjig do sesalnikov in se pri tem 
početju posluitijejo raznovrstnih trikov, scf ravno starejši lahek 
plen. Ne toliko zaradi naivnosti in nepouČenosti. bolj zato, ker so 
v svoji osamljenosti veseli vsakega človeka, ki jim je pripravljen 
nakloniti nekaj svoje pozornosti. Starim ljudem na domu ponujajo 
vse sorte, naša .sogovornika .sta denimo omenila, da ju je akviziter 
skušal premamiti tako, da se je oklical za predstavnika zdravstva, 
ki opravlja anketo, navsezadnje pa je v prodajo ponudit nekakšne 
aparate. Namen tega zapisa sicer ni razglabljati o tovrstnih zlora-
bah starejših ljudi, čeprav hi si tema zaslutila posebno pozornost, 
pač pa o njihovi vsakdanji oskrbi z nujnimi življenjskimi potrebšči-
nami. Če namreč v blitini ni trgovine, kamar bi se lahko sami od-
pravili peš in od tam v eni vrečki prinesli kruh in mleko, je njiho-
va preskrba odvisna od dobre volje drugih ljudi, svojcev, sosedov, 
prostovoljcev. Ena od institucionalnih oblik je pomoč na domu. ki 
jo izvajajo javne (in tudi nekatere zasebne) socialne ustanove, 
vendar obsega .iiršo paleto p<mudbe, kot je zgolj prinašanje špe-
cerije iz trgovine. Neki gospe iz tega kraja prinaša Živila Rdeči 
križ, v eni od kranjskih sosesk pa je starejša stanovalka iz višjega 
nadstropja v bloku dogovorjena s poslovodkinjo iz bližnje trgovi-
ne. da ji prodajalke potrebno prinesejo na dom. To ni stimdard i-
trgovski ponudbi, da pa se v posameznih primerih dogovoriti, je 
povedal predstavnik velike trgovske družbe prejšnji teden za okro-
glo mizo v Kranju, kjer zlasti starejši ljudje tako kot i- manjših kra-
jih tudi Čutijo težave zaradi preskrbe. Zanimiv pa je predfog z jav-
ne tribune, ki bi olajšal preskrbo tistim v mestu in onim na vasi: 
po zgledu lokalov "halo p izza ", ki dostavijo naročnikom na dom, 
hi starejši ljudje lahko naročali rudi špecerijo. Morda bi v tem pri-
meru k ceni živil morali primakniti še kak tolar za dostavo, svojo 
samostojnost pa bi vendarle ohranili. Le izgubljenih socialnih sti-
kov, ki spremljajo nakupovanje (a ne v današnjih brezosebnih na-
kupovalnih centrih), to ne bi vrnilo. 

LOČANKA 
www.gorenjskiglas.s 
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Ovadba ga ne briga 
Minuli teden je dekan fakultete za organizacijske vede ponudil ustni odstop, 

pisno izjavo pa naj bi poslal danes. 

Krai\i • Ugibai^ja o tem, ali bo akademski zbor Fakultete za 
organizacuske vede razrešil dekana dr. Jožeta Fiorjančiča, je 
končal kar dekan sam. Minuli teden je namreč na seji dekanov 
Univerze v Mariboru ustno ponudil svoj odstop, kot pravi, pa je 
že pripravil tudi pisno izjavo o svojem odstopu, ki naj bi jo rek-
torju Ivanu Rozmanu po pošti poslal danes. Komentiral je še 
ovadbo, ki so jo proti enemu od vodstvenih delavcev fakultete 
vložili pri okrožnem državnem tožilstvu v Krar^u. 

"Pisno izjavo o svojem odsto-
pu sem rektorju nameraval izro-
čiti že v ponedeljek, a je želel, 
da z njo počakam in mu jo poš-
ljem po poŠti," je pojasnil dr. 
Jože Florjančič. Kot pravi, ne 
zdrži več izsiljevanja ožje skupi-
ne sodelavcev akademskega 
zbora fakultete. ""Zahtevajo po-
viSanje avtorskih honoraijev ter 
izplačilo božičnice in trinajste 
plače. Ob tako veliki naložbi, 
kol jo predstavlja gradnja nove-
ga stolpiča ob Študentskem 
domu, v katerem naj bi urediJi 
Študentski dom, prostore za in-
štitut in restavracijo, je to nemo-
goče. Če jim to omenim, pa za-
htevajo sklic izredne seje aka-
demskega zbora, na kateri bi 
glasovali o moji nezaupnici," je 
razloge za svoj odstop pojasnil 
Florjančič. Za naložbo v stolpič, 
vredno 1,5 milijarde tolarjev, bi 
morala fakulteta prispevati 650 
milijonov tolarjev. Kot pravi 
Florjančič. je že uspel zagotovi-
ti Šestdesetodstoino pokritje in-
vesticije. med drugim naj bi bili 
gradnjo pripravljeni sofinanci-

Dr. Jože Rofjančič 

rati celo Slovenci iz Kanade, s 
Čimer opravičuje tudi svoja po-
slovna potovanja v Kanado. 
Zato, še dodaja, sicer odstopa z 
mesia dekana, Se naprej pa je 
pripravljen voditi gradnjo nove-
ga stolpiča ob fakulteti. 

Glede ovadbe, ki jo Je urad 
kriminalistične policije v Kra-
nju vložil zoper enega od vod-

stvenih delavcev fakultete pri 
kranjskem okrožnem tožilstvu, 
pa je dejal: "To me ne briga. Ta 
čas opravljajo preverjanja. Ko 
nas bo tožilka poklicala, pa bom 
pojasnil, kar bo ireba." Po bese-
dah vodje okrožnega državnega 
tožilstva v Kranju Irene Kuzma 
ovadba osebo bremeni storitve 
kaznivega dejanja ponarejanja 
alL uničenja poslovnih listin, za 
kar je zagrožena kazen do dve 
leti zapora. Medtem ko predsed-
nik akademskega zbora fakulte-
te dr. Jože Zupančič pravi, da z 
ovadbo še niso uradno seznanje-
ni, pa so pri Univerzi v Maribo-
ru želeli izvedeti ludi ime osebe, 
ki jo sumijo ponarejanja in uni-
čevanja listin. "Ne želimo na-
mreč. da bi nam kdo očilal, da 
smo dopustili, da ta oseba s tem 
nadaljuje." je pojasnil vodja ka-
bineta rektorja Univerze v Mari-
boru Milja Kotnik. Tožilstvo 
jim imena kljub temu ni zaupa-
lo. Razložil je §e. zakaj ni.so 
sprejeli ustnega odstopa dekana. 
"Zgolj na podlagi tega ne more-
mo izpeljati nobenih postopkov, 
ki SO potrebni ob odstopu seda-
njega dekana in imenovanju no-
vega." Po fakulteti te dni že kro-
žijo imena morebitnih kandida-
tov za novega dekana, med nji-
mi pa se omenja tudi dosedanje-
ga ministra za notranje zadeve 
dr. Rada Bohinca. 

Mateja Rant 
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Avto za pomoč na domu 

Zadovoljstvo kranjskogorskih lionsov in starejših ob predaji avtomobila. 

Kraiyska Gora • Kranjskogor* 
ski Lions klub jc 20. novembra 
na Gorici, trgu pred ccrkvijo. 
Domu upokojcnccv ilr. Franccla 
Bcrgelja / Jesenic v uporabo 
predal iu)v avtomobil chcvrolel 
kalos, ki ga bodo uporabljali za 
pomoč siiircjfiim občanom na 
domu. Za srečno vožnjo je bla-
goslov dodal domači župnik Ja-
nez Avsenik. Kot jc povedala di-
rektorica doma upokojencev 
Metka Gostič. trenutno v kranj-
skogorski občini od Mojstrane 
do Rateč l^ko pomoč nudijo 14 
uporabnikom, večinoma starej-
šim od 70 let. Doslej so tri oskr-
bovalke za prevoze deloma upo-
rabljale redne avtobusne linije ali 
pa lastne avtomobile. "Z upora-
bo podarjenega vodila bomo pri-
hranili na Času. večja bo kako-
vost, razmišljamo tudi o več teh 
storitvah. To je sicer odvisno od 
uporabnikov, vendar bo lažje po-
magali. denimo, v primeru, ko je 

ircba koga kam peljali ali mu kaj 
pripeljali.*' Nekateri starostniki 
potrebujejo pomoč vsak dan m v 
jeseniškem domu upokojencev 
že razmišljajo o nudenju storitve 
tudi ob sobotah in nedeljah, saj 
je bilo to doslej le izjemoma. 
Prav tako se odpira možnost de-
žurstev v popoldanskem času. 

Po ptnlatkih predsednika Lions 
kluba Roberta Robif a so z akci-
jo. začelo junija letos in z vrhun-
cem na ustanovnem večeru okto-
bra, zbrali okoli 1.8 milijona to-
larjev. Avtomobil je ob podpori 
večjih donatorjev, HIT-a, Acro-
nija in Avtotehne VIS, stal 1.7 
milijona tolarjev. Preostanek 
sredstev ostaja na dobrodelnem 
računu za naslednje akcije. S pet-
deset tisočaki bodo sodelovali 
tudi pri zbiranju prispevkov vseh 
gorenjskih lions klubov za nakup 
posebnega klarineta mladi slepi 
glasbenici iz Kranja. 

M. K. 

Zavrnili predlog proračuna 
Kraryska Gora - Po skoraj triurni precej podrobni razpravi na 

novembrski seji je večji del kranjskogorskih svetnikov predlog 
proračuna označil za slabo načrtovan in ga s preglasovanjem zavr-
nil. Ta naj bi bil na prihodkovni strani velik milijardo 289 milijo-
nov tolarjev, odhodkov pa bi bilo za milijardo 347 milijonov tolar-
jev. Razliko 58 milijonov bi pokrivali iz ocenjenega proračunske-
ga presežka. Svetnike jc najbolj motilo prelaganje oziroma prema-
lo denarja za investicije, kot so prizidek h gasilskemu domu v Goz-
du Martuljku, urejanje parkirišč v Kranjski Gori. prometne signa-
lizacije, občinskih cest. komunalne baze. manjkajo obvestilne ta-
ble in Se kaj. Po izgubi dela prihodkov od odlaganja odpadkov dru-
gih občin na Mali Mežakli so premalo izkoriSČene možnosti dodat-
nih virov proračuna, kot so pobiranje nadomestil za nezazidana 
stavbna zemljišča, pa tudi denar iz koncesije od iger na srečo bi 
morali porabljati tako, da bi se odpirala nova delovna mesta. Žu-
pan Jure Žerjav pravi, da bo svetnike zaprosil za usmeritve pri pri-
pravi novega predloga, ki ga želi dali v obravnavo na decembrski 
seji. Rokovno so bili s .sprejemanjem ê sedaj v zamudi, novo leto 
pa bodo zagotovo začeli z začasnim financiranjem. M. K, 

Galerijo imajo kar doma 
stanovalcem doma starejših v Tržiču sta okrasila skupne prostore ljubiteljski slikar in izdelovalec intarzij. 

Ročevnica pri Tržiču - Lansko 
jesen so imeli v Domu Petra 
Uzarja slikarsko kolonijo, kateri 
so se pridružili nekateri stano-
valci. Izbrana dela udeležencev, 
ki so jih obesili na stene hinlni-
kov. fie spominjajo na skupno 
druženje z umetniki. Organizator 
srečanja Jože Vogelnik iz Ra-
dovljice je obljubil, da se bo v tr-
žifiki dom Se vrnil. Obljubo je 
uresničil minuli torek, ko so v 
domu pripravili odprtje kar dveh 
umetniških razstav. Radovljiške-
ga slikarja je predstavil kustos tr-
žiSkega muzeja prof. Janez 
Šter. Kol je dejal, so za skoraj 
petdesetletnega umetnika, ki je 
po izobrazbi elektromehanik, 
značilne mehke in razpršene biu"-
ve. Z njimi nagovarja opazovalce 
svojih del. med katerimi so tudi 
risbe. Avtorje poleg slak tokrat 
prinesel na ogled tudi nekaj nje-
govih skulptur. 

Njim delajo družbo v vitrinah 
sprejemnice umetnine iz lesa. ki 
jih je izdelal 80-leini h an Ber-
nik iz Šentvida v Ljubljani, 21a-
upal je. da izhaja iz Brezovice 
pri Medvodah, zalo so mu bile 
lepote Gorenjske od nekdaj bli-
zu. Že kol mlad mizar rad lepSal 
lesene satiilje z okraski iz furnir-

Izdelovalec intarzij Ivan Bemik (levo) in Jože Vogelnik, avtor slike v ozadju 

ju. Zaradi izdelovanja intarzij - z 
njimi upodablja zlasti znane kra-
je - mu ni bilo nikoli dolgčas. Na 
Bledu je letos prvič predstavil !9 
svojih slik. V Tržič jih je prinesel 
manj in jim dodal Se nekaj okras-
nih predmetov. Obljubil p je. da 
bo rad izdelal značilno podobo 

Tržiča. Če bo dobil primerno fo-
tografijo motiva. Odprtje razstav, 
ki so se ga udeležili tudi nekate-
ri člani Društva likovnih samo-
rasinikov Ljubljana, jc z zvoki 
ciier obogatil domačin Matej 
Lončar. Vsem se je zahvalila za 
obisk direktorica doma mag. 

Zvonka Hočevar - Šajatovič. 
Ugotovila jc, da njihovi stanoval-
ci nimajo tnožnosti za obisk ga-
lerij. Zalo jim lahko na t;ik način 
približajo umetnost, dela ustvar-
jalcev pa na hodnikih opazi vsak. 

Stojan Saje 

Proti zlorabi drog 
Pod letošnjim geslom Osveščen, nezadet sta tudi lokalni akcijski skupini (LAS) občin Jesenice in Kranjska Gora v 
novembru in začetku decembra pripravili več predavanj o razlogih za poseganje po drogah in odnosih v družini. 

Jesenice, Kranjska Gora - V 
okviru programa jeseniske LAS 
bo 6. deccmbra dr. Sai^ja Roz-
man predavala o tem, kaj privla-
či mlade, da se preveč zanimajo 
za droge, 9. decembra pa dr. 
Zdenka Zalokar Divjak o od-
nosih v družini. To bo tudi tema 
predavanja Bogdana Polajnar-
ja, ki ga bo jeseniška gimnazija 
pripravila marca prihodnje leto. 
Jeseniški skavti decembra Se 
organizirajo delavnice za izdelo-
vanje novoletnih vizitk za Jeseni-
čane. ki se zdravijo v komunah 
ali metadonski ambulanti. 

Program kranjskogorske LAS 
za jutri, 27. novembra, napove-

duje dekanijsko srečanje mladih 
in predstavitev dela skupine Ža-
rek z Jesenic na temo stisk mla-
dih. 9. decembra se bodo na Je-
senicah pridružili predavanju o 
odnosih v družini, 10. decembra 
pa bo v Hotelu Kompas v Kranj-
ski Gori za učence sedmih in os-
mih razredov osnovne šole zaba-
va brez alkohola. 

"Delo LAS je predvsem osveS-
čanje in pomoč lisiim. ki so že 
za5li v svet drog," pravi koordi-
natorica LAS na Jesenicah Pavla 
Klinar. sicer socialna pedagogi-
nja na OŠ Toneta Čufarja. Na 
predavanjih bi si želeli večjega 
odziva starĴ ev, čeprav se v pri-

merjavi s prvimi leti odzivnost 
izboljšuje. Predvsem v pogledu, 
da se zavedajo problematike in 
iSčejo pomoč v svetovalnicah. 
Jeseniški policisti ugotavljajo, da 
pri.sotnost mehkih in trdih drog 
narašča, v rosnejSa leta se pomi-
ka zloraba alkohola, na jeseni-
.škem centru za socialno delo be-
ležijo več socialnih stisk, izvira-
jočih iz ^svojenosti. Pri mladih 
so razlogi za beg v omamo, naj-
večkrat ob koncu ledna, obreme-
nitve v .̂ oli in previsoka pričako-
vanja okolice o njihovi uspešno-
sti. 

Za kranjskogorsko občino je po 
besedah Viaste Skumavc Ra-

bič. predsednice LAS in sveto-
valke na občini, težko reči. v ko-
likšnem obsegu so droge že pri-
sotne. V LAS se peto leto zapo-
red trudijo ponuditi čim več 
možnosti za preživljanje proste-
ga Časa. zlasti med poletnimi po-
čitnicami, organizirajo predava-
nja za mlade zakonske pare in 
starSe. Prihodnje leto b(xlo opra-
vili analizo stanja v občini in 
staršem razdelili ankete, kaj bi 
želeli, da LAS 5e vključi v pre-
ventivno delo. "Droga je vedno 
bila. lega ni moč preprečili. 
Vzgojili moramo Človeka, ki zna 
reči ne." dodaja Vlasta Skumavc 
Rabič. Mendi Kokot 
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(Druiba Poslovne skupine Sova v portnerstvu z evropsko znamke 

lENonofl 

KDOEI JO IMA, 
TA IMA: 

D O S % B O H U S A 
M A v s e I Z D K L K E 

J M K I U i l V O m L M M k 
S M O C V n U l i A N J 

N A J E M T O V O R N E 
raiKOUCE Z A 
O S E B N I A V T O M 
P O L O V I Č N I C E N I 

D O S T A V O 
K U M J E N E G A 
B L A O A N A D O M 
I M M L O V I Č N I C E N I 

E N O L E T N O 
O A B A N C U O 
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Dobra šola za boljše čase 
Priznanja za dolgoletno in uspešno pedagoško delo. Častitljiva obletnica trgovskega izobraževanja v Kranju. 

Prihaja adventni čas 

Krai|j - Minuli lorek je bila v dvorani kina Center osrediua 
slovesnost ob 120-lctnici trgovske^^a izobraževanja in 40-letnici 
Srednje (r};ovske Šole Kraig. ki je bila likrati tudi srečanje 
preteklosti s sedanjostjo. Ob (ej priložnosti so nekdai^jini profe-
sorjem podelili pri/nai^ja za dolgoletno in uspešno pedagoško 
delo. ki so jili prejeli tudi bivši ravnateU šole Valentin Trilar, 
sedai\ja ravnateljica Jožica Buvdek in drugi zaposleni na šoli, za 
praznično vzdu.^je pa so poskrbeli s kulturnim programom. 

K.ranjsko irgovsko šolo obis-
kuje 569 dijakov, ki so vpisani v 
trgovski in ekonomski program, 
dobro je organizirano ludi izob-
raŽevanje odraslih, ki ga vodi 
profesor Robert RistiČ. Šola 
žeH ludi v prihodnje ohraniti sa-
mostojnost in oslati na sedanji 
lokaciji, dobro desetletje pa žc 
čakajo na prizidek, s kaierini bi 
rcSili trenutno prostorsko stisko. 
Na slednje je opozorila tudi rav-
nateljica Jožica Bavdck in v 
svojem govoru med drugim po-
udajila. da mora bili šola čeda-
lje bolj naravnana k človeku, kar 
ne pomeni le kopičenja poda-
tkovnega znanja, ampak tudi 
krepitev človekove sposobnosti, 
razvijanje ustvarjalnosti, kritič-
nosti in lastnih pobud. "Osnov-
no načelo vsakršne Šole bi mo-
ralo biti načelo osebnosti vseh 
treh stebrov šole: dijakov, star-
šev in učiteljev. Osebni odnosi v 
šoli omogočajo dijakom obliko-
vanje pozitivne podobe o sebi. o 
svojem bivanju. V času vedno 
večjega individualizma in Člo-
vekovega zapiranja vase je po-
trebno mlade še posebej vzgaja-
ti za življenje v skupnosti, za 

s; 
medsebojno odgovornost in 
zadevanje za skupno dobro, 
za drugega bo najdragocenejša 
popotnica za življenje." je deja-
la Bavdkova. 

Slovesnosti sta sc udeležila 
tudi kranjski župan Mohor Bo-
gataj in predstavnik nunistr-
stva za šolstvo, znanost in šport 
Elido Bande^. Bandelj je iz-
postavil poklicno in strokovri« 
izobraževanje v Sloveniji, ki 
danes temelji na socialnem 
partnerstvu. "Trebil bo najti 
ustrezne povezave z delodajalci 
na regionalni ravni, /lasti zara-
di dogovarjanja o vsebinah od-
prtega dela kurikula in izvaja-
nja praktičnega usposubijanja," 

je dodal Bandelj, župun Mohor 
Bogataj pa je v svoje misli 
vpletel pomen trgovanja v Kra-
nju in možnosti, ki jih to mesto 
nudi sedanjim in bodočim tr-
govcem. Ob praznovanju po-
membnih obletnic trgovske 
Šole je izšel obsežen zbornik z 
naslovom Od včeraj do danes 
za jutri, v katerem so zbrane 
misli profesorjev in dijakov in 
zgodovina šole. 

Renata ^krjanc, 
foto: Tina Doki 

Nagrajenci, upokojeni profesorji in ostali zaposleni s Srednje trgovske šole Kranj. 

Kra[\j - Po zgledu evropskih mest tudi pri nas že pred decembrom 
začenjajo krasiti ulice in trgovine zalagali s predpraznično ponudbo. 
Na bližajoči se advent in veseli december pa so minulo nedeljo v 
Kranju spomnili tudi cvetličani z adveniniini venčki in božično-no-
voletnimi aranžmaji. Zanimivo razstavo na Glavnem trgu je pripra-
vil Matjaž BeguŠ, v katero je poleg svoje cvetličarne Mak vključil 
ludi sosednje lokale. Številni obiskovalci pa so se na sončno nedeljo 
navduševali nad dogodkom v sicer pustem mestnem jedru. Tudi v 
cvetličarni An tradicionalno pripravljajo razstavo prazničnih 
aranžmajev, na njej pa je tudi letos sodelovala oblikovalka stekla 
Lena Šajn. Na sliki; adventni venčki na Glavnem trgu. 

D.Ž.. foto: Tina Doki 

Božično drevo v Kranju 
Krai^j - Današnja postavitev božičnega drevesa na Glavnem trgu 

pri vodnjaku v staiem delu mesta pomeni uvod v niz prazničnih pri-
reditev Veselega decembra v Kranju, ki se bodo vrstile od 17. de-
ccmbra naprej in sklenile s tradicionalnim silvestrovanjem na pro-
stem na Slovenskem trgu. Božično drevo bodo postavili ob desetih 
dopoldne, ga okrasili, ob petih zvečer pa na njem prižgali luči. Ta-
krat bo v soju tisočerih luči in okraskov praznično zažarel ves Kranj. 
Božično drevo bo blagoslovil kranjski dekan prelai Stanislav Zidar, 
po krajšem nagovoru župana Mohorja Bogataja pa bo ob njem še 
kulturno zabavni program. Kot posebni zanimivosti današnjega do-
gajanja v mestu velja omenili ludi otroško ustvarjalno delavnico ob 
pol treh popoldne v Mestni hiši in oblikovanje veje želja z okraski, 
narejenimi v delavnici, ob pol petih na Glavnem trgu. H. J. 
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V sredo so člani sveta občine Kranj nadaljevali razpravo o osnutku proračuna za prihodnje leto in ga sprejeli. 

Kraixj • Razpravo so začeli že na oktobrski seji, ko so jo 
prekinili, ker župan vsebine osnutka proračuna ni uskladil s 
"politiko". Ta mesec je minil v znamenju usklajeval^ hotei^j 
posameznih svetniških skupin« zato sprejem na seji mestnega 
sveta v sredo ni bil več vpraš^iv. Kranjska občina bo tako pro-
račun predvidoma dobila še letos. 

Da bi ugodili večini predlogov 
svetniških skupin, so v občinski 
upravi v spremenjenem osnutku 
proračuna "premetali" posa-
mezne postavke tako na prihod-
kovni kot na odhodkovni strani. 
Po prvem osnutku naj bi občina 
prihodnje leto v svojo blagajno 
dobila slabih 8.5 milijarde tolar-
jev, oddala pa nekaj več kot 8.8 
milijarde lolarjev; razliko naj bi 
delno pokrila z letošnjim ostan-
kom. tielno - do 250 milijonov 
tolarjev - pa z zadolžitvijo. Po 
spremenjenem osnutku je oce-
njenih prilivov dobrih 8.5 mili-
jarde tolarjev, odlivov pa okro-

glih devet milijard lolarjev. 
Predvideno zadolževanje se po-
večuje še za 170 milijonov lolar-
jev. za 80 milijonov tolarjev 
večje prihodke pa'naj bi občina 
dobila tudi s prodajo prostorov 
nekdanje Alpine in prostorov v 
bodočem prizidku zdravstvene-
ga doma. 

"Politika" je v obdobju uskla-
jevanja nekoliko "pre metala" 
tudi proračunske odhodke za 
naslednje leto. Bistveno manj 
denarja naj bi šlo za kulturo 
(knjižnica), domove krajevnih 
skupnosti. Športni center Kranj, 
različne obnove, nakupe zem-

ljišč. subvencije <v mestnem po-
tniškem prometu), gradnjo ka-
nalizacije in vodovoda ter rezer-
ve. kar 75.5 milijona tolarjev 
več pa za osnovne šole. 8,2 mi-
lijona lolarjev več za otroško 
varstvo. 49 milijonov tolarjev za 
šporl in 96 milijonov tolarjev za 
ceste. Če omenimo le najvišje 
zneske. 

Odbor mestnega sveta za fi-
nance. ki ga vodi Alojz Potof-
nik. je predlagal sprejem osnut-
ka proračuna, hkrati pa ocenil, 
da odhodki ne gredo v prid go-
spodarskim javnim službam, kot 
je bilo dogovorjeno in ludi spre-
jeto z razvojnimi strategijanu. 
Denar se prši, še naprej vzdržu-
jejo ludi slabi projekti, je menil 
odbor. Opozoril Je na tveganja 
pri zadolževanju, predlagal, naj 
bo dolgoročno investicijsko za-
dolževanje namenjeno izključno 

financiranju komunalne in sta-
novanjske dejavnosti. 

Na nerazvidnosi predlaganih 
proračunskih odhodkov za spre-
jete razvojne strategije in ostale 
investicije sla opozorila tudi 
Aleksander Ravnikar in Bran-
ko Grinis. Slednji je oporekal 
zlasti spet povečanim odhod-
kom za šport, vprašal, kako na-
merava občina reševati vpraša-
nje deponije, kanalizacije in vo-
dovoda. ki Jih narekujejo evrop-
ski standardi, ter dejal, da za 
takšen proračun pač ne more 
dvigniti roke. 

Večina mestnih svetnikov pa je 
bila s spremenjenim osnutkom 
očitno zadovoljna. Z nekaterimi 
dodatnimi predlogi popravkov 
in jasneje predstavljenimi prio-
ritetami naj bi proračun sprejeli 
na decembrski seji. 

Helena Jelovčan 

Srečanje rečiških jubilantov 
Rečica - Na Rečici se dobro in dolgo živi. Sledile potrjuje tudi cvet 
rečiških jubilantov, ki .so zakorakali v deseto desetletje svojega 
življenja, pred dnevi pa so se srečali v novih prostorih tamkajšnje 
kr^evne skupnosti. 

Prijetnega srečanja se je ude-
ležilo pet rečiških "korenin": 91 -
letni Stanko Černe, Jož-e Burja 
in Tomaž Šolar, najstarejši kra-
jan 93-letni Janez Svetina in 90-
letna Ju-stina Cerkovnik, manj-
kali sta le 9l-lctna Tončka Glu-
har Potočnik in leto dni mlajša 
Jožica Grohar. Ana Miler in 
Župan Jože Antonič sta jim za-
želela zdravja in izročila darila in 
cveije. za njihovo dobro počuije 
pa so poskrbeli ludi Člani KS 
Rečica Metka Žnidar, Franci 
Pintar, Franci Papler in Cveto 
Pogačar. Praznovanje je bilo 
priložnost za obujanje .spominov, 
saj se jih je v dobrih devetih de-

setletjih nabralo veliko. Janez 
Svetina je znani rečiški irgovec, 
minuli torek pa se je spominjal 
prigod kmeta Krištofa in 
Grimščaija. Stanko Čeme je vse 
življenje živel v športnem duhu 
in je veliko blejskih ouok naučil 
drsali. Znani mlinar Jože Burja 
še vedno živi v starem mlinu, 
njegova moka pa je slovela daleč 
naokoli. Tomaž Šolarje med do-
mačini znan po redu in discipli-
ni, ki .se jo je držal ludi kot dol-
goletni voznik avtobusa in učitelj 
goijanskih godbenikov. Justini 
Cerkovnik pa kljub devetim 
križem zdravje še dobro služi in 
tudi živahnosti ji ne manjka. V 

Stanko Čeme. Jože Burja, Tomaž Šolar. Janez Svetina in Justina 
Cerkovnik z županom Jožetom Antoničem In predsednico KS Ano Mller. 

mladosti je delala pri največjem 
rečiškem kmetu Krištofu in 
pozneje na žagi- zdravje ji do-
pu.šča. da Še vedno sama skrbi 

zase. za dobro voljo in prijetno 
vzdušje pa je poskrbela tudi na 
omenjenem srečanju. Renata 
v^krjanc. foto: Tina Doki 

Škofja Loka - Minulo soboto je v LJubljani potekalo 19. državno 
tekmovanje iz logike, na katerem so lep uspeh dosegli tudi gorenjs-
ki srednješolci. Med dijaki drugih letnikov Je namreč zmagovalec 
postal Jakob Boh iz škofjeloške Gimnazije, naslova državne prvak-
inje med dijaki tretjega letnika pa seje razveselila Živa Leše. prav 
tako škofjeloška gimnazijka. 

Ško^eloška gimnazijca Jakob Boh in Živa Ješe rada tekmujeta v logiki 

'̂Tekmovanj iz logike se udeležujem že od osnovnošolskih let. 
všeč pa mi Je, ker se nanje ni treba posebno pripravljati. Je pa res. 
da Je ireba biti zelo zbran," pravi Živa Ješe. ki Je naslov državne 
prvakinje iz logike osvojila žc petkrat. Poleg Jakoba in Žive .so se 
dobro odrezali tudi drugi gorenjski dijaki. Med drugošolci je drugo 
mesto osvojil Jan Kogoj (Gimnazija Škofja Loka), med iretješolci 
pa Je bil drugi Anže Babič (Gimnazija Kranj). Gorenjski sred-
nješolci so za uspeh na tekmovanju iz logike dobili ludi sedem 
zlatih priznanj. Iz Gimnazije Škofja Loka so bili zlati Matevž 
Meglič. Miha Mlakar. Aljaž Gaber. Rok Hari in Ajda Žun. iz Gim-
nazije Kranj Urša Lokar, iz Gimnazije Jesenice pa Jan Rožič. V.S. 

Enkratna pomoč za novorojenčke 
Kraixj - Svet Mestne občine Kranj je v sredo sprejel osnutek od-

loka o enkratnem denarnem prispevku občine za novorojence. Od-
lok Je nastal na pobudo svetnika Bena Fekonje fSMS). V Kranju 
naj bi bil prispevek občine različen: za prvorojenca 20.000 tolarjev, 
za drugorojenca 30.000, za tretje- ali veČ-novorojenca 50.0(X) tolar-
jev. za dvojčka 120.000 in za U-ojčke 180.000 tolarjev. Debata v 
mestnem svetu je trajala kar debelo uro. .saj mo imeli sveiniki. kljub 
temu da bi enkratni prispevki za novorojenčke za proračun v nasled-
njem letu pomenili le 12.8 milijona tolarjev, vrsto pomislekov; da bi 
starši (mamice) skromen prispevek morda razumele kot norčevanje, 
da bi kazalo pogledati socialno sliko staršev in po njej ukrojiti 
lestvico prispevkov, da bi ti prispevki ne smeli bili obdavčeni in da 
z njimi večje rodnosti občina gotovo ne bo dosegla. Nazadnje Je ob-
veljalo prepričanje, da je prispevek za novorojenca treba razumeti 
predvsem kol "prijazno gesto" občine, osnutek odloka pa Še dode-
lali v smislu svetniških pripomb. H. J. 
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Voditeljica in policist 

SEDMICA 

Sneguljčici in štirinajst palčkov 

Ana Bešter Robert Kralj 

Glasovanje se je nadaljevalo ludi konec minulega ledna in v za-
četku lega tedna. Na Radiu Triglav Jcsenice so glasovali v petek, 
19. novembra. Ana Bcšier je dobila 5iiri, Robi Kralj pa šest glasov. 
Nad slo glasovnic smo prejeli po poŠti. Skupaj je dobila Ana 
Besier 45^ Robi Kralj pa 62 glasov. Tudi v prej.̂ njem krogu je bil 
deležen večje naklonjenosti policijski inšpektor in gorski reševa-
lec Robi Kralj iz Tržiča. 

Ana Be$ter iz OvsiS se je 1. novembra leta 1968 zaposlila v 
takratnem Kinu Kranj in v začetku sedemdesetih let kot voditelji-
ca programa začela skrbeli za nakup filmov. To delo, sicer ljubi-
teljsko. opravlja še danes. Ustvarjala je zlata icia kranjskega kina. 
ki se jih spominja z nostalgijo. 

Rot^rt KraU iz Tržiča in inšpektor za sploSne zadeve v .sektor-
ju uniformirane policije Policijske uprave Kranj in vodja gorske 
policijske enote. Tako kot njegov oče Anton je ludi on gorski 
rckvalcc v Tržiču in inivtruktor za letalsko rci5cvanje s helikopter-
jem. Čeprav je 5e mlad. ima za seboj nad 600 reiJevanj. BegunjSči-
ca in Vrtača sta zanj najlepSi gori. 

Za Gorenjsko ali Gorenjca meseca glasujete bralke in bralci 
Gorenjskega glasa in poslušalke in poslušalci Radia Triglav Jesc-
nice in Radia Gorenc Tržič. Vašo odločitev na glasovanju lahko 
sporočile z dopisnico na naslov Gorenjski glas, p.p. 124, 4001 
Kranj ali po elektronski poŠti info@g-glas.si ter s klicem na 
radijski postaji Triglav Jesenice in Gorenc Tržič. 

Glasovalke in glasovalce čakajo nagrade, ki jih prispevajo 
FRIZERSKI ATELJE SILVA v Trgovskem centru Dolnov na 
Primskovem. GORENJSKI GLAS KRANJ in TERME 
SNOVIK v Tuhinjski dolini. Tudi tokrat smo izžrebali desei 
nagrad. V Frizerskem ateljeju Silva se bo ozaljšala Stanka Pole, 
Bled, Grajska 22. Nagrade Gorenjskega glasa bodo prejeli Franc 
Mihelčič, Krai^, Cesta 1. avgusta 3. Ivanka Kos, Voklo 99, 
Šenčur in Franc Ferkulj, Cesta Staneta Žagarja 47, Krai^j. 
V Termah Snovik bodo uživali Klemen Avsec, Cesta 24. jun^a 
13, 1231 Črnuče, Jožica Šumeč, A. Travna 17, 4270 Jesenice, 
Mirni Sušnik, ČepuUe 24,4201 Zgornja Besnica, Anton KraU. 
Koroška 46, 4290 Tržič, Jože Tonejc, Finžgarjeva 10, 4248, 
Lesce in Tončka Benedik, Strmica 3, 4227 Selca. Vstopnice za 
Terme bodo izžrebance čakale na blagajni. Dobili jih bodo ob 
predložitvi osebnega dokumenta. Čestitamo! 

Če se bo zadovoljiva večina 
poslancev državnega zbora z 
ministrsko ekipo mundaturja 
Janeza Janše strinjala, bo Slo-
venija dobila pravljično vlado. 
Sneguljčkco in sedem palčkov 
krat dva. Najmanj, kar bo. bo 
gasilski posnetek ministrske 
ekipe neokusno dolgočasen. Z 
izjemo barvito.sii in vzorčnosti 
samoveznic. Vem, da se pona-
vljam. Ampak, ponavlja se tudi 
mandatar. 

Mačistični vladni krog Janeza 
Janše je Ic zvesta preslikava 
vseh dosedanjih slovenskih 
vlad. Vsaj s te perspektive o 
spremembi na oblasii ne more-
mo govorili. Sprememba bi bila, 
čc bi bila v vladi dva palčka in 
Štirinajst Sneguljčic. Pa Še od 
teh dveh bi bil eden minister 
brez listnice. Tako kot je Darin-
ka Mravljak. S čimer ne menim, 
da bi morala gospa voditi kateri 
drugi ministrski resor. 

Spolno je slovenska družba si-
cer uravnotežena, kljub temu se 
lehinica nagiba na žensko stran. 
Še zlasti v pravosodju in šol-
stvu, ki ga ženske domala pov-
sem obvladujejo. Veliko jih je v 
zdravstvu, novinarstvu, sociali, 
administraciji in 5e kje. Na vo-
dilnih položajih in v vladi pa so 
le vzoi^ni primerki. (V tem tre-
nutku mi je padlo na misel, da 
so v družbenem življenju žen-
ske enakovredno zastopane 
samo v kuplerajih.) Če manda-
tar med vso to množico babnic 
nc najde sedem takšnih, ki bi se 
bile sposobne (enakovredno) 

HIP GORENJKA KRANJSKA GORA d.d. 
BorovSka 99 
4280 Kranjska Gora 
Če Vas veseli delo z ljudmi, ste dirtamičnt, komunikativni, zeljni 
novih izzivov, pridružite se nam. Iščemo nove sodelavce: 

VEČ KUHARJEV (m/ž) 
Pogoji: 
• srednja gostinska šola - tehnik ali poklicna šola • kuhar 
-1 leto delovnih izkušenj 
- izpit iz higienskega minimuma 
- poskusno delo 3 mesece 

VEČ NATAKARJEV (m/ž) 
Pogoji: 
- srednja gostinska šola - tehnik ali poklicna šola - natakar 
- 1 leto delovnih izkušenj 
- pogovorno znanje 2 tujih jezikov 
- izpit iz higienskega minimuma 
- poskusno delo 3 mesece 
Delovna razmerja bomo sklenili za določen čas. kasnejša možnost 
podaljšanja oz. sklenitev za nedoločen čas, s polnim delovnim ča-
som. 
Vloge z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev pošljite v roku 
8 dni od objave na naslov: HIP Gorenjka Kranjska Gora. d.d., 
Borovška 99. Kadrovska služba. 4280 Kranjska Gora. 

spopasti z izzivi razvoja in ob-
stoja slovenske družbe v bližnji 
prihodnosti, potem je nekaj na-
rol>e. Bodisi z ženskami bodisi z 
mandatarjem bodisi z družbo 
kot celoto. 

Podpisniki pogodbe o sodelo-
vanju v vladi so si privoščili ne-
slano šalo. ko so v preambuli 
med drugim zapisali, da temelji 
koalicija na enakopravnem in 
partnerskem odnosu. Morda na 
enakopravnosti in partnerstvu 
znotraj vladajočega političnega 
razreda. Ne pa na enakopravno-
sti spolov, ki je v kontekstu 
spremembe oblasti nujni pogoj. 
Ne zaradi umetniškega vtisa ga-
silskega posnetka vladne ekipe, 
pač pa zaradi značajskih razlik. 
Naj mi gospodje oprostijo, am-
pak povprečna Ženska je v pri-
merjavi s povprečnim moškim 
bolj potrpežljiva, vztrajna, ne-
posredna. odločna, pogumna, 
iznajdljiva, pri Čemer je treba 
fenomen slovenskega sodstva -
žal - izvzeti in obravnavati v ka-
terem drugem miselnem tekstu. 

Resnici na ljubo pa moram pri-
znali, da meje (v nasprotju z ne-
katerimi drugimi) prijetno prese-
netil mandatarjev izbor policij-

skega minisira. V njegove dogo-
divščine iz BaSčaršije sc v tem 
trenutku ne bi spuščala. Pač v 
maniri. pustimo času čas. Koli-
kor mi je o Dragutinu Mateju 
znanega, lahko rečem, da gre za 
nckonvencionalno podobo slo-
venskega moškega, z izrazitim 
občutkom za družino in partner-
ski odnos v njej. Zaradi česar 
upravičeno pričakujem, da bo na 
primeren način in učinkovito zii-
varoval liste ženske in otroke, ki 
so žrtve nasilja v družini. K;fcko 
se bo - glede na to. da njegove 
korenine segajo v sosednjo Hrva-
ško - vede! v primeru morebitnih 
prihodnjih incidentov v Piran-
skem zalivu, bomo pa še videti. 

Sicer pa ne verjamem (spet v 
nasprotju z nekaterimi drugi-
mi). da je Dragutin Mate man-
datarjev izbor v sili. Prepričana 
sem, da Janez Janša natančno 
ve. zakaj prav on. In da je znal 
njegovo ime pred javno.stjo 
skrbno varovali. Približno tako, 
kot Vatikan, kije slovensko jav-
nost presenetil z Alojzom Ura-
nom. Ampak samo tiste, ki so se 
delali pametne in sc v javnosti 
poigravali z imeni. 

Marjeta Smolnikar 

Občina Radovljica 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19. 4240 Radovljica, tel. 04/537 230. 
faks 04/531 46 84 

R A Z P I S 
"Priznanje In nagrada odličnim študentom 

Občine Radovljica" 

Ob prazniku Občine Radovljica v decembru 2004 bo občina na-
gradila zelo uspešne študente višjih, visokih šol in fakultet, ki so v 
letih 2003 in 2004 zaključni letnik študija in diplomo opravili z od-
liko. To pomeni, da so dosegli skupno oceno vseh izpitov za-
ključnega letnika vsaj 9,51 tn prav tako tudi diplomskega izpita. 

Natančnejši pogoji so določeni v razpisu na spletni strani Občine 
Radovljica: www.radovljica.si 

Rok za predložitev vlog: 
Kandidati morajo predložiti pisne vloge z zahtevano dokumentaci-
jo do vključno 7.12.2004 v zaprti kuverti na naslov: Občina 
Radovljica. Gorenjska cesta 19. 4240 Radovljica, s pripisom "štu-
denti odličnjaki". 

Številka: 641-01-0024/2004 
Datum: 23.11.2004 

Janko S. Stušek 
ŽUPAN 

Piše Milena Miklavčič 

Usode 

Mama, ali tudi naša 
tasladka Jabollca zorijo? 

Alojz Zorko danes i* mini uživa leta upokojin'e. 
Kljub temu da ves čas brklja v svoji deiavnici. kjer 
izdeluje čudovite ornamente za parket in podob' 
no. najde Se dovolj časa, da gre na vrt. v naravo, 
s katero je tesno povezan Še od otroštva. Na 
Gorenjsko se je preselil z drugega konca Sloveni-
je. z Doler\jskega. Šli smo s trebuhom za kruhom, 
pravi. Ceio Uvljenje je bil borec. Nikoli ni dovolil, 
da bi ga usoda spravila na kolena. Mogoče so se 
kali za preti vetje rodile med vojno, ko je bila cela 
njegova družina obsojena na izgnanstvo v nem-
ških taboriščih? 

"Spominjam se pomladi leta 1941." začne 
pripovedovati. "Padlo je veliko snega, vendar z 
zamudo. Pred hiŠo je rasla jablana, a jo je sneg 
podrl ravno na velikonočno nedeljo zjutraj. Čez 
Štirinajst dni smo imeli v vasi žegnanje. Po stari 
navadi so vaška dekleta okrasila cerkev z venci in 
cvetjem. Fantje pa smo postavili mlaj. Zvečer so v^ 
zvoniku potrkavali in streljali s puško, kije bila v 
lasti mojega brata. 

Zgodilo se je. da so ravno tisti večer Nemci pe-
ljali raŠkega Župnika kn^ki zapor. Ko so zaslišali 
streljanje, so mislili, da je namenjem njim. To 
smo iz\'edeli šele naslednje jutro, ko smo Nemce 
zagledali v vasi. Eden od vaščanov je takoj ob-
vestil mojega brata in mu svetoval, naj skrije 
puško na varno. Brat ga je ubogaJ in jadrno 
zbeial v gozd. Nemci so ga opazili, streljali za 
njim, toda na srečo ga niso zadeli. Le v hiŠo so 
nam vdrli in premetali vse. kar se je dalo. toda 
ničesar niso našli." Alojz ne bo nikoli pozabil. 

kako so grozili očetu, da ga bodo odpeljali, Če se 
brat ne vrne domov. To se je res zgodifo, saj je 
bilo očetovo iivljenje več vredno kot puška. Voja-
ki so puško potem uničili, brata pa odpeljali v za-
por. 

Lojzova sestra mu je vsak don prinašata hrano. 
Neko nedelja je Šel tja tudi Alojz, skupaj z mamo. 
Takrat je prvič videl Krško in vlak. kije sopihal 
na drugi str<ini Save. 

Na srečo Takrat kakšnega pokanja in bitk z 
Nemci še ni bilo, zato so fanta izpustili iz zapora. 
Kazen je vseeno sledila: vsak dan je hodil na delo 
v Cerklje oh Ktjci, kjer so Nemci gradili aero* 
drom. 

Alojz je bil Se majhen fantič, najmlajši v 
družini. Povsod je bil zraven in rad poslušal, o 
Čem so se pogovarjali odra.sli. Za vsako delo je 
imel majhno orodje, da je iahko pomagal po svo-
jih močeh. Najlepše se mu je zdelo, ko so bili v 
hiši mlatiči in se je žito na roke mlatilo na 
"podu". Užival je. ko je poslušal enakomerni 
glas pika poka, poka pok ... 

Minilo je poletje. Življenje je kljub blifini Nem-
cev teklo normalno. Zdelo se mu je, da je videl i' 
očeh odraslih upanje, da morda pa le ne bo kaj 
hujšega. Toda prišla je jesen. Ob katerikoli uri 
dneva so začeli Nemci trkati na vrata. Od 28 
družin, kolikor jih je bilo v vasi, so jih izselili 24. 
Štiri družine so ostale doma. Tudi pri Lojzu. Mis-
lili so. da so "rešeni", ker je brat delal na aero-
dromu. Za božič je mama .opekla Še orehovo potj-
co. Tudi novo leto je minilo, kot je treba. 

Četrtega januarja, bila je še tema. pa se ne-
nadoma zosliši razbijanje po vratih. Lojza je vrg-
lo iz postelje "šnel aušten ". Videl je očeta in 
mamo. ki sta skrivala svoja prepadena obraza. 
Otroka je stisnilo v prsih. Zavedal se je, da se ne 
obeta nič dobrega. 

"Zelo hitro smo se morali napraviti. Dovolili so 
nam, da smo vzeli le najnujnejše. Oh, kako je zu-
naj zeblo! Snega je bilo skoraj meter Nikoli ne 

bom pozabil, ko smo Šli mimo hleva in slišali živi-
na, ki je mukaUi. To je bil strašen občutek. Naš 
pes Tiger je capljal za nami in čeprav ga je oče 
odganjal, ga ni hotel ubogati. Sedel je snegu in 
c\'ilil. Na zadnji vzpetini, od koder se je še videla 
domaČa hiša, se je moja mama obrnila. Po licu so 
ji začele teči sofzf in razprla je roke. kot bi hotela 
še zadnjič objeti domačijo, ki jo je tako ljubila. 
Morda je Že tedaj čutila, da svojega doma ne bo 
videla nikoli veČ. ne vem. V svoji otroški pre-
proščini sem razmišljal, zakaj so nas odgnali od 
doma. kaj smo storili, do smo tako kaznovani. No. 
sam sem že itnef kakšen "greh" nad sabo. saj sem 
brl kot otrok poreden, toda mama? Dan za dnem 
je skrbela za nas, za dom. za živino. Redno je 
hodila k maši in nikomur ni storila nič žalega. 
Ni.sem dobil odgovora." 

Njihova pot se je vlekla vse do sosednje vasi. 
kjer so jih strpali na tovorni avto. ki jih je odpe-
ljal r zbirno taborišče v Brestanici. Pn'o noč so 
prc.^ipali v neznosnem mrazu, ki je priti.ikal iz 
vseh .strani. Alojz se spominja, da so jih naslednji 
dan nagnali v živilske vagone. Še prej pa so jim 
okoli vratu obesili kovinske tablice s Števifkami. 
Ko je vlak odpeljal, je i' vagonu vladalo tišina, le 
solze so nemo tekle po licih. So spomini, ki se 
vtisnejo v srce in dušo. In tudi ta je bil eden tis-
tih. ki ga Alojz tw ho nikoli pozabil. 

"Koliko časa je trajalo potovanje, ne vem več. 
Na koncu poti .smo se ustavili r manjši vasici 
Baden. koder so nas nagnali iz vagonov in nas 
nastanili v večji .stavbi. Šeie pozneje so nam 
povedali, da smo prišli na tromejo med Švico. 
Nemčijo in Francijo. V stavbi, koder smo bili. so 
se pred nami zdravili bolni otroci iz vseh treh 
držav. Toda nekoč so pripeijali tovornjaki, jih 
naložili in odpeljali v neznano. V smrt. Moji 
starši, brat in sestri so bili te takoj na.sledn ji dan 
razporejeni na delo. Oče in mama sta Šla služit na 
bližnji kmetiji za hlapca in deklo, sestri sta hodili 
v JJ km oddaljeni Loerrach na delo v re.stavraci-

jo. brata pa so strpali v kemično tovarno v Rhein-
feldnu. Le jaz sem ostal v logarju, ker .sem bil .<e 
premajhen, da bi me lahko ''ponucali" za 
katerokoli delo. Zjntraj me je na stolu čakala rez' 
ina kruha, kocka sladkorja, pol lončka grenke 
kave in to sem imel do kosila. Dvakrat na teden, 
ob torkih in četrtkih, celo do večerje. Ta dva dne-
va je bil za kosilo "ajtitop". Tega tiisem mogel 
prenesti, šlo mi je tut bruhanje že ob .samem vo-
nju. Ob prihodu v taborišče sem imel 25 kg. dve 
leti kasneje pa pet kilogramov manj..." 

V tovarni, kjer je delal Lojzov brat. niso imeli 
kosil, zato so jim jih prihranili v laborišču. Da pa 
ne br imeli težav zaradi delitve teh kosil, so za v.sr 
delavce iz te tovarne določili eno mizo, za katero 
je sedel tudi Alojz. 

V taborišču so poskrbeli tudi za otročad. Vsak 
dan so imeli nekakšno šolo. Učiia jih je zelo pri-
jazna in mila nemška učiteljica. Naučil se je 
branja, pisanja tn matematike. Na srečo so od 
doma prinesli nekaj slovenskih knjig, da ga je 
potem še mama na skrivaj učila slovenske besede. 

Alojz pripoveduje, da je kmalu potem, ko se je 
logarja kolikor toliko privadil, večkrat pobegnil k 
mami, ki je delala na neki kmetiji. Zcmj je zmeraj 
imela košček kruha. V svoji lakoti ni nikoli 
pomislil, da si ga je odtrgala od .svojih ust. da je 
lahko ustregla njemu. 

"Ne bom pozabil, kako so me nemški otroci 
zmerjali s "cigajner bando". ko sem tekel skozi 
vas! Sprva nisem vedel, kaj ro pomeni, toda 
starša .sta mi potem lepo razložila. Poudarila sta. 
da sem Slovenec in da moram biti na to ponosen, 
ne giede na to. kaj kdo kriči za mano. Ko so me 
naslednjič zmerjali, sem dvignil glavo, in jim 
povedal, da njihove besede zafne ne veljajo, ker 
sem Slovenec. S časom sem imef mir. Morda tiuU 
zato. ker sem se spoprijateljil z dečkom mojih Jet. 
ki je Živel na kmetiji, koder je delala moja mama 
in se je velikokrat potegnil zame." 

/se nadalji4je/ 

mailto:info@g-glas.si
http://www.radovljica.si


Vsi hitijo, le v Šenčurju ne 
Medtem ko povsod hitijo z gradnjami poslovnih con ali vsaj s pridobivanjem zemljišč v ta namen, se v Šenčurju 

zatika. Pet let je že minilo, odkar so začeli snovati obrtno podjetniško cono, pa je še danes pozidana 
le tretjina njenega ozemlja. 

Kot voda za rože 
Lepo je darovati kri s ciljem, da pomagamo 

rešiti življenje. 

Šenčur - Prepo^^sna gradr^ja cone in neniof pri urejanju odno-
sov s podjetjem Kžišnik & Pere« ki mu je ot> îna pred leti zaupa-
la realizacUo projekta J e predsednika odbora za prostorski raz-
voj in urejanje prostora Bo/idarja Jurco navedlo k odstopu. Z 
i\jin) je obČiaski svet seznanil na /adi\ji seji in hkrati predlagal 
Županu, da skliče posebno sejo o problematiki urejanja prosto-
ra y obrtno poslovni coni in izdelavi lokac^skega načrta /ai^o. 

"E^votno obrtno cono je v iz-
meri 75 lisoč kvadratov Žc v 
prejšnjem mandatu v izvedbo 
dobilo podjetje Rži5nik & Pere, 
a jc do danes zgrajena Ic tretjina 

conc, zalo lahko brez težav ugo-
tovimo. da se projekt izvaja ne-
uspešno. Šc vedno ostaja odprto 
vpraSanje komunalnega opre-
mljanja in lastništva vodov, o če-

mer se s podjetjem občina ni 
uspela dogovorili, za nameček 
pa je i njim fHidpisala pogodbo 
Se za razSirjcni del conc. V pozi-
tivni razplet zgodbe ne verja-
mem več." je obrazložil svojo 
odločitev Božidar Jurca. ki je 
bil predsednik odbora /a pros-
torski razvoj in urejanje prostora 
že v prejšnjem mandatu. Kol jc 
pojasnil, seje odbor v icm man-
datu sestal le enkrat, saj ni prejet 
nobenega gradivji s sirani občin-
ske uprave. 

Pritegnil mu je pixlžupan Ciril 
Kozjek. tudi član odbora, ki je 
od župana in občin.ske uprave 
zahteval podatke o obrtno po-
slovni coni. "5^nima nas, koliko 
je do sedaj podjetje RžiSnik & 
Pere plačalo občini komunalne-
ga prispevka in nadomestila za 
stavbno zemljišče v coni in iz-
ven nje, koliko podjetij jc v coni 
in koliko od njih je domačih." je 
spraševal in dodal, da je treba 
zgodbo s cono čimprej zaključi-
ti, to pa je možno le tako, da 
bodo znane vse relevantne infor-
macije. 

Policija naj 
za svojo 

sama skrbi 
podobo 

Na nadaljevanju zadnje seje škofjeloškega občinskega sveta so svetniki razpravljali 
o ustanovitvi sosveta za varnost občanov. 

Škofja Loka - Vsi svetniki so soglašali, da predlog ni bil dobro 
pripravyen. Menili so, da bi bilo treba izbo^šati listo predlaga-
nih kandidatov in boUe opredeliti i\jegove naloge, med katerimi 
se je večina obregnila predvsem ob zagotavUaixje pozitivne po-
dobe pollcUe v javnasti in zaupanja v poličko. 

Policijska postaja Škofja Loka 
je pobudo za ustanovitev tovrst-
nega posvetovalnega telesa na 
občino Skofja Loka naslovila že 
pred petimi leti. Namen ustano-
vitve sosveta naj bi bil zagotovi-
tev Čim večje varnosti v lokalni 
skupnosti, zmanjšanje števila 
kaznivih dejanj, kršitev javnega 
reda in miru. večanje občutka 
varnosti pri ljudeh, poleg tega 
pa naj bi sosvet skrbel tudi za 
obveščanje javnosti o delu poli-
cije ter zagotavljal pozitivno po-
dobo policije v javnosti in za-
upanje v policijo. Nekateri so 
menili, da bi sosvet moral skr-
beti tudi za pozitivno podobo 
policije. "Ljudje večkrat dvomi-
jo o učinkovitosti policije, zato 
je prav. da ga ustanovimo " je 
dejala Mirjam Jan Blažič 
(ZLSD). Dušan Krajnik (SMS) 

pa je zadnje tri naloge označil 
kot "čudne", saj naj bi po njego-
vem mnenju morala policija 
sama poskrbeli, da ji bodo ljud-
je zaupali. Zorica Škorc (Glas 
žensk Slovenije) pa je dodala: 
"O policiji bi morali že takoj 
imeti pozitivno podobo." Svei-

FONDPOLICA 
Varčevanje v 

posebnih vzajemnih 
skladih Galileo, Rastko 
in KD Bond lahko 
dopolnite z življenjskim 
zavarovanjem, kar vam 
omogoča Fondpolica. 
Informacije na 
www.slovenlca.sl 
ali 080 30 30. 

niki so imeli različna mnenja 
tudi o icm. ali naj bi sosvet bil 
represivni ali humanitarni organ 
in koliko članov naj ga sploh se-
stavlja. 

Pripombe so imeli tudi nad 
predlagano listo kandidatov, 
med katerimi so pogrešali pred-
vsem predstavnike mladih, nev-
ladnih organizacij, invalidov in 
malih podjetnikov. Na koncu so 
sprejeli sklepa, da se imenuje 11 
stalnih članov sosveta, ki jih bo 
določila komisija za imenovanje 
in mandatna vprašanja, in da 
mora predlagatelj do naslednje 
občinske seje izboljšati predlog 
v skladu s pripombami svetni-
kov. 

Na območju policijske uprave 
Kranj ima tovrstno posvetoval-
no telo I I občin. Komandir 
kranjske policijske postaje Mi-
ran Oštir nam je povedal !e. da 
njihov sosvet zelo dobro oprav-
lja svojo funkcijo, kakšnih kon-
kretnejših informacij pa nam ni 
znal posredovati. 

Ana Hartnian 

Večer duhovne ritmične glasbe 
Krai^j - Mladinsko katoliško 

društvo Izziv prireja dobrodelni 
festival duhovne ritmične glasbe 
Luč sveta, ki bo 27. novembra 
ob 20. uri v Prešernovem gleda-
lišču v Kranju. Vodja festivala 
Peter ^alamon pravi, da bodo 
nastopili izvajalci, ki so na po-

dročju te zvrsii glasbe v sloven-
skem vrhu. To so pater Janez 
Feriež. Matjaž Knez, Odklop-
ljen Grega. dr. Primož in skupi-
ne Gloria, Svetnik, Dlan. Krik. 
Trinitas. Mlada srca. Tvoj glas 
ter Dominik. Zbrana sredstva 
bodo podaj-ili Janezu Krmelu. 

Po podatkih The Wall i 
Street Journal Europe* | 
se Je posebni vzajemni 
s k l a d f ^ L ^ a f e 
osemkrat uvrstil na 
prvo mesto med 
primerilfvimi 
Investicijskimi skiadf v 
svetu, glede na 
ustvarjen letni 
donos. 
* t M r . T h t R m n C a J 

Mi smo sonce 
Medvode - Karitas Pirniče, 

Preska in Sora prireja tradicio-
nalno dobrodelno prireditev 
Klic dobrote z geslom 'Tukaj 
sem - pošlji mene", ki bo danes 
ob 19. uri v Kulturnem domu v 
Medvodah. Prireditev so poime-
novali Mi smo .sonce, nastopila 
bosta Sten Vilar in Damjana 
Golavšek s prijatelji. Izkupiček 
bodo podarili lO-letnemu Deja-
nu iz Žlebov. S. K. 

misijonarju na Madagaskarju. 
Društvo Izziv je bilo ustanov-

ljeno pred dobrim letom dni in 
je s 66 člani edino tovrstno dru-
štvo na Gorenjskem. Predsednik 
društva AleS Traven pravi, da 
cilji njihovega delovanja izhaja-
jo iz črk besede Izziv: izobraže-
vanje. zabava, zaupanje, igra, 
vzgoja. Članslvo jc prostovolj-
no. v enem letu so izpeljali kar 
nekaj projektov. 

S. K. 

Ciril Sitarje pozval k pripravi 
celovitega pregleda n;ida!jnjih 
postopkov pri prostorskem ure-
janju na celotnem območju ob-
čine. "Nujno moramo pristopiti 
k izdelavi strategije prostorskega 
razvoja in prostorskega reda ob-
čine Šenčur, saj je drŽava svoje 
dokumente že sprejela." je Sitar 
opozoril, da .se ne smejo omejiti 
le na obrtno cono. 

Župan Miro Kozey je zagoto-
vil. da jc cilj občine čimprejšnje 
ziiživetje cone. "Prepričani smo. 
pa ne samo mi, tudi mnogi dru-
gi. da je način, s katerim sedaj 
rešujemo zadeve okoli cone. do-
bro zastavljen." je odgovoril in 
obljubil, da bodo do naslednje 
seje pripravili vse pî datke o ure-
janju cone. Navedel jc. da bo za 
prvotno cono (t.i. OPC 4) v krat-
kem potrjena komasacija. V tem 
delu so vsi lastniki z izjemo ene-
ga svoja zemljišča prodali inve-
stitorjem. Pri tem je svetnike po-
zval. naj se v razpravah o razlo-
gih za počasno gradnjo cone iz-

Skofja Loka - Območno 
združenje Rdečega križa Škotja 
Loka je doslej pripravilo že več 
kol trideset takSnih srečanj, na 
letošnjem pa so podelili 86 pri-
znanj jubilejnim krvodajalcem. 
Ti .so najpomembnejši člen v 
verigi reševanja življenj in za-
služijo si večjo pozornost, je v 
nagovoru dejal predsednik ob-
močnega /druženja RK mag. 
Dan\jan Slabe. Škofjeloško kr-
vodajalstvo je v slovenskem in 
evropskem vrhu. je dej;il gene-
ralni sekretar Rdečega križa 
Slovenije Srečko Ziyc in se pri-
družil misli, da bi morali bili kr-
vodajalci deležni več zahvale. 

se ona zahvalila v imenu bolni-
kov !ii zdravstvenega osebja, da 
toliko solidarnih ljudi daruje 
kri. 

Škofjeloški krvodajalci so na 
srečanju prisluhnili predstavi 
Alenke Tetičkovič Štefka Va-
lentin. glasbi Daniela Rampreia 
in povezovalki Moniki Tavčar, 
nato pa prejeli priznanja. Za veČ 
kol petdeseikratno darovanje 
krvi .so jih dobili: Janez Kurall. 
Vinko Plajfar. Stane Min. Pavla 
Peternelj. Marko Potočnik. Jer-
nej Rozman. Tomaž Završnik 
(vsi za 50), Janez Staiionik (za 
55). Danijel Kokalj (za 70). naj-
večkrat. osemde.setkrat. pa je 

meznikonV Simon Subic i: 

Najdonosnejši 
slovenski posebni 
vzajemni sklad v 
zadnjih trehletihji 
Rastko i-

Mag. Damjan Slabe čestita 80-kratnemu kAfOdajalcu Jakobu Kralju z 
Nove Oselice. 

Kdaj bomo dočakali, da bo mi-
nister za zdravje javno izrekel 
takšno zahvalo v imenu bolni-
kov, zdravnikov in drugega me-
dicinskega osebja, ki s pomočjo 
dragocene tekočine rešuje živ-
ljenja? Tega zdravila ne more 
nadomestili umetni pripravek, je 
pritrdila tudi zdravnica z Zavo-
da za medicinsko transfuzijo 
Melanija Vuksan, dr. med. in 

dal kri Jakob Kray. župnik z 
Nove Osclice. Za Človeka je kri 
kot voda za rože, je kratko dejal, 
ko so ga vprašali o njegovem 
dolgoletnem človekoljubnem 
početju. Prvič je dal kri kot 
osemnajstletni fant. od takrat pa 
jo daruje povprečno dvakrat let-
no. S svojim zgledom je najbrž 
navdušil še koga. 

Danica Zavrl Žlebir 

Vrhunska ustanova za zdravje 
Pol stoletja Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj. Kakovostne analize iz treh laboratorijev. 

Krai^j - Včeraj opoldne je bila v prostorih krai^jskega zavoda za 
zdravstveno varstvo (ZZV) slovesnost ob pol stoletnem delova-
nju omer^enega zavo-da, ki skrbi za zdravje in varno okolje. 
Kranjski zavod je eden od devetih območnih zavodov za zdrav-
stveno varstvo, spada med srednje velike zavode v Slovenci, pod 
sedai^jim imenom pa delige od leta 1993. 

Začetki zavoda, v katerem je 
zaposlenih 88 oseb. segajo v 
prva leta po drugi svetovni voj-
ni. Leia 1954 je bil ustanovljen 
samostojni Okrajni higienski 
zavod, ki je v začetku žestdese-
tih let dobil še laboratorije za 
medicinsko mikrobiologijo in 
za mikrobiološko in kemijsko 
analizo živil, vode in vzorcev 
okolja- Zavod je vse do leta 
1982 deloval v leseni baraki ob 
zdravstvenem domu. v slabih 
pogojih in v stalni nevarnosti 

požara, tega leta pa se je prese-
lil v sedanje, sodobno urejene 
prostore. Tedaj gaje vodila Ana 
Kraker Starman, dr. med., v 
petih desetletjih se je v njem 
zvrstilo Šest direktorjev, zadnji 
dve leti pa zavod vodi mag. Ire-
na Grmek Košnik, dr. med.. 
Grmek Košnikova je na sloves-
nosti poudarila, daje dejavnost 
zavoda preventiva, usmerjena v 
varovanje, krepitev in ohranja-
nje zdravja prebivalcev Gorenj-
ske. *'V njem prebivalci in šte-

vilne strokovne ustanove najde-
jo strokovnjaka in svetovalca za 
vprašanja o varovanju zdravja. 
Zdravje ni blago, ki ga je mogo-
če kupiti od medicin.skih stro-
kovnjakov. in ni nekaj, kar nam 
lahko s povečanjem sredstev za 
zdravstveno varstvo zagotovi 
parlament." je dejala Grmek 
Košnikova in dodala, da uspeš-
nost poslovanja zagotavljajo s 
kakovostnim delom. 

V zavodu delujejo laboratoriji 
za sanitarno mikrobiologijo, sa-
nitarno kemijo in za medicinsko 
mikrobiologijo, med prvimi za-
vodi v Sloveniji so že leta 2000 
prejeli certifikat ISO 9001. lani 
pa Se akreditacijske listine. Po-
močnik direktorice Peter An-
zelc je povedal, da se zadnja leta 
zaradi sprememb zakonodaje 
zmanjšuje število laboratorij-
skih analiz, polovico denarja 
ustvarijo s ponudbo sloritev na 
trgu, njihove prednosti so zna-
nje. strokovnost in priporočila, 
večina zaposlenih pa ima višjo 
ali visokošolsko izobrazbo. 
Včerajšnje slovesnosti so se 
udeležili kranjski župan Mohor 
Bogataj, direktor Instituta za 
varovanje zdravja Andrej Ma-
ruSič. dr. med., in predstavniki 
ministrstva za zdravje, prikazali 
pa so tudi dokumentarni film o 
delu zavoda. Renata Škrjanc, 

foto: Tina Doki 
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Tomaž Peršolja, kriminalistični inšpektor, zadolžen za področje prostitucije in trgovine z ljudmi 

Siva polja prostitucije 
Zaradi trgovine z ljudmi, zvodništva, posredovanja ter zlorabe prostitucije je bilo lani osumljenih štiriintrideset oseb, v prvi polovici letošnjega leta pa sedem. 

O prostituciji in zaslužkih zvodnikov smo se pogovarjali s Tomažem Peršoljo, kriminalističnim inšpektorjem na generalni policijski upravi. 

V tedniku Mladina (15. no-
vember 2004, stran 54) sem 
prebrala, da v Sloveniji o nave-
zi med organiziranim krimina-
lom in prostitucijo za zdaj ne 
moremo govoriti. Kaj pravite 
na to trditev? 

"Odvisno od interpretacije 
oziroma iz katerega zornega 
kota na samo prostitucijo gleda-
mo. V Sloveniji je prostitucija 
dekriminalizirana, vsako drugo 
posredovanje pa je 5c vedno 
kaznivo; bodisi kot prekrSek bo-
disi kot kaznivo dejanje. Člani 
organiziranega kriminala prosti-
tucijo uporabljajo kol vir zasluž-
ka, torej protipravne premoženj-
ske koristi." 

Če pustiva ob strani domačo 
ponudbot od kod vse prihajajo 
k nam ponudnice spolnih uUt' 
kov? 

"Glede na zaposlene v nočnih 
lokalih lahko ugotovimo, da 
veČina prihaja iz vzhodnoevrop-
skih drî av; iz Ukrajine, Rusije. 
Moldavije, Romunije, Bolgarije. 
Nekaj jih pride iz tako imenova-
nih eksotičnih drŽav (Domini-
kanska republika. Venezuela), 
iz Tajske in iz afriî kih držav. Iz 
sosednje Hrvaške in Madžar̂ ike 
jih jc v nočnih lokalih redno za-
poslenih zelo malo. Opažamo 
pa, da se na območju Slovenije 
poleg domaČih prostitutk s po-
slom prostovoljno ukvarjajo 
tudi nekatere iz HrvaŠke in 
Madžarske; te pridejo in gredo. 
Av.strija in Italija pa sta državi, 
kamor - zaradi večjega zaslužka 
- odhajajo na.ša dekleta." 

Se prostituirajo tudi moSki? 
"Tega podatka nimamo. Mož-

nost vsekakor obstaja. V nočnih 
lokalih sicer ne. prav mogoče pa 
se to dogaja v stanovanjih." 

Kaj skupnega imata prostitU' 

cija in barski ples? 
"Pri nas so prostitutke uradno 

Se vedno zaposlene kot barske 
plesalke. Čeprav lastniki nočnih 
lokalov, ki imajo barske plesal-
ke zaposlene, tega ne priznajo. 
Delno zato, ker zaradi zakono-
daje ne želijo imeti težav, delno 
pa se zadovoljijo z dobičkom, ki 
ga imajo od samega obiska go-

stov. Izkušnje policistov kažejo, 
da se lastniki nočnih lokalov 
vsaj navzven izmikajo kakršni 
koli organizaciji in posredova-
nju pri prostituciji. Po drugih in-
formacijah pa naj bi lastniki lo-
kalov barske plesalke v prostitu-
cijo silili. Ampak, to je sivo po-
lje, do katerega brez sodelova-
nja Žrtev ali drugih oseb. ki so 
pripravljene kaj povedati, težko 
pridemo." 

Vam je morda znano, kaj se 
na tem področju dogaja v rom-
ski skupnosti? To me zanima 
zlasti zaradi nevarnosti^ da se 
med njimi prostituirajo tudi 
orroci. 

"Žal je to za policijo Še eno 
sivo polje. Ne da nimamo poda-
tkov. nimamo jih toliko, da bi 
pojav preprečevali, predvsem 
izkoriščanje in zlorabo prostitu-
cije. In. seveda, otrok. Pri Ro-
mih jc predvsem zanimivo. Če 
lahko temu rečem, trgovanje z 
otroki. Njihove navade se z 
naSimi normami ne ujemajo, 
zato pride večkrat do konflikta 
interesov." 

Koliko oziroma kaj veste o 
prostituciji znotraj homoseksu-
alnih krogov? 

"Na policiji imamo o tem zelo 
malo podatkov. Verjetno tudi 
zato, ker v teh krogih še nismo 
zaznali nekega izkoriščanja. Ne-
kaj informacij o tem. da se posa-
mezne osebe prostituirajo mo-
škim, smo sicer dobili, preiska-
ve ali raziskave glede tega pa ni 
bilo." 

Aii pri odkrivanju kriminala, 
povezanega s prostitucijo^ so-
delujete s tujimi organi prego-
na? Denimo, z ukrajinsko poli-
cijo. 

"Če se zaznava kaznivega de-
janja širi v tujino, se povezuje-
mo tudi s tujimi policijami in 
skušamo verigo osumljencev -
od izvora do ciljne države - raz-
bili. Prav za področje prostituci-
je iii trgovine z ljudmi smo ime-
li z državami nekdanje Sovjet-
ske zveze malo postopkov. Pred-
vsem zaradi pomanjkanja infor-
macij in podatkov o osebah, ki 
bi bile v teh drŽavah v kazenske 

postopke dejansko vpletene." 
Ste v zadnjem času v zvezi s 

prostitucijo iz drŽave kogar koli 
izgnali? 

"Naj ptivcm, da v kaznivih de-
janjih prostitutke obravnavamo 
kol žrtve. Kar v resnici tudi so. 
Postopek sprožimo v primeru 
izkoriščanja, prisiljevanja v 
neko dejanje, katerega brez pri-
sile žrtev načeloma ne bi spreje-
la. V tem primeru policijskega 
ukrepa ne uvedemo. S pomočjo 
nevladnih organizacij se potem 
te žrtve vrnejo v normalno Živ-
ljenje ali v domovino." 

zvodniki slovenski dr!tav-
Ijani ali tujci? 

"V veČini primerov opravljajo 
posredovanje pri pro.stituciji slo-
venski državljani. Seveda pa so 
povezani z osebami s podobnim 
pedigrejem v tujini. V smislu 
pridobivanja novih žrtev oziro-
ma prostitutk odstranijo tiste, ki 
pri nas niso več zanimive, in 
tako dalje." 

Ste se v zvezi s prostitucijo 
morda srečali s kakrSno koli 
obliko vohunjenja kot prepove-
danega dejanja? 

"Podatka, da bi katera od teh 
deklet vohunila za tujo oblast, 
nimamo. Zato o tem težko kaj 
rečem. Morda ima o tem poda-
tke naša varnostno-obvcščeval-
na služba." 

Koliko barskih plesalk ima 
delovno vizo? 

"Na policiji tega podatka, se-
veda. nimamo. Barske plesalke 
dobijo delovna dovoljenja na za-
vodu za zaposlovanje. Ta evi-
denca je torej pri njih. Na minis-
trstvu imamo samo evidenco 
prijave začasnega bivališča. Na 
podlagi pooblastil, ki jih ima-
mo, potem preverjamo, če imajo 
bivališče še vedno urejeno. Če 
ugotovimo, da je pravica do bi-
vanja potekla, pač ukrepamo. 
Vendar je to redek pojav." 
Torej ne veste, koliko tujih 

prostitutk dela pri nas pod 
pretvezo barske plesalke? 

"Tega podatka nimamo. Po 
podatkih zavoda za zaposlova-
nje pa za opravljanje poklica 
barske plesalko letno izdajo pri-

Tomaž Peršolja 

bližno osemsto delovnih dovo-
ljenj." 

Koliko je med njimi mladolet-
nic? 

"Vsaj po predloženih osebnih 
dokumentih so vse polnoletne. 
Kako je s tem v resnici, pa je 
vprašanje ponarejanja doku-
mentov." 

Kolikšne vsote denarja se v 
zvodniških krogih obračajo? 

"Cene spolnih storitev so raz-
lične. V nočnih lokalih so višje 
(od sto do sto petdeset evrov. 
nekje morda tudi več), v prime-
rih tako imenovane stanovanj-
ske prostitucije pa je cena od 
deset do petnajst ii.soč tolarjev 
na uro. Navadno si pri stano-
vanjski prostituciji posrednik 

vzame delež zaslužka na dan. 
Se pravi, ne glede na to. ali pro-
stitutka normo doseže ali ne, 
dobi posrednik od vsake prosti-
tutke na dan od deset do petnajst 
tisoč tolarjev. S tem. da jim 
zagotovijo mobilni telefon in 
najem stanovanja. Pri tem je 
treba vedeti, da v teh stanova-
njih dela več deklet in ne samo 
ena. Če Številke pomnožimo s 
tri, kolikor naj bi bilo povprečno 
deklet v enem stanovanju, to 
znese petinštirideset tisoč tolar-
jev dnevno. Kar pomeni, da 
zvodniki zelo dobro služijo. 
Kar se deklet tiče, je njihov 
zaslužek odvisen od števila 
strank in Števila dni v mesecu, 
ko to dejavnost opravljajo." 

Kje se z dekleti trguje oziro-
ma, kje so naprodaj? Menda 
obstaja za to nekakšna borza^ 

"V Slovenijo prihajajo dekleta 
preko posameznih agencij, na 
katere se obrnejo lastniki nočnih 
lokalov. O tem, kako .stvari na-
tančno potekajo, nimam poda-
tkov. Iz podatkov, ki jih imamo, 
ugotavljamo, da lahko ugencijc 
pridobijo določeno Število delo-
vnih dovoljenj, na osnovi katerih 
potem zalagajo noČne lokale." 

Kje so te agencije? 
"Ena od agencij, ki zaposluje 

največ deklet v Sloveniji, je v 
bližini Žalca. Torej, Žalec je za-
gotovo center z velikim števi-
lom tujih deklet. Tudi takšnih, 
ki opravljajo prostitucijo v sta-
novanju." 

Koliko tujih deklet, ki pridejo 
opravljat, pogojno rečeno, po-
klic barske plesalke, pri nas 
ostane in koliko jih odide dru-
gam. Denimo, na ozemlje ne-
kdanje Jugoslavije. 

"No, to je Se ena pomanjklji-
vost naše zakonodaje. Namreč, 
obligatornega prijavljanja izsto-
pa tujcev iz države ni. Nekako 
ugotavljamo, da dekleta, ki si 
pridobijo delovno dovoljenje v 
Sloveniji, za Čas veljavnosti do-
voljenja praviloma pri nas tudi 
osian<yo." 

Veliko se govori o kroženju 
prostitutk. Kako je s tem? 

"Po nekih podatkih naj bi de-
kle lokal zamenjalo vsaj vsakih 
šest mesecev. Vendar to ni pra-
vilo. Nenazadnje jc lo odvisno 
tudi od tega, koliko časa so se z 
dejavnostjo pripravljena ukvar-
jali." 

Koliko časa je nedavno umrla 
Vkrajinka Olenka Popik kroži-
la po Sloveniji? 

"Če .se ne motim, je v Sloveni-
jo prišla leta 2002, delovno do-
voljenje pa ji je poteklo nekje na 
polovici leta 2003. Preko delo-
dajalca ni bila podana vloga za 
podaljšanje delovnega dovolje-
nja in je odšla. Zaposlena je bila 
v dveh lokalih na Štajerskem. 
Na območju Celja in Maribora." 

Marjeta Smolnikar, 
foto: Gorazd Kavčič 

Na obisku pri direktorici VDC Kranj 

Zlati ljudje na Zlatem polju 
To nI zgodba o slavnih in bogatih, temveč zgodba o ljudeh, ki zaslužijo vse naše spoštovanje. V kranjskem Varstveno-delovnem centru na Zlatem polju jih je veliko, ki delajo 

v centru dan za dnem, še več pa je tistih, drugačnih ljudi najrazličnejših starosti, ki so vsak dan deležni njihove nesebične pomoči in človeške topline. 

Krapj - Varstveno-delovni 
center na KidriČevi^ulici v Kra-
nju. ki skrbi za ljudi z motnjami 
v duševnem in telesnem razvo-
ju. vodi direktorica Ivica Mai-
ko. Pri delu ji pomagajo stro-
kovni delavci, delovni inštruk-
torji, skupinski habilitaiorji. ki 
vodijo različne programe in 
radi delajo z ljudmi, ki so dru-
gačni od nas. Ob pomoči svojih 
vzgojiteljev znajo živeli svoje 
življenje v vsej samo.stojnosii 
in polnosti, doživeti iskreno ve-
selje in radost. 

"V teh lepih, novih prostorih 
na Zlatem polju smo začeli de-
lati na začetku leta 2001. Dobri 
delovni pogoji nam omogočajo, 
da smo centru lahko vdihnili 
dušo in se naši varovanci v njem 
dobro počutijo. Za njihovo do-
bro počutje .skrbimo tudi v naših 
dveh enotah v Škofji Loki in Tr-
žiču. Naši varovanci so starejši 
od 18 let. Pred prihodom v naš 
center so obiskovali oddelek za 

Ivica Matko 

vzgojo in izobraževanje na 
osnovni Soli Helene Puhar. Med 
njimi so nekateri, ki so poskusi-
li z rednim delom in doživeli ra-
zočaranja. V centru so našli za-
točišče. saj vedo, da lahko osta-
nejo pri nas. dokler hočejo. Zelo 

radi so tu in navdušeni so nad 
novimi prostori. 

Poskušamo izrabiti vse mož-
nosti. ki jih življenje ponuja na-
šim varovancem. Z bivanjem in 
delom v centru si pridobivajo 
nove izkušnje, postajajo samo-
zavestni in si ustvarijo pozitivno 
samopodobo. 21ačno se zaveda-
ti, da zmorejo več, kot jim drugi 
pripisujejo; tudi starši, učitelji v 
šoli in vsi tisti, ki jih vnaprej ne-
kako razvrstijo. V centru, kakr-
šen je naš, pa je dokazano in va-
rovanci tudi sami ugotovijo, da 
lahko prestopijo začrtane okvi-
re. Tu bivajo brezplačno, poskr-
bimo za prevoz, hrano in delo-
vne obleke. Nekatere pripelje 
naš šofer s kombijem. nekatere 
inštruktorji, nekaj pa se jih pri-
pelje tudi z avtobusom. 

Delo, vnovčljivo na trgu, 
pa ne na normo 

Varovanci, ki prihajajo iz 
dvanajstih gorenjskih občin, v 

centru tudi delajo, pa niso v de-
lovnem razmerju. Njihovo delo 
je tudi vnovčljivo na trgu in 
zanj si prislužimo nagrade. 
Niso visoke, povprečne nagra-
de znašajo 10-000 tolarjev na 
mesec in vsi smo nanje zelo po-
nosni. Za izdelke, ki jih lahko 
prodamo na trgu, pa je potreb-
no veliko truda zaposlenih, da 
pripravijo celoten inženiring, 
varovanci pa vstopajo v posa-
mezne postopke ali sodelujejo 
v njih od začetka do konca. Do-
kazujemo, da naredijo veliko 
koristnega. To velja za tiste, ki 
so to sposobni videti in kupiti. 
Žal imamo samo znane kupce, 
radi pa bi privabili tudi druge. 
Varovanci potrebujejo veČ Ča.sa 
za izdelavo izdelkov kot drugi, 
zato radi naredimo več enakih 
izdelkov, ki jih lahko tudi pro-
damo. Težko delamo butične 
izdelke. Ne želimo usmiljenja 
za varovance, ampak sprejema-
nje in korektno plačilo za izde-

lek. Nikakor ne moremo delati 
na normo in se primerjati s pro-
izvodnjo v pravem pomenu be-
sede, Če pa imamo dovcrij Časa, 
naredimo marsikaj lepega. 

Varovanci vedo, kdo j ih 
ima rad 

Naši varovanci hitro začutijo, s 
kom lahko navežejo prijateljske 
odnose. Izredno so navdušeni 
nad kranjskim županom Mohor-
jem Bogatajem, tudi tržiškega 
župana Pavla Ruparja imajo 
radi. Če jih ljudje sprejemajo z 
distanco. ostanejo zaprti tudi 
sami. Kot seizmološke naprave 
so. ki začutijo mraz ali toplino. 
Mnoge .starše pa skrbi, kaj bo z 
njihovimi otroki, ko bodo sami 
ostareli, njihovi otroci pa potre-
bujejo varstvo 24 ur na dan. 
Dom za ostarele za varovance 
vzgojno-varstvenih centrov ni 
prava rešitev, potrebovali bi 
center za celodnevno varstvo. 

Človeku ni dobro 
samemu biti 

Te misli sem si sposodila od 
kolega Ilije Bregaija. ki je ob od-
prtju novih prostorov centra za-
pisal. "da je človek po naravi 
družabno bitje in da tudi sloven-
sko ljudsko reklo pravi, da člove-
ku ni dobro samemu biti. Gojen-
ci VDC so nekoliko drugačni od 
nas, toda to Se zdaleč ne pomeni, 
da so družbi odveč. Prav ta cen-
ter dokazuje, da so lahko Še kako 
koristni, da so prav tako pridni in 
mogoče še bolj ubogljivi kol dru-
gi ljudje. Razlika je le v tem. da 
učinki njihovega dela niso tako 
veliki kot pri normalno razvitih 
ljudeh. Na prelomu 19. stoletja je 
zapi.sal angleški pesnik NVilliam 
Wordsworth, da so najboljši del 
Človekovega življenja njegova 
mala, brezimna, pozabljena dela 
dobrote in ljubezni." 

Taka je zgodba o ljudeh, ki so 
taki kol mi. pa vendar nekoliko 
drugačni. Danica Velkavrh 



Hofer sporoča CENEJE 

Hofer 

GAMBERINA 
repki rakov, veliki 

globoko zamrznjeni, 
očiščeni, v zavoju 250 g 

LOlVIEE 
paradižnikov 
ketchup 
blag. 1.4 kg plastenka 

nam«sto SfT 3 8 2 

SWEET 
VALLEV 

pomarančni 
sok 

v zavoju 1 

namesto SfT 1 5 6 

o d 0 8 . ^ 

1.04 

name«to SIT 574 ALPENHOF 
sveže 
mleto meso 
mešano, 
v zavoju 500 g 

Šunka 
v zavoju 200 g 

namesto S r r 4 7 8 

SWEET VALLEV 
pomarančni 
nektar 
v zavoju 1,51 

namesto SfT 1 9 0 

Prekajena šunka 
cena za 1 kg 

namesto SfT t ; 

ALPENHOF 
kare zrezki 
cena za 1 kg 

namesto SIT 

-Namesto-<aoe BO btte <to 23.10.04 naše veljavne prodajne cene 

ALPENHOF namesto Srr 2.396 
svinjska 
pljučna 

pečenka 
cena za 1 kg 

Bemer namesto SIT 622 
klobasice 
v zavoju 400 g 

-Namesto« cene so b<ie do 06.11.04 
na$« vfî avne prodajne cone.. 

ALPENHOF namostosrrl 737 
sveži svinjski zrezki 

ročno rezani, cena za 1 kg 

namesto SFT t ^ Z S v i n j S k l Z f C Z k i 
svinjski kare ali meso Iz vratine, 
marinirano, cer^ za 1 kg 

www.hofer.at 
Hofer Ka A-.1642 SatUedt. Hcrf«' SlraOe 1 

•Namesto« 90 bte do ̂ 3.11,04 naše veljavne prodajne cene. 

Izdelki so lahko v različnih embalažah. V vsaki od poslovalnic boste našli le eno vrsto embalaže. Na slikah so predlogi 
za serviranje. Prodaja samo na končne porabnike. Vse cene se nanašajo na izdelke brez dekoracijskega materiala. 
Tiskovne napake niso izključene. Cene v SIT so sarTKi infonmativne in odvisne od valutnih razmerij. 

kencertni večer s pop zvezdo -
SEVERINO In PETROM GRAŠOM 

VELIKI KONCERT SEVERINE, PETRA GRAŠA 
IN PREDSTAVITEV NOVE ZGOŠČENKE 

SEVERGREEN 
PREDSKUPINA PLESNA SKUPINA TAČKE 

Špor tna dvorana Bled - drsal išče 
v sobo to . 27.11.2004. ob 21. uri 

CENA VSTOPNICE V PREDPRODAJI 2 . 9 9 9 SIT 
IN NA DAN PRODAJE 3 . 9 9 9 SIT 

Medijski pokrovitelj 

[GLAS 

niMt « 

SNOVIK I s 
Avtohišm Kran] 

PREDPRODAJA VSTOPNIC 3 dva trafike, avtobusne postaje Alpetourf 
Mladinski servis Radovljica, Študentski servis CMOK. poslovalnice LPP, ŠOU 
FOV. gorenjski študentski klub*. Aligator muzika. -bencinski, servrsf Petrol. Hard 
ročk shop. Nama. Maximarket. Napo^nka com.Big Bang. BOF 

V neposredni bl ižini Kranja, ob sami gorenjsk i avtocesti, g rad imo v 
k ra ju Kokr ica pos lovno cono. Ob jek t i so zg ra jen i do t r e t j e poda l j šane 
gradbene faze in bodo namenjen i za oprav l jan je razl ičnih dejavnost i . 

S O J L K l 
tevalP. 

Vse informacije in prodaja: www.sava-ip.5i 

Sava IP| d«0*0*f slovenska 56, 1000 Ljubljana, e-mail: infodsava-ip.si 
tel.: 01/300 98 91, 430 41 51. 031/688 980 

http://www.hofer.at


Pot nas vodi iz roda v rod 
Breznica • OiroSka folklorna skupina Brcznica. ki deluje v okviru 
KD dr. France Prešeren Žirovnica - Brcznica« bo danes ob 19. uri v 
Kulturni dvorani na Brcznici s konccrtom obeležila 10. obletnico 
delovanja. VeČ kot petdeiiei otrok v treh starostnih skupinah, v obla-
čilih, ki so izdelana na podlagi Študij dostopnega gradiva in predstav-
ljajo vsiikdanji oblačilni videz otrok na CJorenjskcm ob koncu 19. in 
na začetku 20. stoletja, bo v povezavi z ljudskimi plesi prikazalo 5egc 
in navade ter zgodbe v okviru projekta Pot. ki nas vse vodi iz roda v 
rod. ZgtKlbe. ki jih bomo videli na odru, so avtorji naslovili kruh. dc-
setnica, romar'ce. Č'bercc, šolsko dvoriSČc, hruSkc in kure ... Kon-
cert bo namreč predstavljen kot nekakSno potovanje. Lc-to je lahko 
povezano tudi s kruhom, vsak deseti otrok je namreč moral s trebu-
hom za kruhom, ob prihodu romaijev v vas so se tudi otrokom v vasi 
vedno dogajale zanimive prigode. Potujejo tudi čebele, ki tudi otro-
kom niso tuje, še posebej, kadar jih pičijo. T\idi učitelji so pogosto 
potovali iz kraja v kraj. "odpotovati" (skrili) pa so sc znali tudi o ^ -
ci, ki so znali iz špajze ukrasti suhe hruške. In kako potujejo kure? V 
vrečah, kar bodo na svojstven način povedali tudi mladi folklorisli. 
Niti večera bo vezala pevka, pravljičarka in zbirateljica ljudskega 
spomina Ljoba Jenčc. Scenarij, režijo in umetniško vodstvo priredit-
ve je podpisala Malči Možina, mlade folkloriste vodijo Maruša Stres, 
Katja Pavlič in Jure Knavs, sceno je izdelal Stane Stres za organiza-
cijo prireditve pa poskrbela Jerneja Stres. Igor Kavčič 

Fotografsko društvo Kranj, prvič 
Krai\j - V sredo je bila v Cafe galeriji Pungert ob sodelovanju 

kranjske izpostave JSKD odprta prva društvena razstava Fo-
tografskega društva Kranj. Društvo je z razstavo sklenilo prvo leto 
svojega delovanja. Na razstavi sodelujejo: Vladimir Brlek. Stojan 
Femec, Božo Grlj, Aldo Komar, Milja Puhar. Zmago Puhar. Mitja 
Smrdel. Aleš Živec, Marko Čemilec, Silvester Sever. Klementina 
Čebuij in Klemen Čebiilj. Kot je poudaril predsednik društva Mitja 
Smrdel, so na razstavi poskušali družno predstavili različne fo-
tografske tematike fod krajinske fotografije ih človeške figure), ra-
zlično fotografsko znanje in različne pristope, saj so nekateri Člani 
društva stari izkušeni fotografski mački, nekateri pa ne. L K. 

Stric gre spet v toplice 
Po vec kot osemdesetih letih gre stric spet v toplice in tam doživi Slovenijo, tako kot je nastala v zadnjih dvajsetih letih. 

Reteče - Po jutriši^ji slovesnosti ter nastopu folklornih skupin in 
domačih taniburaških .skupin se bo obeleževanje 50-letnice 
Kullurnega doma Reteče v nedelo ob 17. uri zakUučilo s 
premierno uprizoritv^o konied^e Stric v Toplicah« ki jo je pod 
budnim očesom režiserja Boruta Gartnerja pripravila domača 
gledališka skupina Vagabund teater. 

Režiser Borut Gartner igre ne-
znanega avtorja z naslovom 
Stric v toplicah ni izbral zgolj 
po naključju. Reteški gledališč-
niki soje namreč prvič uprizori-
li že davnega leta 1922 v takrat-
nem na novo odprtem Društve-

nem domu in s tem nekako 
uradno naznačili začetek kullur-
nega delovanja v kraju. O tem 
govori tudi fotografija z igralci 
in delom sccnc iz tistega čusa. 
Režiser je sicer za osnovo vzel 
tekst, po katerem so igrali pred 

več kot osemdesetimi leti, hkra-
ti pa ga je temeljito posodobil, 
spremenil nekatera imena in mu 
navdahnil novo svežino. 
"Komedua Stric v toplicah je 

lahkoten pogled v našo Sloven-
sko družbo." je mnenja Borut 
Gartner, ki je pred veČ kot 
dvajsetimi Icii začel svojo gle-
dališko pol kot igralec na rcte-
Skem odru. kjer jc kasneje reži-
ral več kot deset iger an sodelo-
val Se pri številnih drugih kul-
turnih dogodkih. V igri tako ne 
gre zgolj za situacijsko komiko, 
ki jo ustvarjajo zapleti med ak-
terji že pred odhodom, še bolj 
pa v samih toplicah. Gartner v 
igri predsiavlja nekakšno Slove-
nijo v malem, z vsemi iravma-
mi. ki jih njeni prebivalci nosi-
mo s seboj in ,so skozi zgodovi-
no bodisi že zakoreninjene v na-
rodovem značaju bodisi smo jih 
pridobili z menjavo družbenega 
sistema in sodobnim "računal-
niškim vekom". Režiser lo na 
zanimiv način pokaže skozi 
značaje (o tem govorijo tudi 
imena) glavnih likov. Ce stric 
Glavan boluje za nekimi zanj 
boljšimi časi in jc Bczimenko 

Kajtebrigovič ii.sii, ki v nasprotju 
s Slovenci opravi vsako delo, je 
Hana cenena delovna sila z ev-
ropskega vzhoda in Evro tisti, ki 
jc požrl vso pamet sveta, no Ev-
rope. Vmes se prepletajo zgodbe 
med poročenim parom, ki kljub 
težavam skuša ohranili svoj za-
kon, in nmoŽico samskih, ki v 
sodobnem času okrnjene nicd-
osebne komunikacije sku.Šajo naj-
ti svojo prihodnost. Prihixlnosi, 
posoljeno z vso to zmešnjavô  v 
kateri naj bi se znašli Slovenci. 

Ko sem se pogovarjal z reži-
serjem je ta skupaj s prizadevni-
mi Matjažem Mravljo, Goraz-
dom Kozmncljem in Darkom 
Bogatajem ravno postavlja! sce-
nografijo. Po režiserjevi ideji so 
oblikovani tudi kostumi in glas-
ba, ki jo plemeniti živi gledali-
ški orkester. V. predstavi bodo 
nastopili Majda Cerar. Jerica 
Podpcčan, Tomaž Jenko. An-
dreja Janečko. Lenart Tupar, 
Boštjan Križaj. Anja Vodopi-
vcc. Dare Bogataj. Nuša Avgu-
Slin. AnŽe Gartner. Andraž 
Gartner. Tine Čarman in kol po-
licaj tudi Borut Gartner. 

Igor Kavčič 

Človeške duše na tej in oni strani Odsevi kamniških stoletij 
Visoko - V ponede^ek, 29. novembra, ob 19. uri bo igralska 
skupina eksperimentalnega gledališča Teater I.ampa iz Kranja 
v kulturnem domu na Visokem pri Kranju krstno uprizorila 
himnično farso Deset zamorčkov. Avtor nove slovenske odrske 
stvaritve in i\jen prvi režiser je Iztok Alidič. 

Eksperimentalno gledališče 
Teater Lampa je mlado alter-
nativno gledališče, ki poskuša 
nadaljevali tradicijo in reperto-
arno politiko nekdanjega kranj-
skega Gledališča čez cesto. Iz-
tok Alidič je doslej na oder po-
stavil dve igri. znamenito lones-
covo Učno uro in po Andersenu 
v lasmi priredbi igro Vžigalice. 
Tokratna, tretja po vrsti uprizo-
ritev je hkrati tudi krstna izved-
ba slovenskega dramskega bese-

dila. Gre za himnično farso z 
naslovom Desei zamorčkov, ki 
je zadnje, šesto besedilo iz mal-
he umetniškega vodje in hišne-
ga režiserja Teatra Lampe Izto-
ka Alidiča. 

Kot je povedal avior Desetih 
zamorčkov, v predstavi vsebin-
sko sploh ne gre za zgodbo, am-
pak za dogodek, za obstoj sku-
pine ljudi v enem samem dnevu. 
Pobegli varovanci sanatorija za 
duševno bolne, po nekem pravi-

lu tudi vsi piromani, se zatečejo 
v samotno hišo, kjer trepetajo, 
kdaj jih bo oblast odkrila in pri-
peljala nazaj. A ta hiša, oziroma 
njen glavni prostor, kjer se vse 
dogaja, je po neki inerciji tudi 
zapor, saj gledamo .steno, poleg 
nje pa kletko, kjer imajo zaprlo 
najbolj nevarno ubežnico. Od 
neznane (včasih tudi znane) 
roke začno eden za drugim iz-
puščati duše in se selili v nov 
prostor, kjer modrujejo, koga bo 
spet zadelo. Vmes potrka na 
vrata neznanec, ki predstavlja 
oblast, a se potuhne, ker se boji 
bližajoče smrti. Na koncu osta-
ne samo Še eden, usoda pa se 
sprašuje, kje je zdaj pravi svet. 
na tej ali oni strani. Celotno do-
gajanje bogatijo sočni in na moČ 
ironični dialogi. 

Ob režiserju in dramaturgu 
Iztoku AlidiČu so predstavo 
pripravili še scenograf Matej 
Jenko, koreografinja Jolanda 
Regouc. lektorja Anica Horvat 
ter Tomaž GubenŠek, igrajo pa 
Miha Zupančič. Valerija Kuhar. 
Igor Cuznar, Zoran RaduloviČ. 
Maja Peiernel. Jure Jenko. Ani-
ca Horvat k.g., Kaja B, Pisker-
nik, Ivan Gros k.g. ter Žiga 
Ažman. 

Igor Kavčič, 
foto: Gorazd Kavčič 

Kamnik - V Medobčinskem 
muzeju Kamnik je na ogled 
nova kulturno-zgodovinska 
razstava o mestni zgodovini. 
Razstava je zametek stalne 
postavitve o zgodovinskem 
razvoju Kamnika, 

Avtorja razstave, muzejska ku-
stosa Zora Torkar in Marko 
Lesar, sta pomenljiv naslov Od-
sevi kamniških stoletij izbrala 
zato, ker sla želela poudariti, da 
razstavljeni muzejski predmeti 
predstavljajo le delček bogate 
več kot 775-letne zgodovine 
Kamnika. Kljub zelo obsežno 
zastavljenem cilju pa sta s pre-
mišljenim izborom predmetov, 
spremnim tekstom in posrečeno 
uporabo barv, uspela bogastvo 
kamniške zgodovine odstreti na 
zelo zanimiv način. 

KamniČani .se lako lahko tudi v 
svojem muzeju na enem mestu 
poučijo o nastajanju Kamnika v 
12. in 13. stoletju, o dobi gospo-
darskega razcveta v 14. in 15. 
stoletju, o pestrem 16. .stoletju, ki 
so ga zaznamovali kmečki upor 
in turški vpadi, predvsem pa ob-
dobje reformacije. V 17. stoletju 
je nekdaj pomembno mesto 
predvsem zaradi padca cvetoče 
trgovine neslavno propadalo, 18. 
stoletje pa je s Številnimi refor-
mami predstavljeno kot doba 

Odprtje razstave v kamniškem muzeju je bilo tudi tokrat dobro obiskano. 

sprememb in umetnostnega raz-
cveta. 19. .stoletja avioija v svojo 
raziskavo in postavitev nista po-
sebej vkJjuČevala, saj je obdobje 
podrobneje predstavljeno s stal-
nima razstavama o kamniških 
meščanih in Thonetovem pohiš-
tvu. Kulluro. umetnost in gospo-
darstvo nekdanjega Časa pred-
stavljajo predmeti, kot so nekate-
re arheološke najdbe, novci kam-
niške kovnice, cehovski vrči. ne-
kateri izjemni knjižni primerki, 
kot sta Pentaievh iz leta 1578 in 
Valvasorjeva Slava vojvodine 
Kranjske, slike kamniških baroč-
nih mojstrov ler mnogo drugih. 

Razstavljeni so sicer le ekspona-
ti, ki jih hrani medobčinski mu-
zej. toda kusiosa ob tem opozar-
jata na dragoceno gradivo, ki je 
se vedno vpelo v naše življenje, 
in na bogastvo preteklih stoletij 
opozarja na terenu samem. Sem 
.sodijo predvsem arhitekturni 
spomeniki in dragocena sakralna 
ter tudi posvetna dediščina, kot 
so Mali grad z znamenito kape-
lo, freske v cerkvi sv. Primoža, 
gotske podoknice na Seydlovi 
hiši na Glavnem U-gu idr. Odseve 
kamniških stoletij si bo moč 
ogledati do novembra prihodnje-
ga leta. Jasna Paladin 

Jasna Paladin XXXIII. del 

Kamniški Icurhaus 
Ena od pomembnih pridobitev pa je bila leta 

1888 tudi zgraditev mestnega vodovoda. Čeprav 
ob sušnih in zelo mrzlih dneh vode ni bilo in je 
večina gospodinj še vedno rada zahajala k mestne-
mu vodnjaku, je bil vodovod vsekakor pomembna 
in sodobna pridobitev Kamnika v tistem času. 

Poleg že tolikokrat omenjene železnice leta 1891 
je pomembno kulturno pridobitev in velik de! 
kamniške prepoznavnosti pomenil tudi leta 1893 
odprt Sadnikarjev muzej, prvi zasebni muzej na 
Slovenskem, ki deluje še danes. Lepote Kamnika 
z okolico in razcvet PraŠnikarjevega Kurhausa in 
turizma niso ostali neopaženi pri mnogih letoviš-
Čaijih in tujcih in mnogi so svoje vtise tudi zapi-
sali. Prav njihove opazke pa so najboljši dokaz za 
pravilnost PraŠnikarjevega dela in za vidno mesto, 
ki gaje zato Kamnik konec 19. stoletja imel. 

Fr. Gartner jc zapisal: 
"Kamnik je srarosiavno mesto, v katerem je ne-

kajkrat zboroval deželni zbor. Mesto je novejSem 

času, odkar se je ot\'orilo Kneippovo zdravilišče, 
precej napredovalo, čemur pa se ni čuditi, ker ima 
tako krasno lego in popolno planinsko podnebje. 
Nadejati se je, da se to letovišče povzdigne do one 
stopnje, kakršno zaslugi zbog svoje lege in vrlin 
ondotnih gostilničarjev" 

Fr. Kocbek je zabeležil: 
"Mesto Kamnik nazivljejo Kranjski Išel (Ischl). 

V marsičem postaji ta pridevek temu podplanin-
skemu mestecu. Obkoljajo ga gore z desne in leve, 
iz ozadja mu pošiljajo visoke Savinjske, tod ime-
novane kamniške planine, svete sape svoje, da 
ima vsa okolica jako zf/rav vzduh" 

Ljudevit Stiasny dodaja: 
"V resnici toliko prirodnih krasot, toliko častitih 

starin, toliko mogočnosti v enoti in enote v mo-
gočno.sti. toiiko neprisiljene prijetnosti in prepro-
ste zabave v tako ozkem ohiru ne najdeš daleč, 
naokoli. /.../ Čisti, sveti planinski zrak miri raz-
dratene tivce in krepi bolehno telo." 
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Osmrtnica Alojza Prašnikaoa 

"Pred leti le je pisal dober poznavalec slovenske zemlje: 

'Kamnik je vreden, da sc imenuje biser naše domovine.' 

(Stein verdient unter den Pcrlen unseres Vaterlandes ge-

nannt zu \verden} /..7. In res ni mnogo krajev v Sloveniji, 

ki bi se bodisi v prirodni krasoti, bodisi v slavi svoje zgo-

dovine mogii kosati s Kamnikom!" 

Leto 1899. ki je sledilo, pa ni zaznamovalo Ic konca sto-
letja. temveč - kljub zgornjim vrsticam, ki dokazujejo 
opevanje kraja še kakšno leto pred tem - tudi konec zlate 
dobe kamniškega kopališCa in zdravilišča. 

Poleti leta 1897 je v domačem W6rishofnu umrl Sebasti-
an Kneipp. glavni "krivec" za razcvet zdravili.šč. ki so 
zdravila po njegovih metodah. 

Še bolj usodna za kamni.ški Kurhaus pa je bila 
smrt Alojza Prašnikarja (14. januarja 1899). pobudnika in 
lastnika zdravilišča, razgledanega in naprednega podjetni-
ka. ki je v Kamnik oziroma sosednje Mekinje vpeljal 
takrat Še ne tako razširjen moderni turizem in z njim 
povzdignil Kamnik med najbolj priljubljena kranjska 
mesta. Kurhaus je sicer Se nekaj Časa ostal v lasti PraSni-
karjevih potomcev in vse do prve svetovne vojne užival 
slavo, a listi iz 90. let 19. stoletja se ni nikdar več 
približal. Prašnikar jc bil kot gonilna sila vsega dogajanja 
očitno preveč nepogrešljiv. 



2a vas izbira 
Danica Dolenc 

KAJ BOMO KUHALI TA TEDE_N 

Zajec ali kunec 
v kuhinji 

Zajčje meso je zelo zdravo in okusno; večkrat bi se morali spomniti 
nanj. Foto: D. D. 

Nikoh ne bom pozabila Mrav-
Ijeiove Pavicc s Sutne, kako sc j i 
je zalesketalo v oCeh, ko si jo 
povprašal po njenih zajčkih. Po 
sto'in več jih je imela naenkrat 
po skrbno urejenih zajčnikih. 
Med drugim je gojila tudi prele-
pe francoske srebrece in belgij-
ske oijake. Nisva se pogovaijali 
o načinih priprave zajčjega 
mesa. temveč le o njih negi in o 
lem, kako je treba ravnati z nji-
mi, da ne zbolijo. Čistoča je bila 
na prvem mestu; Čim je zajec 
pojedel, mu je skodelico vzela, 
jo pomila in obrnila, da se je že 
suSila. Če kak.̂ en zajec ni priSel 
takoj k mrežici, ko je stopila k 
njim. je bil Že alarm: takoj gaje 
vzela iz kletke in dala na tla, da 
se je zletal. Hitro je bil ozdrav-
ljen. V posodicah jim ni puSčala 
niti vode niti hrane ... Danes je 
po Sloveniji že veliko rejcev do-
mačih kuncev, dobijo se tudi po 
mesnicah. Vendar je navadno 
tako, da ima vsak rejec svoje od-
jemalce in hitro jih lahko odda. 
Zajčje oz. kunčje meso je izred-
no cenjeno kot zdravo živilo: 
bogato je z beljakovinami, vse-
buje zelo malo maščob, po ka-
kovosti se lahko meri s teletino, 
je okusno in sočno, primerno za 
otroke, diabetike in vse tiste, ki 
se morajo držati te ali one diete. 
Zajčje meso je še bolj okusno, 
če ga pred kuho pustimo v suhi 
kvaSi vsaj 2 dni. 

Zajčja jetrca po Ivanovo ' 

Za 2 osebi 
Potrebujemo: 1 zajčja jetrca, 2 

jajcu pol čebule, sol, olje. 

Zajčja jetrca narežemo na zelo 
tanke lističe. V ponvi segrejemo 
olje in na njem zlato opražimo 
drobno sesekljano čebulo, nanjo 
nadevamo jetrca. jih opražimo 
le toliko, da spremene barvo. 
Zdaj prilijemo stepeni jajci, pu-
stimo ponev na ognju le še toli-

ko, da jajca zakrknejo, jed soli-
mo in takoj ponudimo. 

Nadevan zajček 

y večji zajček (1,25 do 1,50 
kg), sol. 5 dag masla. 

Nadev: 2 žemlji ali 2 kosa sta-
rega belega kruha, šop peterši-
Ija, Ščepec majarona. poper, 3 
klice olja, I srednje velika se-
sekljana čebula: 2 jajci, zajčja 
ali kurja jetrca, 1 lonček kisle 
smetane, nekaj zajemalk goveje 
juhe, sol. 

Zajčka operemo, obrišemo in 
osolimo. Pripravimo nadev: 
žemlje oz. kruh narežemo na 
kocke, poiresemo s sesekljanim 
peteršiljem in majaronom, po-
popramo. Posebej na olju opra-
žimo čebulo in na njej na hitro 
opečemo na drobno zrezana 
zajčja jetrca. S lem zabelimo 
nadev. Jajca razžvrkljamo s 
smetano, solimo, vlijemo na 
krušne kocke in premešamo. Z 
nadevom napolnimo notranjost 
zajčka in kožo zašijemo. Zajca 
položimo v pekač, polijemo z 
vročim maslom in damo v peči-
co, ogreto na 220 stopinj C. 
Kmalu zatem prilijemo v pekač 
zajemalko juhe (ali kropa) in 
temperaturo znižamo na 200 
stopinj C. Med pečenjem meso 
pogosto polijemo s sokom, po 
potrebi še prilijemo vrelo juho. 
Ko meso dobi po vrhu že lepo 
barvo, ga obrnemo. Pečenega 
zajca razrežemo na lepe kose in 
jih zložimo na servimi krožnik. 
Zdaj ga polijemo s sokom iz pe-
kača in ponudimo. 

Gratinirani široki rezanci 
s šunko 

Za 4 osebe potrebujemo: 30 
do 40 dag Širokih rezancev, slan 
krop, sol 

Bešamel: 3 dag masla ali mar-
garine, 3 dag moke, 1,5 dl mle-

ZAPOSLITEV V SPARU? 

§ ^^^ 
DOBRO ZAME! 
Ste natančni in zanesljivi? Iščete vsak dan nove izzive? Si želite dela v pri jetnem okolju, kjer vam ne bo 
nikoli dolgčas? Bi se radi pridružili mlademu In dinamičnemu kolektivu? Spoznajte nas in ugotovi l i boste, 
da je Spar res dobra izbiral 

Za novo poslovalnico v Tržiču 

iščemo: 
- Namestnika vodje 

trgovine (M/Ž) 

Pogoji: 
- V. stopnja izobrazbe 
- Najmanj tri leta delovnih izkuienj na 

podobnih delovnih mestih 
- Poznavanje dela v trgovini 

- Vodjo izmene (M/Ž) 
- Prodajalce (M/Ž) 
- Mesarje prodajalce (M/Ž) 
- Prodajalca - prevzemnika 

blaga (M/Ž) 

Pogoji: 
- najmanj IV. stopnja izobrazbe, 
trgovske ali živilske smeri 

• zaželene delovne izkušnje v trgovini 

Zaposlili vas bomo za določen čas z 
možnostjo podaljšanja za nedoločen 
čas. 

Prijave pošljite v 8 dneh od objave na 
naslov: Spar Slovenija d.o.o.. Kadrovska 
služba, Letališka 26,1000 gubljana. 

PRIDRUŽITE SE NAM! 
(D SLOVENIJA s R A R 

ka. 2 rumenjaka, 2 beljaka, 5 
dag šunke, sol. poper, muškatni 
orešček, 2 dag parmezana. 2 
dag masla. 

Široke rezance skuhamo v 
slanem kropu al dente. Posebej 
iz masla, moke in mleka 
pripravimo bešamel, ki mu do-
damo rumenjaka in sneg belja-
kov, začimbe in na kocke nare-
zano Šunko. Polovico beSamela 
zmešamo med rezance, jih 
rahlo premešamo in zložimo v 
ognjevarno posodo, ki smo jo 
dobro namasiili z maslom ali 
margarino. Po rezancih polije-
mo še drugo polovico beSame-
la, ga potresemo z naribanim 
sirom, po siru pa nadevljemo 
koščke masla. Popečenio v 
pečici pri 200 stopinjah C, da 
so rezanci zlato rumeni in 
ponudimo. 

Jabolčne kupe 
s skuto 

Za 4 osebe potrebujemo: 25 g 
masla, 85 g sladkorja, 50 g ov-
senih kosmičev. 1 Hica olja, I 
lonček sladke smetane (200 g), 
250 g skute. 4 ilice sadjevca, 4 
tlice limoninega soka, 400 g ja-
bolčnega kompota, odišavljene-
ga s cimetovo skorjo in nagelj-
novimi tbicami. 

V ponvi razpustimo maslo, 
dodamo 50 g sladkorja in pre-
mešamo. Dodamo še ovsene 
kosmiče in jih med mešanjem 

pražimo, da porjavijo. Opraže-
ne kosmiče damo na naoljen 
krožnik in pustimo, da se ohla-
dijo. Smetano trdno stepemo, 
jo zamešamo med gladko raz-
mešano skuto, sladkamo, doda-
mo Se limonin sok in Žganje. 
Dobro premešamo. V skodelice 
naložimo hladen jabolčni kom-
pot, potresemo s polovico ovse-
nih kosmičev. na kosmiče 
damo smetanovo .skuto, na vrh 
pa hrustljave kosmiče. Ponudi-
mo ohlajeno. Namesto jabolč-
nega kon:ipota lahko vzamemo 
tudi kak drug kompol; v tem 
primeru začinimo skuto s kom-
potu primernim sadnim žga-
njem. 

TEDENSKI JEDILNIK 

NedeUa - Kosilo: goveja juha z jetrnimi cmočki, v pečici pečen 
nadevan zajček, pražen krompir, radič z majonezno polivko, mar-
morni kolač; Večerja: jabolčne kupe s skuto, piškoti, čaj. 
PonedcU^k - Kosilo: gobova juha iz vrečke, gratinirani široki 

rezanci s šunko, radič s krompirjem: Večerja: zajčja jetrca z jajci, 
kruh, zelena solata. 
Torek - Kosilo: rižota z zelenjavo (bučke, grah. cvetača) in košč-

ki teletine. rdeča pesa v solati. Večerja: zelnata juha s kranjsko 
klobaso, palačinke z marmelado. 
Sreda - Kosilo: matevž s krvavico, dušeno zelje, kruh; Večerja: 

zelenjavna juha, sirovi cmoki 
Četrtek - Kosilo: piščančja obara, ajdovi žganci; Večerja: polen-

ta s parmezanom, pečena v pečici, zelena solata. 
Petek - Kosilo: osliči, kuhani v zelenjavi in kisu, pire krompir, zele-

na solata z zeliščno polivko; Večerja: turške baklave. čaj ali sadni sok. 
Sobota - Kosilo: segedin golaž z belimi žganci; Večerja: orehovi 

Štruklji, slivov kompot. 

Adventni venčki 
Čez dva dni bo prva adventna nedelja. Na venčkih bomo 

prižgali prvo od štirih svečk. 

mišljijo. Prav nič ne boste zgre-
šili, če boste ogrodje venčka 
obložili s smrekovimi vejicami, 
pritrdili vanj Štiri svečke, doda-
li kakšno pentljo, morda storž, 
košček lubja ali perie. Priporo-
čamo vam. da v soboto popol-
dne obiSčete razstavo adveni-
nih venčkov v zadružnem 
domu v Žabnici. Zagotovo bo-
ste dobili navdih in se tudi sami 
Želeli poskusiti v spretnosti 
pletenja. Žabničani in okoličani 
bodo skupaj pletli venčke da-
nes zvečer. Že de.seto leto po 
vrsti. Druščina sodelujočih je 
vsako leto večja, njihove stva-
ritve bolj izvirne in dognane. 
Ogledali sijih bomo tudi mi in 
vam najlepše predstavili. 

Helena Jelovčan 

Zajčja jetrca po Ivanovo so hitro pripravljena in so prava specialiteta. Foto: D.D. 

V advcntu, času duhovne pri-
prave na božič, okrasimo vhod-
na vrata, steno v stanovanju ali 
jedilno mizo z adventnim veo-
čkom, simbolom luči v temi. 
Tradicija, ki je prišla s severa, 
se je tudi pri nas že dodobra 
udomačila. Medtem ko so bili 
venčki prvotno izdelani iz pre-
prostih vejic, zdaj v njih prevla-
duje zelenje (smrečje, mah) pa 
tudi drugi naravni materiali, 
kot lubje, slama, suhi cvetovi 
hortenzijc in podobno. Kakšni 
modni trendi letos prevladujejo 
v adventnih venčkih? Cvetli-
čaiji odgovarjajo, da je "dovo-
ljeno" vse, in priznavajo, da so 
letos adventni venčki precej 
"odštekani". 

Seveda ni nujno, da so venčki 
karkoli posebnega, izvirnega; 

krasijo vaŠ dom in pomembno 
je, da so v5eČ vam. čeprav so 
narejeni z nekoliko okorno 
roko in ne pretirano bujno do-



Tuhinjska dolina ima velike možnosti 
Zapostavljenost doline v preteklosti je danes pomembna prednost. Zaradi prometne in industrijske neonesnaženosti ima dolina, po mnenju etnologinje Milene Kodra, pomembne 

prednosti predvsem v turizmu. 

Zg. 'I\ihii\j • Tuhinjska dolina, 
ena od večjih dolin osrednje 
Slovenije, ki povezuje Gorenj-
sko na eni in Štajersko na drugi 
strani, je med Slovenci vse prej 
kot dobro poznana, čeprav jc 
bila zaradi svoje specifične lege 
vedno zanimiva za tranzitni pro-
met. V dolgoletni zgodovini so 
jo večinoma zaznamovali izoli-
ranost m revSčina, razen v viso-
kem srednjem veku od 12. do 
15. stoletja, ko je predstavljala 
glavno pt)i med Podonavjem in 
Jadranom. Prav vpliv prometa 
in razvoj komunikacij, ki sta ves 
ta čas neposredno vplivata na 
način življenja tamkajî njih pre-
bivalcev. je v svojem diplom-
skem delu raziskala einologinja 
in kulturna antropologinja Mi-
lena Kodra iz Zgornjega Tuhi-
nja. Prepričana je. da ima dolina 
prav zaradi svoje zapostavljeno-
sti v preteklosti danes izjenme 
možnosti, 

Arheolo.̂ Ske najdbe dokazuje-
jo. da jc bila Tuhinjska dolina 
tranzitno pomembna že v dobi 
Rimljanov,, čeprav je predstav-
ljala le stransko pot glavni pro-
metni žili skozi vzporedno doli-
no Črni graben. Zlata doba se jc 
za dolino pričela v visokem 
srednjem veku. ko so andeski 
grofje v 12. stoletju, ter kasneje 
tudi celjski grofje, zaradi lastnih 
političnih interesov glavno pro-
metno pot od Podonavja do Ja-
drana speljali skozi Tuhinjsko 
dolino in s tem za nekaj stoletij 
odvzeli pomen poti skozi Črni 
graben. Posledica te odločitve je 

Milena Kodra 

bil razcvet trga Motnika, go.spo-
dar^ka blaginja Kamnika ter 
ustanovitev znamenitega hospi-
ca Sv. Aniona - gostiSča za po-
potnike v današnjem naselju 
Spitalič. 

A obdobje razcveta ni trajalo 
dolgo, saj so Habsburžani v 16. 
stoletju pot ponovno preusmeri-
li na cesto čez Črni graben, kiir 
jc pomenilo hitro nazadovanje 
doline in Kamnika. 

Tuhinjska dolina od lega ob-
dobja dalje, kljub številnim 
proSnjam. ni nikdar veČ dobila 
primata nad iranzitnini prome-
toni. Skupaj s Kamnikom je to-
nila v pozabo. Znana lovorniška 
cesta je v tem obdobju začela 
pospeiieno propadati. Kljub ne-
katerim svetlim obdobjem v 18. 
in 19. stoletju, ko se je promet 
za kratek Čas ponovno usmeril 

čez Tuhinj, so prebivalci doline 
vse do 2. polovice 20. stoletja 
živeli v revščini, daleč stran od 
ponovno razvijajočega se Kam-
nika. 

Izredno slaba cesta jc odbijala 
trgovce in kasneje turiste; kljub 
razvoju avtomobilizma so bile 
ê dolgo v 20. stoletje glavni 

promet v dolini konjske vprege. 
Slabe prometne povezave so 
povzročale tudi množično izse-

ljevanje prebivalcev, ki so na 
delo hodili v kanini.̂ ke tovarne. 
Kljub mnogim načrtom se jo jc 
izognila tako želcznica, kol tudi 
avtocesta in do pred kratkim, 
vse do leta 1987. ko jc bila asfal-
tirana cesta Čez Kozjak in jc ce-
lotna dolina dobila moderno 
prometno povezavo, je dolina 
predstavljala najmanj razvit del 
kamniške občine. 

A danes ni več tako. poudarja 

Milena Kodra. Stoletja zapo-
stavljenosti so dolini prizanesla 
z onesnaženjem in ji ohranila 
neokrnjeno naravo. S strokov-
nim pristopom in povezanostjo 
krajev si dolina lahko veliko 
obeta od turizma. Terme Snovik 
so v 10 letih delovanja že dodo-
bra prepoznavne v slovenskem 
prostoru, vendar 5e zdaleč niso 
edina možnost doline. Tu je §e 
neokrnjena Menina planina, pri-

merna za turno smučanje, san-
kanje in pohodniStvo, pa vse bolj 
obiskane turistične in ekoIoSke 
kmetije. "S celovito predstavit-
vijo naravne in kulturne dedišči-
ne v dolini, v povezavi z že cvc-
točim zdraviliškim turizmom, 
ima Tuhinjska dolina vse mož-
nosti, da poslane paradni konj 
kamniškega turizma." i5e dodaja. 

.lasna Paladin« 
folo: J. P., .M. K. 

Tuhinjska dolina 

Dediščina Gašperja Križnika 
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Občina Kamnik in Kulturno društvo Motnik 

so pripravil posvetovanje z naslovom Gašper Križnik (1848-1904) in njegov čas. 

Kamnik, Motnik - Gaî pcr 
Križnik, rojen v Motniku, ima za 
slovensko znanost in kulturo 
prav posebne zasluge. Čeprav 
samouk, brez formalne izobra-
zbe in čevljar po poklicu, je za-
služen za izjemno zbirko sloven-
skih ljudskih pesmi, predvsem 
pa pripovedk, pravljic in legend, 
pri čemer je najbolj dragoceno 
njegovo zapisovanje besedil v 
motniškem narečju. S tem je v 
avtentični obliki ohranil nepre-
cenljivo kulturno dedifičino. ki 
zadeva jezikoslovje, glasbeno in 
slovstveno folkloristiko. etnolo-
gijo in zgodovinopisje. Kot je 
bilo v 19. stoletju pogosto, je bil 
tudi Križnik veliko bolj cenjen v 
tujini kol pa doma, ob 100-leini-
ci njegove smrti pa se mu je s to-
kratnim simpozijem poklonila 
tudi slovenska znanost. 

Tridnevno posvetovanje so na 
gradu Zaprice v Kamniku v sre-
do kot slavnostni govorniki za-
čeli dr. Monika Kropej. pred-
stojnica Instituta za slovensko 
narodopisje. kamniSki župan 
Tone Smolnikar ter izredna 
članica SAZU dr. Zinka Zor-
ko. V dveh dneh seje s svojimi 
referati javnosti predstavilo 23 
strokovnjakov z različnih podro-
čij. ki so s svojimi prispevki 
osvetlili lega '"ambicioznega 
čevljarja iz Motnika" in njegov 
čas. Križnikova dela so zanimi-
va za etnologe, ki v njih razkri-
vajo materialno, družbeno in 
duhovno kulturo tistega časa. za 
jezikoslovce, ki proučujejo stro-
kovno, predvsem pa dragoceno 
narečno izrazje v njegovih zapi-
sih. za folkloriste. ki jih zani-
ma pravljična motivika, zbrane 

Iĵ udske pesmi, pregovori idr. 
Člani IniJtituta za slovensko na-
rodopisje sicer priznavajo, da 
njegovo folkloristično in etnolo-
ško delo 5e ni ustrezno ovredno-
teno. prav tako so Križnikovi 
zapisi Še neizkoriščen vir mito-
logije, so pa zato. kot je pouda-
rila glavna organizatorka sreča-
nja dr. Marga Stanonik, po-
men tega moža in njegovega 
dela želeli primemo ovrednotiti 
prav s tem posvetovanjem in 
zbornikom predstavljenih refe-
ratov. ki ga nameravajo izdati. 

Znanstveni simpozij se bo s 
strokovnim ogledom Tuhinjske 
doline ter predavanji in kultur-
nim programom zaključil danes, 
v petek. 26. novembra, v Križni-
koveniTojsmem kraju Motniku. 

Jasna Paladin, 
foto: Gorazd Kavčič 

Skupaj sta šest 
desetletij 

18. novembra sta Julka in Jože Draksier iz Britofa praznovala 60 let 
skupnega zakonskega življenja. 

Pomen Gašperja Križnika je v uvodnem nagovoru predstavila tudi dr. Monika Kropej. 

Biserna Julka in Jože Draksier 

Britof - Julka .se je rodila leta 
1924 na Sovodnju v Poljanski 
dolini kol irelja v družini s 13 
otroki. Tako kot vsi njeni bratje 
in sestre je že kol otrok morala s 
trebuhom za kruhom. Pozneje 
jo je iskanje dela pripeljalo v 
Kranj, kjer je delala v gostilni 
GaSiej na Laborah. med drugo 
svetovno vojno pa kot služkinja 
pri lastniku tovarne Čevljev Pre-
šeren. Tam jc 20-letna spoznala 
po-stavnega 13 let starejšega Jo-
žeta, ki je kot izučen čevljar de-
lal v proizvodnji. Doma je bil s 
Podreče in z bratom Janezom, 
ki seje bil tudi izučil Čevljarske-
ga poklica, sta se vsak dan, leta 
in leta, v soncu, dežju in snegu, 
ki ga je včasih namedlo precej 
več kot zadnja leta, s kolesi vo-
zila 12 kilometrov na delo in po-
poldne spet nazaj. Za razliko od 
Julke. ki v svojih mladih letih ni 
poznala zabave, je Jože mladost 

s svojima dvema bratoma in se-
strama kljub težkim časom pre-
življal zanimivo. Pel je pri ta-
kratnem cerkvenem pevskem 
zboru v Mavčičah in sodeloval 
v kulturnem društvu, ki je vsako 
zimo pripravilo kako amatersko 
gledališko predstavo. 

Julka in Jože sta se vzela no-
vembra 1944. Še med vojno. 
Poročni obred so morali naglo 
končati, kajti ravno tedaj so 
bombardirali kranjsko železni-
ško postajo. Leto pozneje pa 
se jima je že v svobodi rodila 
hčerka in treba je bilo mislili 
na gradnjo doma. Najprej sta ga 
skupaj z bratom Janezom in 
njegovo ženo sezidala v Švab-
ski vasi v Kranju, kmalu pa so 
ugotovili, da je hišica za dve 
družini premajhna in so v Bri-
tofu. tokrat skupaj z Jožetovo 
.sestro Ivano in njenim možem, 
zgradili večjo. Tu skupaj s 

hčerko živita Še danes. Gradnja 
je bila tiste Ča.se zahtevna in 
družina je bila za marsikaj pri-
krajšana. Zakonca Draksier sta 
pozneje delala v tovarni Plani-
ka. Julka je vse do upokojitve 
delala v proizvodnji in je velja-
la za pridno delavko. Jože pa je 
napredoval in delal v oddelku 
osnovnih sredstev. Deioval je 
tudi pri sindikalni organizaciji 
in za državne praznike organi-
ziral zanimive izlete po Slove-
niji in v sosednjo HrvaŠko. Iz-
letnikov je bilo skoraj vselej za 
dva avtobusa. Poleg sindikal-
nega dela pa je sodeloval tudi v 
pevskem zboru. Pel je od leta 
1945 pa vse do prenehanja de-
lovanja moškega in mešanega 
pevskega zbora dr. France Pre-
šeren pod vodstvom dirigentov 
Liparja in kasneje Ajdiča. 

Sedaj sta Draksierjeva že dol-
go v pokoju. Julka od leta 1978. 
Jože od 1968. Tudi v tem času 
ne mirujeta, med drugim sta de-
lala v planinski koči na Kamni-
škem sedlu, popazila na dva 
vnuka, sedaj tudi na pel pra-
vnučkov. Zdravje jima je doslej 
kar dobro služilo, sedaj pa ju že 
pesiijo tudi težave, no, pa saj 
imata 80 in 94 let! Mama Julka 
Še vedno vodi gospodinjstvo in 
je možu v veliko oporo. Na svo-
je 60 let dolgo zakonsko pot gle-
data s ponosom in zadovolj-
stvom. Vedno ni bilo lahko, a 
lepi spomini vendarle prevlada-
jo. Naj bo lepo šc naprej, naj 
jima služi zdravje in naj uživata 
ob pogledu na svoje pravnuke! 

Danica Zavri Žlebir 



PETEK, 2 6 . NOVEMBRA 2 0 0 4 

SNOP - sKupen nočnt program radijskih 
postaj v Sloveniji vsak dan od 00 00 do 
05 00 ru frekvencah Radia Tnglav, Kranj 
^iSora-RADIO TRBOVUE 

5.30 Napoved 5.50 EPP 6.00 Novice 
$.10 Poslovne novice 6.15 Gorenjska 
nočna kronika 6.25 610 vremenska na-
poved. sonce, luna 6.30 Na današnji dan 
6.40 Dobro jutro, komu'? 6.50 EPP 7.00 
Novice 7.15 Prispevek Živeti je lepo 7.30 
ČesMka pfesene<ienja 7.40 Pregled bska 
7.50 EPP 8.00 Novice 8.15 Misel dneva 
. citat 8.20 Oziramo se (ceste, vreme, iz-
gubljene živali, osmrtnice) 8.50 EPP 
9.00 Godan 9.20 Gremo na potep 9.50 
EPP 10.00 Novice 10.10 Mali oglasi 
10.20 Pnspevek' Tina Turner - 65 lel 
10.40 Zaposlovanje 10.45 Kaj danes za 
kosilo 10.50 EPP 11.00 Novice 11.10 
prispevek Kako stvari delujejo 11.15 Tirw 
Turr̂ er • 65 let 11.30 Kviz Radia Kranj 
11.45 Temperature doma in po svetu 
11.50 EPP 12.00 Novice 12.10 Tm Tuf-
ner - 65 let 12.30 Osmrtnice 12.40 Pn-
spevek 12.50 EPP 13.00 Pesem tedna • 
poslušejbi tega tedna 13.10 6k> vremen-
ska napoved 13.1& Izgubljene živali 
13.20 Prispevek: 13.50 EPP 14.00 Go-
dan 14.30 Boi^ne informacije - minute za 
GBD 14.50 EPP 15.00 Novice 15.15 
Vreme, ceste 15.30 Aktualno 15.45 Pre-
gled današnjih kuKumih dogodkov 15.50 
EPP 16.00 Novice 16.20 Prispevek 
16.50 EPP 17.00 Novice 17.10 Prispe-
vek 17.45 Vreme, ceste 17.50 EPP 
18.00 Godan 18.15 Izgubljene živali 
18.20 Prispevek 18.50 EPP 19.00 Novi-
ce 19.10 Izgubljeni predmeti 19.30 Vaso-
vanje s Podokničarjem 22.00 Glasba 
24.00 SNOP iz studta Radta Kranj 

R CORENC 
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 
5.40 Oglasi 6.00 Jutranji razgled s Tri-
glava 6.05 Ceste, vreme 6.15 Da vas 
prebudimo - obrtni pokfici 6.25 Obvestila 
6.30 Novice 6.40 Oglasi 6.45 Vreme 
6.50 Kaj je novega v porodnišnicah 7.00 
Novšce 7.15 Aktualno: Nove orgle v cerkvi 
sv Križa v Planini pod Golico 7.22 Popev-
ka tedna 7.30 Pogled v današnji dan 
7.40 Oglasi 8.00 Kronika OKC Kranj -
zadnjih 24 ur 8.05 Planinski nasvet 8.2 5 
Obvestila 8.30 Novice 8.40 Oglasi > go-
dovniki 9.00 Gorenjec. Gorenjka mese-

ca 9.30 Kulturni utrinek 9.40 Oglasi 
10.00 Aktualno 10.25 Obvestila 10.30 
Včeraj danes jutri 10.45 Oglasi 11.00 
Aktualno 1001 nasvet 11.40 Oglasi 
11.55 Pet do dvanajstih 12.00 BBC no-
vice 12.10 Osmrtnice 12.2S Obvestila 
12.30 NoviceJ2.40 Oglasi 13.00 Dr 
Petek, črevesne bolezni 13.40 Oglas« 
14.00 Vetennar na obisku rakasta otK> 
lenja psov 14.15 Voščila 14.25 Obvestila 
14.30 Novice 14.40 Oglasi 15.00 Aktu-
alno mali oglasi po pošti 15.30 Novice 
15.40 Oglasi 16.00 Vreme 16.10 Po-
pevka tedna 16.15 Gorenjska, tu smo 
doma 16.25 Obvestila 16.30 Osmrtnice 
16.40 Oglasi 16.50 Podjetniški cik-cak 
OOZ Radovljica 17.00 Pogled v današnji 
dan . Bodica tedna 17.30 Včeraj danes 
jutn 17.40 Oglasi 18.00 Druga stran 
18.25 Obvestila 18.30 Tednik občine 
Bled 19.10 Cma kronika dneva 19.15 
Voščila 19.30 Pogled v julrišnji dan 
19.40 Oglasi 20.00 Daiga stran; kon-
certne napovedi 20.40 Oglasi 21.00 
Glasbena Gverila 21.30 Popevka ledna 
21.40 Oglasi 22.00 1001 nasvet, pono-
vitev 22.40 Oglasi 

6.00 Napoved programa • Začnimo dan z 
nasmehom 6.15 Novice in dogodki, 
šport, vreme 6.30 Noč ima svojo moč 
6.40 Nasvet za izlet 7.00 Druga jutranja 
kronika 8.00 Radio danes 8.15 Novice in 
dogodki, šport, vreme 8.50 Pregled tiska 
8.55 Dnevna malica MATEJA 9.00 Aktu-
alno 9.30 Za kulturni vsakdan - MAGICA 
LATERNA 10.00 Novice in dogodki, 
šport, vreme 10.15 Osmrtnice 11.20 So-
sedje. dober dan 12.00 Kličemo London 
• BBC 12.15 Pesem dneva 12.30 Čestit-
ke 13.00 Osmrtnk:e 13.10 Napoved pro-
grama 13.15 D9 13.35 Pregled tiska 
14.00 Dober dan, Gorenjska 14.20 Bor-
za 14.30 Radijska prodaja 15.00 Novice 
in dogodki, iport. vreme 15.30 RA Sk)-
venija 16.15 Radio danes 16.35 Pregled 
tiska 18.00 Planinska oddaja 19.00 
Zmagovalni oder 21.00 Odpoved progra-
ma 24.00 SNOP 

KRIM 100.2 MHz - ŠANCE" 99.5 Mhz -
UUBUANA: 104.8 MHz 
6.00 Dobro jutro 7.15 Novice, vreme, ce-
ste 7.20 Nočna kronika 7.50 Horoskop 
6.57 Izbranka tedna 7.35 Vreme 7.50 
Skriti mikrofon 8.25 RGL danes 8.30 
Carpe diem 8.45 Kam danes 9.00 G> 
spodarstvo 9.30 Jutro je lahko .. 10.00 
V Ljubljani 12.00 BBC ncMce 12.30 Do-

godek dneva 13.00 Rešeto 13.20 Od-
govon poslušalcem 13.30 Zmajčkov mo-
zaik 14.00 Pasji radio 15.30 Kulturni 
utrip 19.20 Vreme 19.30 Znova-GlobiiS 
19.45 Šport 19.55 Horoskop 20.00 
Večemi program 

R OONJIŠČE 
5.00 Pogumno v novi dan 5.10 Vreme, 
ceste 5.30 Poročila 5.45 Napovedmk 
programa 6.00 Svetrvk dneva 6.10 Biser 
za dušo 6.20 Prognostik 6.30 Kratke no-
vk:e 6.35Khčemo 113 6.45 Sejalec seje 
besedo (dnevni odlomki Božje besede z 
raziago) 7.00 Zvonjenje 7.15 Bim-bam-
bom 7.30 Poročila • AMZS. osmrtnice, 
obvestila 7.50 Jezikovni brevlr 8.00 Kn^e* 
tijski nasvet 8.30 Koledar pnreditev 8.45 
Spominjamo se 9.00 P o f o ^ 9.1 S Napo-
vednik 10.00 Poročila 11.00 Kratke novi-
ce. Vaša pesem 11.15 Knjižne minute 
(presoje) 12.00 Zvonjenje 12.05 Biser za 
dušo 12.15 Voščilo PRO-jevcem 12.30 
Poročila, osmrtnice, obvesbia 13.00 Malt 
oglasi 14.00 Kratke novice 14.05 Napo-
vednik 14.15 GV v etru 14.30 Kulturni 
utrinki 14.45 Komentar tedna 15.00 
INFO oddaja 15.30 Osmrtnice, 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 Kratke novice 19.15 Napovednik 
19.30 Za otroke 19.45 Sejalec seje be-
sedo (ponovitev) 20.00 Radio Vatikan 
20.20 Kaj bo jutri na R.O.? 20.30 Iz Mo-
horjeve skrinje 21.15 Ponovitev Komen-
taria tedna 21.30 Mozaik dneva 22.00 
Klasična glasba; Ponovitve 23.00 Doži-
vetia gora in narave 24.00 Srečno na peti 
4.40 Radio Vatikan 

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 9.00 
Regijske novice 9.15 S pesmijo na obis-
ku 9.30 Mozaik Slovenije 9.40 Glasbene 
želje 11.00 Regijske novice. Osmrtnice 
11.30 Brezplačni mati oglasi 12.00 Re-
gijske novice. Osmrtnice 12.15 S pesmi-
jo na obisku 12.30 Opoldnevnik Radia 
Koper 13.15 Kulturni utrinki 13.30 SMS 
beračk 14.00 Mlin na eter 15.15 Z vami 
Gospodarski vestnik 15.30 Dogodki in 
odmevi RASL 16.15 Kulturni utrinki 
16.30 Popevka tedna 16.35 Snidenja -
nagradna uganka s terena 17.00 Regij-
ske novice 17.15 OrgonskJ top 19.00 Za-
nimivosti in klepeti 20.20 Nočni program 

SOBOTA, 2 7 . NOVEMBRA 2 0 0 4 

SNOP - skupen nočni program radijskih 
postaj v Sloveniji vsak dan od 00.(X) do 
5.00 na frekvencah Radia Triglav, Kranj In 
Sora-RADIO TRBOVUE 

R KRANJ 
5.30 Napoved 5.50 EPP 6.00 Novice 
6.20 Gorenjska nočna kronika 6.25 BIO 
vrennenska napoved, sonce, luna 6.30 
Na današnji dan 6.40 Dobro jutro, komu? 
Županu Jesenic 6.50 EPP 7.00 Novice 
7.15 Kultura 7.40 Pregled tiska 7.50 
EPP 8.00 Novice 8.15 Misel dneva - citat 
8.20 Oziramo se (ceste, vreme, izgublje-
ne živali, osmrtnice) 8.50 EPP 9.00 Go-
dan 9.30 Bistre glave vedo odgovore pra* 
ve: strah 9.50 EPP 10.00 Novice 10.10 
Bistre glave vedo odgovore prave 10.45 
Kaj danes za kosilo 10.50 EPP 11.00 
Novice 11.20 Prispevek 11.45 Tempera-
ture doma in po svetu 11.50 EPP 12.00 
Novice 12.30 Osmrtnice 12.40 Prispe-
vek 12.50 EPP 13.00 Pesem tedna 
poslušejbi tega tedna 13.10 Bio vremen-
ska napoved 13.15 Izgubljene živali 
13.20 Prispevek 13.50 EPP 14.00 Go-
dan 14.30 Prispevek 14.50 EPP 15.00 
Novice 15.15 Vreme, ceste 15.30 Aktu-
alno 15.45 Pregled današnjih kulturnih 
dogodkov 15.50 EPP 16.00 Novice 
16.20 Izbor pesmi tedna 16.50 EPP 
17.00 Novice 17.10 Prispevek 17.45 
Vreme, ceste 17.50 EPP 18.00 Godan 
18.15 Izgubljene živali 18.20 Prispevek 
17.45 Vreme, ceste 17.50 EPP 18.00 
Godan 18.15 izgubljene živali 18.20 Pri-
spevek 18.50 EPP 19.00 Novice 19.10 
Izgubljeni predmeti 19.20 Verska oddaja 
19.50 EPP 20.00 Glasba 24.00 Sku-
pen nočni program 

R CORENC 
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 Jutranp razgled s Triglava 6.05 Ce-
ste, vreme in Robert Bohinc 6.15 Da vas 
prebudimo: obrtni poklici 6.25 Obvestita 
6.30 Novice 6.40 Oglasi 6.45 Vreme 
6.50 Kaj je novega v porodnišnicah 7.00 
Novice 7.15 Aktualno 7.20 Vreme, ceste 
7.22 Popevka tedna 7.30 Pogled v da-
našnji dan 7.40 Oglasi 7.45 Aktualno: 
8.00 Kronika OKC Kranj • zadnjih 24 ur 
8.05 Ekološki nasvet 8.25 Obvestila 
8.30 Novice 8.40 Oglasi 8.50 Aktualno 

9.00 Tnglavski zeleni vrtiček 9.30 Kultur-
ni utrinek 9.40 Oglasi 10.00 Razstava v 
kranjskem VDC 10.25 Obvestila 10.30 
Včeraj danes jutri 10.40 Oglasi 11.00 
Tednik občine Žirovnica 11.40 Oglasi 
11.55 Pet do dvanajstih 12.00 BBC no-
vice 12.10 Osmrtnice 12.25 Obvestila 
12.30 Novice 12.40 Oglasi 12.45 Poda-
rim 12.50 Podarinvdobim 13.00 Aktual-
no 13.40 Oglasi 14.00 Aktualno 14.15 
Voščila 14.25 Obvestila 14.30 Novice 
14.40 Oglasi 14.50 Motorci 15.30 Nov^ 
ce 15.40 Oglasi 16.05 Vreme, ceste 
16.10 Popevka tedna 16.15 Zgornja Go-
renjska. tu smo doma 16.25 Obvestila 
16.30 Osmrtnice 16.40 Oglasi 17.00 
Pogled v današnji dan 17.30 Včeraj, da-
nes. jutri 17.40 Oglasi 18.00 Oddaja o 
modi, ponovitev 18.25 Obvestila 18.30 
Tedenski pregled dogajanj na Gorenj-
skem 18.40 Oglasi 18.45 Duhovni raz-
gledi 19.00 črna kronika dneva 19.05 
Voščila 19.30 Pogled v jutrišnji dan 
19.40 Oglasi 19.45 Pravtjica za otroke: 
Leseno srce 20.15 Mozaik Slovenije 
21.00 Glasba do polnoči 21.30 Popevka 
tedna 21.40 Oglasi 22.00 Made in ltaly • 
glasbena oddaja 22.40 Oglasi 23.00 
Veterinar na obisku, ponovitev 23.40 
Oglasi 

6.00 Napoved programa - Začnimo dan z 
nasmehom 6.15 Novice In d(^odki, 
šport, vreme 6.30 Noč ima svojo moč 
7,00 Dnjga jutranja kronika 7.35 Pregled 
tiska 8.00 Radio danes 8.15 Novice In 
dogodki, šport, vreme 8.50 Pregled tiska 
8.55 Nasvet za malico MATEJA 9.00 Ra-
dijski kviz 9.30 Prgišče pravfjic 9.40 Kje 
tišči zajec? 10.00 Novice In dogodki, 
šport, vreme 10.15 Osmrtnkie 10.20 Od-
daja za male živali 11.00 Vprašanja in po-
bude. ponovitev 12.00 Kličemo London -
BBC 12.15 Pesem dneva 12.30 (̂ ^estitke 
13.00 Osmrtnice 13.10 Napoved progra-
ma 13.15 D9 14.00 Dober dan. Gorenj-
ska 14.30 Ftadijska prodaja 15.00 Novi-
ce in dogodki, šport, vreme 15.30 RA 
Slovenija 16.15 Radio danes 16.25 Kino 
16.30 Športna oddaja 18.00 Desetnica -
lestvica popularne glasbe 20,00 Odpo-
ved programa 24.00 SNOP 

KRIM: 100.2 MHz - ŠANCE. 99.5 Mhz -
UUBUANA, 104.8 MHz 
7.00 Dobro jutro 7.15 Novice, ceste, vre-

me 7.20 Nočna kronika 7.35 Vreme 
8.20 RGL danes 9.30 Smo v Evropi 
12.00 BBCnovice 13.30 Pasji radio 
14.00 Želje, čestitke 15.30 Kulturni utrip 
16.30 Carpe diem 17.30 Notranjsko kra-
ški mozaik 18.00 Iz svetovnih glasbenih 
lestvic 18.57 Izbranka tedna 19.20 Vre-
me 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 5.30 Poročila 5.45 Napovednik 
programa 6.00 Svetnik dneva 6.10 Biser 
za dušo 6.20 Prognostik 6.30 Kratke no-
vice 6.35 Kličemo 113 6.45 Sejalec seje 
besedo (dnevni odlomki Božje besede z 
razlago) 7.00 Zvonjenje 7.30 Poročila + 
AMZS, osmrtnice, obvestila 7.50 Jezikov-
ni brevir 8.00 Naravoslovne zanimivosti 
8.30 Koledar prireditev 8.45 Spominja-
mo se 9.00 Sobotna Iskrica 10.30 Poro-
čila. Vaša pesem 11.00 Za življenje, za 
danes in jutri: 1. Besede mičejo 2. Zakon-
ci 3. Svet oblikuje mlade 4. Betanija 
12.00 Zvonjenje 12.05 Biser za duio 
12.15VoščiloPROievcem 12.30 Poroči-
la. osmrtnice, obvestila 13.00 Glasbena 
voSčila 15.00 Informativna oddaja 15.30 
Osmrtnice, ot)vestila 15.50 Koledar prire-
ditev 16.00 Mali oglasi 17.00 Slovenc' 
Slovenca vabi 18.00 Poročila. Vaša pe-
sem 18.15 Naš gost 19.30 Poročila 
19.45 Sejalec seje besedo (ponovitev) 
20.00 Radio Vatikan 20.20 Ka) bo jutri 
na R.O.? 20.30 Radijska molitev 21.(X) 
Škofov govor pred nedeljo 21.15 1, Go-
spod kliče 2.-4. Vodnik po Sv. pismu 3. 
Jezus živi; Ponovitve: 22.00 Za življenje 
23.00 Obala neznanega 24.00 Slovenc' 
Slovenca vabi 4.40 Radio Vatikan 

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 9.00 Regijske 
novice 9.15 S pesmijo na obisku 9.30 
Nasvet dneva - kosilo 9.40 Glasbene že-
lje 10.00 Predstavitvena oddaja 11.00 
Regijske novice. Osmrtnice 11.30 Brez-
plačni mali oglasi 12.15 S pesmijo na ob-
isku 12.30 V ringu 13.00 Glasbeni gost 
14.00 Mlin na eter 15.30 Dogodki in od-
mevi RASL 16.15 Kulturni utrinki 16.30 
Popevka tedna 17.00 Regijske novice 
17.10 Sobotno popoldne 19.00 Zanimi-
vosti m klepeti 20.00 Nočni program 
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13.00 Voščila 13.50 EPP 14.00 Novice 
14.10 Pnspevek 14.15 Minute za zgodo-
vino 14.30 Oglašanja s športnih prif6d^ 
tev 14.50 EPP 15.00 Novice 15.15 Vre-
me. ceste 15.50 EPP 16.00 Novice 
16.10 Nedeljsko popoldne 16.50 EPP 
17.00 Novice 17.10 Nedeljsko filmsko 
popoldne 17.45 Vreme, ceste 17.50 
EPP 18.00 Novice 18.15 Izgubljene živa-
li 18.20 Kino kviz 18.50 EPP 19.00 No-
vice 19.10 Izgubljeni prednmti 19.50 
EPP 20.00 Glasba 24.00 Skupen nočni 
program 

R GORENC 
Oddajamo od 5 30 do 22.00 na 88,9 
Mhz m 95.0 Mhz UKV stereo. 

R TRIGLAV 
5.30 Minute za narodnozabavno glasbo 
5.40 Oglasi 6.00 Veterinar na obisku 
6.15 Pravljica za otroke: Žabja pesem 
6.25 Obvestila 6.40 Oglasi 6.45 Zdrav 
način življenja, ponovitev 7.00 Novice 
7.20 Vreme, ceste 7.22 Popevka tedna 
7.30 Pogled v današnji dan 7.40 Oglasi 
7.45 Aktualno 8.00 Kronika OKC Kranj 
- zadnjih 24 ur 8.05 Oddaja za otroke: 
Mirin vrtiljak 8.40 Oglasi 9.30 Kulturni 
utrinek 9.40 Oglasi 10.00 Aktualno: 75 
let Slavka Avsenika 10.25 Obvestila 
10.30 Nedeljske novice 10.40 Oglasi 
11.00 Brezplačni mali oglasi 11.40 
Oglasi 11.55 Pet do 12h 12.00 BBC 
novice 12.10 Osmrtnice 12.15 Voščila 
12.25 Obvestita 12.40 Oglasi 12.50 
Teden vseiivljenjskega učenja 13.00 
Nedeljski gost - Dano Cortese 13.40 
Oglasi 14.00 Voščila - Slovend in poto-
vanja 14.25 Obvestila 14.40 Oglasi 
15.00 Dobri ljudje 15.30 Novice 16.00 
Voščila 16.05 Vreme, ceste 16.10 Voš-
čila 16.25 Obvestila 16.30 Osmrtnice 

16.40 Oglasi 17.00 Pogled v dana^jt 
dan • Zlatko Dobnč 17.30 Včeraj, danes, 
jutn 17.45 Oglasi 18.00 Aktualno 18.30 
Tedenski pregled dogajanj na Gorenj-
skem 18.25 Obvestila 18.30 Tedenski 
pregled dogajanj na Gorenjskem 18.40 
Oglasi 18.45 Duhovni razgle<&. ponovitev 
19.00 črna kronika dneva 19.05 Minute 
z8 pnjetno razpoloženje (resna gKasba) 
19.25 Voščila 19.30 Pogled v jutnšnji 
dan 19.40 Oglasi 21.30 Popevka tedna 
21.40 Oglasi 22.00 Dr Petek, ponovitev 
22.40 Oglasi 

7.00 Napoved programa - Začnimo dan z 
nasmehom 7.15 Novice in dogodki, 
šport, vreme 7.30 Noč ima svojo moč 
8.10 Smeh za smeh 9.00 Aktualna tema 
10.00 Dogodki, šport, vreme 10.15 
Osmrtnice 11.00 Škofjeloški tednik 
12.00 Nedeljska duhovna misel 12.15 
Pesem dneva 12.20 Radijska prodaja 
12.30 Kmetijska oddaja 13.00 Osmrtni-
ce 13.10 Napoved programa 13.15 Če-
stitke 14.00 Evropa v enem tednu 15.00 
Novjce in dogodki, šport, vreme 15.30 
RA Slovenija 17.00 Nedeljsko srečanje 
19.55 Radio jutn 20.00 Odpoved pro-
grama 24.00 SNOP 

KRIM 100.2 MHz - ŠANCE: 99.5 Mhz -
UUBUANA 104.8 MHz 
6.50 Horoskop 7.15 Novice, ceste, vre-
me 7.20 Nočna kronika 7.35 Vreme 
8.20 Na današnji dan 8.25 RGL danes 
9.30 Izbor iz svetovnih zanimivosti 10.30 
Nedeljski gost 12.00 BBC novice 13.30 
Želje, čestitke 15.20 KuJtumi utnp 18.57 
Izbranka tedna 19.30 Ugibamo 19.45 
Športni pregled 19.55 Horoskop 

R OGNJIŠČE 
5.00 Praznični jutraoji p rogr^ 5.10 Vre-
me. ceste 5.30 Poročila 5.45 Napoved-
nik programa 6.00 Svetnik dneva 6.10 
Biser za dušo 6.20 Prognostik 6.30 Krat. 
ke novice 6.35 Kličen« 113 6.45 Škofov 
govor za nedeljo dr Jožel Smej 7.00 Zvo-
njenje 7,30 Poročila • AMZS. osmrtnice, 
obvestila 7.50 Jezikovni brevir 8.00 Iz 
življenja vesoljne Cerkve 8.30 Koledar 
prireditev 8.45 Spominjamo se 9.00 Sa-
kralna glasba 10.00 Radijska oznanila 
10.15 Graditelji slovenskega doma 
11.00 Poročila, osmrtnice, obvestila 
11.15 Kmetijska oddaja 12.00 Zvonjenje 
12.05 Biser za dušo 12.15 Voščilo PRO-
jevcem 12.25 Napoved popoldanskega 
programa 12.30 Prenos sv maše iz Ljub-
ljanske stolnice 14.00 Glasbena voščila 
15.00 InfonnatMia oddaja 15.30 Osmrt-
nice. obvestila 15.50 Koledar prireditev 
16.00 Glasbena voščila 17.00 Sloven-
cem po svetu In domovini 18.30 Misijon-
ska akcija za otroke 19.00 Prenos 10. 
gala koncerta iz Gallusove dvorane Can-
karjevega doma v Ljubljani 21.30 Radijski 
roman Ponovitve 22.00 NaS gost 23.00 
Graditelji 24.00 Iz življenja vesoljne Cer-
kve 00.30 Sobota ob 21 15 

7.00 Dobro jutro, novice, vreme 7.30 
Iskanja 7.45 Horoskop 8.15 Vrtimo 113 
8.30 Podoknica - oddaja o r^rodnoza-
bavni glasbi 9.30 Povej naprej 10.00 Ne-
deljska reportaža 11.00 Regijske novice, 
osmrtnice 1115 Zaprašenki dneva 11.30 
Oglasi, zanimivosti 12.00 Kronika tedna 
12.30 Črna kronika 13.l5Voščila. Spes^ 
mijo na ot^isku 14 30 Športni program 
15.30 Dogodki in odmevi RASL 16.15 
Nedeljsko popoldne 19.00 Zanimivosti in 
klepeti 20,00 Nočni program 
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SNOP - skupen nočni program radijskih 
postaj v Sloveniji vsak dan od 00.00 do 
5.00 na frekvencah Radia Triglav, Kranj In 
Sora • MURSKI VAL 

5.30 Napoved 5.50 EPP 6.00 Novice 
6.10 Tedenski pregled dogodkov 6.15 
Gorenjska nočna kronika 6.25 BIO vre-
menska napoved, sonce, luna 6.30 Na 
današnji dan 6.40 Dobro julro! Komu? 
6.50 EPP 7.00 Novice 7.15 Prispevek. 
Jabolko zdravja 7.30 čestitka presene-
čenja 7.40 Pregled tiska 7.50 EPP 8.00 
Novrce 8.15 Misel dneva • citat 8.20 Ozi-
ramo se (ceste, vreme, izgubljene živali, 
osmrtnice) 8.50 EPP 9.00 Godan 9.20 
Tema dneva- Se res poznamo - gost Bo-
jan Požar 9.50 EPP 10.00 Novice 10.10 
Mali oglasi 10.20 Cankarjev dom 10.45 
Kaj danes za kosilo 10.50 EPP 11.00 
Novice 11.10 Prispevek; Kako stvari delu-
jejo 11.30 Kviz Radia Kranj 11.45 Tenv 
perature doma in po svetu 11.50 EPP 
12.00 Novice 12.10 Pnspevek 12.30 
Osmrtnice 12.40 Prispevek 12.50 EPP 
12.10 Prispevek 12.30 Osmrtnice 
12.40 Prispevek 12.50 EPP 13.00 Pe-
sem tedna •*• poslušejbi tega tedna 13.10 
Bio vremenska napoved 13.15 Izgubljene 
živali 13.20 Črna kronika 13.50 EPP 
14.00 Godan 14.30 Prispevek 14.50 
EPP 15.00 Novice 15.15 Vreme, ceste 
15.30 Aktualno 15.45 Pregled današnjih 
kulturnih dogodkov 15.50 EPP 16.00 
Novice 16.10 Športno popoldne 16.50 
EPP 17.00 Novice 17.10 Športno popol-
dne 17.45 Vreme, ceste 17.50 EPP 
18.00 Godan 18.15 Izgubljene živali 
18.50 EPP 19.00 Novice 19.10 Izgub-
ljeni predmeti 19.45 Kultura 19.55 EPP 
20.00 Zinuelene livade 22.00 Glasba 
24.00 SNOP 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 Jutranji razgled s Triglava 6.05 Ce-
ste, vreme 6.15 Da vas prebudimo: Na-
rečna iskrica 6.25 Obvestila 6.30 Novice 
6.40 Oglasi 6.45 Vreme 6.50 Kaj je no-
vega v porodnišnicah 7.00 Novice 7.20 
Vreme, ceste 7.22 Popevka tedna 7.30 
Pogled v današnji dan 7.50 Aktualno 
8.00 Kronika OKC Kranj - zadnjih 24 ur 
8.05 Aktualno: Jejmo malo. jejmo zdra-
vo: kaj je v salamah 8.25 Obvestila 8.30 
Novice 8.50 Aktualno 9.00 Tnglavski ze-
leni vrtiček 9.30 Kulturni utrinek 9.40 
Oglasi 9.50 Aktualno 10.00 Aktualno 
10.25 Obvestila 10.30 Včeraj danes jutri 
10.40 Oglasi 11.00 Jeko tn 10.25 Ob-

vestila 10.30 Včeraj, danes, jutri 10.45 
Oglasi 11.00 Aktualno 11.40 Oglasi 
11.55 Pet do dvanajstih 12.00 BBC no-
vice 12.10 Osmrtnice 12.15 Gorenjska 
tedenska črna kronika 12.20 Voščila 
12.25 Obvestila 12.30 Novice 12.40 
Oglasi 13.00 Športni ponedeljek 13.40 
Oglasi 14.00 Aktualno, prometna varnost 
na Goffenjskem 14.15 Voščila 14.25 Ob-
vestila 14.30 Novice 14.40 Oglasi 
15.00 Aktualno 15.30 Novice 15.40 
Oglasi 16.00 Vreme 16.05 Popevka ted-
na 16.15 Gorenjska. tu smo doma 16.25 
Obvestila 16.30 Osmrtnice 16.40 Ogla-
si 16.50 Aktualno 17.00 Pogled v današ-
nji dan 17.10 Jejmo malo. jejmo zdravo, 
ponovitev 17.30 Včeraj, danes, jutn 
17.40 Oglasi 18.00 Glasbena skrinja: 
Dobri znanci 18.25 Obvestila 18.30 Ted-
nik občine Kranjska Gora 18.55 Teden-
ska gorenjska črna kronika, ponovitev 
19.00 Oglasi 19.10 Črna kronika dneva 
19.15 Voščila 19.30 Pogled v jutriSnjI 
dan 19.40 Oglasi 19.45 Moja je lepša 
kot tvoja: ansambel Rubin 20.40 Oglas« 
21.00 Glasba do polnoči 21.30 Popevka 
tedna 22.00 Ponovitev športnega pri-
spevka 22.40 Oglasi 23.00 Motorci. po-
novitev 23.20 Glasba do polnoči 

6.00 Napoved programa • Začnimo dan z 
nasmehom 6.15 Novice in dogodki, 
šport, vreme 6.30 Noč ima svojo moč 
6.40 Jezik In govorica telesa 7.00 Dnjga 
jutranja knsnika 7.40 Pregled tiska 8.00 
Radio danes 8.15 Novice in dogodki, 
šport, vreme 8.55 Dnevna malica Mateja 
9.00 Aktualno 9.30 Komentar 10.00 
Novice in dogodki 10.15 Osmrtnice 
11.00 Oddaja za upokojence 12.00 Kli-
čemo London - BBC 12.15 Pesem dneva 
12.20 Radijska prodaja 12.30 Ponovitev 
kmetijske oddaje 13.00 Osmrtnice 
13.10 Radio danes 13.15 D9 14.00 Go-
renjska, dober dan 14.30 Radijska pro-
daja 15.00 Novice In dogodki, šport, vre-
me 15.30 RA Slovenija 16.15 Radio da-
nes 17.00 Studio 911 - obrtniki 18,00 
Šolski radio 19.SS Radio jutri 20.00 Od-
poved dnevnega programa 20.05 Glas-
beni program RA Sora do polnoči 24.00 
SNOP 

KRIM: 100.2 MHz • ŠANCE: 99,5 Mhz • 
LJUBLJANA: 104.8 MHz 
6.00 Horoskop 6.57 Izbranka tedna 
7.20 Na današnji dan 7.35 Vreme 7.50 
Anketa 8.30 Kratko in sladko 8.45 Kam 
danes 9.00 Gospodarstvo 9.30 Jutro je 
lahko 10.00 V Ljubljani 10.20 Iz Trzina 
10.30 Šport na RGUi 11.30 Vaše mne-
nje o . 12.00 BBC novice 12.30 Dogo-
dek dneva 13.00 Rešeto 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 19.20 Vreme 19.30 Zno-
va Globus 19.45 Šport 19.55 Horoskop 
20.30 Večemi program 

R OGNJIŠČE 
5.00 Pogumno v novi dan 5.10 Vreme, 
ceste 5.30 Poročila 5.45 Napovednik 
programa 6.00 Svetnik dneva 6.10 Biser 
za dušo 6.20 Prognostik 6.30 Kratke no-
vice 6.35 Kličemo 113 6.45 Sejalec seje 
t>esedo (dnevni odlomki Božje besede z 
razlago) 7.00 Zvonjenje 7.15 Bim-bam-
bom 7.30 Poročila + AMZS. osmrtnice, 
otivestila 7.50 Jezikovni brevir 8.00 
Kmetijski nasvet 8.30 Koledar prireditev 
8.45 Spominjamo se 9.00 Poročila 9.15 
Napovednik 10.00 Poročila 11.00 Krat-
ke novice in Vaša pesem 11.15 Iz založbe 
TDO 12.00 Zvonjenje. ponovitev duhov-
ne misli 12.05 Biser za dušo 12.15 Voš-
čilo PRO-jevcem 12.30 Poročila, osmrt-
nice. obvestila 13.00 Mali oglasi 13.30 
Stare, ma lepe 14.00 Kratke novice 
14.05 Napovednik 14.15 GV v etru 
14.30 Kulturni utrinki 15.00 INFO odda-
ja 15.30 Osmrtnice, obvestila 15.50 Ko-
ledar prireditev 17.00 1. ZdravsWena 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 Amenke 19.10 Kratke novice 19.15 
Napovednik 19.30 Za otroke 19.45 Se-
jalec seje besedo (ponovitev) 20.00 Ra-
dio Vatikan 20.20 Kaj bo jutri na R.O.? 
20.30 Prijatelji Radia Ognjišče 21.30 
Mozaik dneva 22.00 1 Zartimivosti noč-
nega neba. 3. Prepadi in mostovi (do 
24.00) 23.00 Sakralna glasba 24.00 
Slovencem po svetu in domovini 4.40 
Radio Vatikan 

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 9.00 
Regijske novice 9.15 S pesmijo na obis-
ku 9.30 Nasvet dneva • Ljudje med seboj 
9.40 Glasbene želje 10.00 Športni pro-
gram 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 Gospodarskj vestnik 15.30 Dogod-
ki io odmevi RASL 16.15 Kulturni utrinki 
16.30 Popevka tedna 17.00 Regijske 
novice 17.10 Šport plus (mozaična š^r t -
na oddaja) 18.20 Glasbene želje 19.00 
Zanimivosti in klepeti 20.00 Nočni pro-
gram 
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SNOP - skupen nočni program radijskih 
postaj v Sloveniji vsak dan od 00.00 do 
5.00 na frekvencah Radia Triglav. Kranj In 
Sora-MURSKI VAL 

mm\ 
5.30 Napoved 5.50 EPP 6.00 Novice 
6.20 Gorenjska nočna kronika 6.25 BIO 

vremenska napoved, sonce, luna 6.30 
Na današnji dan 6.40 Dobro jutro, komu? 
6.50 EPP 7.00 Novice 7.15 Kultura 7.40 
Pregled tiska 7.50 EPP 8.00 Novice 
8.15 Misel dneva - otat 8.20 Oziramo se 
(ceste, vreme, izgubljene živali, osmrtni-
ce) 8.50 EPP 9.00 Novice 9.10 Pred-
stavljamo vam slovenske glasbenike 

Amor 9.50 EPP 10.00 Novice 10.10 Pri-
spevek: Megasrčkov horoskop 10.15 
ZJatko Dobrič 10.50 EPP 11.00 Novice 
11.10 Po domače na kranjskem radiu 
11.45 Temperature doma m po svetu 
11.50 EPP 12.00 Novice 12.10 Brez-
plačni mali oglasi 12.30 Osmrtnice 
12.40 Kmetijska oddaja 12.50 EPP 

SNOP - skupen nočni program radijskih 
postaj v Sloveniji vsak dan od 00.00 do 
5.00 na frekvencah Radia Triglav, Kranj in 
Sora-RAOiO KRANJ 

R KRANJ 
5.30 Napoved 5.50 EPP 6.00 Novice 
6.10 Poslovne novice 6.20 Gorenjska 
nočna kronika 6.25 BIO vremenska na-
poved. sonce, luna 6.30 Na današnji 
dan 6.40 Dobro jutro, komu? 6.50 EPP 
7.00 Novice 7.15 Prispevek: Knjižni ko-
tiček 7.30 tiestitka presenečenja 7.40 
Pregled tiska 7.50 EPP 8.00 Novice 
8.15 Misel dneva - citat 8.20 Oziramo 
se (ceste, vreme, izgubljene živali, 
osmrtnice) 8.50 EPP 9.00 Godan 9.20 
Tema dneva: gost župan občine Šenčur 
9.50 EPP 10.00 Novice 10.10 Mali 
oglasi 10.40 Zaposlovanje 10.45 Kaj 
danes za kosilo 10.50 EPP 11.00 Novi-

ce 11.10 Mali oglasi 11.30 Kviz Radia 
Kranj 11.45 Temperature doma in po 
svetu 11.50 EPP 12.00 Novice 12.10 
Prispevek 12.30 Osmrtnice 12.40 Pri-
spevek 12.50 EPP 13.00 Pesem tedna 
+ poslušejbi tega tedna 13.10 Izgublje-
ne živali 13.15 Prispevek: Med Brusljem 
in Strasbourgom 13.50 EPP 14.00 Go-
dan 14.30 Prispevek: borzni komentar 
14.50 EPP 15.00 Novice 15.15 Vrerr«. 
ceste 15.30 Aktualno 15.45 Pregled 
današnjih kulturnih dogodkov 15.50 
EPP 16.00 Novice 16.20 Prispevek 
16.55 EPP 17.00 Novice 17.10 Vreme, 
ceste 17.20 Avtomo&iistična oddaja na 
Radiu Kranj 17.50 EPP 18.00 Godan 
18.15 Izgubljene živali 18.20 Računal-
niške novice 18.40 Prispevek 18.50 
EPP 19.00 Novice 19.10 Izgubljeni 
predmeti 19.30 Prispevek 19.45 Kultu-
ra 19.50 EPP 20.00 Golobova pred-

premiera 22.00 Glasba 24.00 SNOP 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 narodnozal̂ avno glasbo 
6.00 Jutranji razgled s Triglava 6.05 Ce-
ste. vreme 6.15 Da vas prebudimo 6.25 
Obvestila 6.30 Novice 6.40 Oglasi 6.45 
Vreme 6.50 Kaj je novega v porodnišni-
cah 7.00 Novice 7.15 Prireditve v občini 
Tržič 7.22 Popevka tedna 7.30 Pogled v 
današnji dan 7.40 Oglasi 7.50 Aktualno 
8.00 Kronika OKC Kranj - zadnjih 24 ur 
8.05 Energetski nasvet 8.25 Obvestila 
8.30 Novice 9.00 Aktualno 9.30 Kultur, 
ni utrinek 9.40 Oglasi 9.50 Aktualno 
10.00 Gibljfve slike 10.25 Obvestila 



10.30 Včeraj, danes, jutn 10.40 Ogtasi 
11.00 Aktualrto 11.40 Oglas 11.55 Pet 
dO dvanai$bh 12.00 BBC • novtce 12.10 
Osmrtnice 12.15 Voš6la 12.25 Obvesti 
la 12.30 Novice 12.40 Oglasi 13.00 Ak-
tualno 13.40 Oglasi 14.00 Prosta delo-
vna mesta 14.15 Voščita 14.25 Obvestila 
14.30 Novice 14.40 Oglasi 15.00 Aktu-
alno; Big bang 15.30 Novtc« 15.40 
Oglasi 15.45 Turistično druitvo Triid 
16.00 16.05 Popevka tedna 16.25 Ob-
vestila 16.30 Osmrtnice 16.40 Oglasi 
17.00 Pogled v dana^ji dan 17.10 Kviz-
koteka 17.30 Včeraj, danes, jutn 17.40 
Oglasi 18.00 Aktualno; Pop abeceda 
18.25 Obvestila 18.30 Tednik občine 
Bohinj 19.00 Oglasi 19.10 Črna kronika 
dneva 19.15 Voščita 19.30 Pogled v ju-
tnšnji dan 19.40 Oglasi 19.45 Pravljica 
za otroke 19.45 Lestvica izpod Tnglava 
20.15 Glasbeni večer po izboai Braca 
Korena 20.40 Oglasi 21.30 Popevka 
tedria 21.40 Oglasi 22.00 Računair îške 
novice 23.00 Kulturni utrinek, ponovrtev 

6.00 Napoved programa • Začnimo dan z 
nasmehom 6.15 Novice in dogodki, 
šport, vreme 6.30 Noč ima svojo moč 
6.40 Besedovanje o besedah 7.00 Dru-
ga jutranja kronika 7.30 Črna kronika 
7.40 Pregled tiska 8.00 Radio danes 
8.15 Novice in dogodki, šport, vreme 
8.55 Dnevna malica - Mateja 9.00 Aktu-
alno 9.30 Radovedni vseved 10.00 Novi-
ce in dogodki, šport, vreme 10.15 
Osmrtnice 10.30 Vrek:i zdravja in lepote 
12.00 Kličemo London • BBC 12.15 Pe-
sem dneva 12.30 Čestitke 13.00 Osmrt-
nice 13.10 Radio danes 13.15 D914.00 

Dober dan. Gorenjska 14.30 Radijska 
prodaja 15.00 Novtce tn dogodki, šport 
15.30 RA Slovenija 16.15 Radio danes 
17.00 Studio 911 (kultura) 18.00 Vrt>i>ak 
stare glasbe 20.00 Odpoved dnevnega 
programa 20.05 Glasbeni program RA 
Sofadopolno6 24.00 SNOP 

KRIM 100.2 MHZ • ŠANCE: 99.S Mhz -
UUBUANA 104,8 MHz 
7.00 Dobro jutro 7.15 Novice 7.20 Noč-
na kronika. Horoskop. Izbranka tedna. 
Na današnji dan 7.35 Vreme 7.50 Anke-
ta 8.30 Kratko in sladko 8.45 Kam danes 
9.00 Gospodarstvo 9.30 Jutro je lahko 

. 10.00 V Ljubljani 10.30 Gost. tema 
11.00 Kamniške novice 11.30 Vaše 
mne<ije o 12.00 BBC novice 12.30 
Volitve 13.00 Iz tujega tiska 13.00 Reše-
to 13.30 Osir 14.00 Pasji radio 15.00 
RGL obvešča in komentira 15.30 Kultur-
nI utrip 15.50 Gospodarstvo 20.00 Ho-
roskop 20.30 Večerni program 

R OGNJIŠČE 
5.00 Pogumno v novi dan 5.10 Vreme, c ^ 
ste 5.30 Poročila 5.45 Napovednik pro-
graffka 6.00 Svetnik dfteva 6.10 Biser za 
dušo 6.20 Prognostik 6.30 Kratke ncMce 
6.35 Kličemo 113 6.45 Sejalec seje be-
sedo (dnevni odlomki Božje besede z raz-
lago) 7.00 Zvonjenje 7.15 Binvba^v^>om 
7.30 Poročila • AMZS, osmrtnk:e. obve-
stila 7.50 Jezikovni brevir 8.00 KmetijsKi 
nasvet 8.30 Koledar prireditev 8.45 
minjamo se 9.00 Poročila 9.15 Napoved-
nik 10.00 Poročila 11.00 Kratke novice. 
Vaša pesem 12.00 Zvonjenje 12.05 Biser 
za dušo 12.15 Voščito PROievcem 12.30 

Poročtta. osmrtnice, obvestila 13.00 Mali 
oglasi 14.00 Kratke n o ^ 14.05 Napo-
vednik 14.15 GV v etru 14.30 Kulturni 
utnnki 15.00 Informativna odda^ 15.30 
Osmrtnice. obt«stila 15.50 Koiedar: 
ditev 16.00 Giasbena voščila 17.00 
na radiu Ognjišče I 18.00 Poročila. Vaša 
pesem 18.15 Šport na Radiu Ognjišče II 
19.00 Kratke novice 19.15 Napovednik 
programa za jutn 19.30 Za otroke 19.45 
Sejalec seje besedo (ponov) 20.00 Radio 
Vatikan 20.20 Kaj bo Mn na R O.? 20.30 
1. Luč v temi, 3 Vstani m tvxli. 2. 4. in 5. 
Juretov večer 21.30 Mozaik dneva 22.00 
1. in 3 Sončna pesem, 2. 4. \n 5 Svetlo-
ba in sence Ponovitve. 23.00 Ponedeljek 
ob 17.00 24.00 Prijatelji Radia Ognjišče 
4.40 Radio Vatikan 

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 Kultumi utrinki 9.00 
Regijske novice 9.15 S pesmijo na obis-
ku 9.30 Nasvet dneva • Ekologija 9.40 
Glasbene želje 9.50 Minute s turistično 
agencijo Reiax 10.00 Minute za podjetne 
11.00 Regijake novice, osmrtnice 11.30 
Brezplačni mali oglasi 12.15 S pesmijo 
na obisku 12.30 Opoldnevnik Radia Ko-
per 13.15 Kulturni utrinki 13.30 SMS be-
račk 14.00 Mlin na eter 15.15 Z vami Go-
spodarski ve^ i k 15.30 Dogodki in od-
mevi RASL 16.15 Kulturni utrinki 16.30 
Popevka tedna 17.00 Regijske novice 
17.15 Kultun^ razglednica 18.20 Glas-
bene želje 19.00 Zanimivosti in klepeti 
20.00 Nočni program 

S R E D A , 1. D E C E M B R A 2 0 0 4 

SNOP • skupen nočni program radijskih 
postaj v Sloveniji vsak dan od 00.00 do 
5.00 na frekvencah Radia Triglav. Kranj in 
Sora-RADIO KRANJ 

5.30 Napoved 5.50 EPP 6.00 Novice 
6.10 Poslovne novice 6.20 Gorenjska 
nočna kronika 6.2 5 Bio vremer^skd napo-
ved 6.30 Na današnji dan 6.40 Dobro ju-
tro. komu? 7.00 Novice 7.15 Prispevek 
7.30 Čestitka presenečenja 7.40 Pre-
gled tiska 7.50 EPP 8.00 Novice 8.15 
Misel dneva • citat 8.20 Oziramo se (ce-
ste. vreme, izgubljene živali, osmrtnice) 
8.50 EPP 9.00 Godan 9.20 Tema dne-
va 9.50 EPP 10.00 Novice 10.10 Mali 
oglasi 10.20 Ponudba nepremičnin 
10.45 Kaj danes za kosHo 10.50 EPP 
11.00 Novice 11.10 Prispevek: Kako 
stvari delujejo 11.30 Kviz Radia Kranj 
11.40 Oglašanje Dobro jutro Slovenija 
11.45 Temperature doma in po svetu 
11.50 EPP 12.00 Novjce 12.10 Mmutka 
za zgodovino Kranja 12.30 Osmrtnice 
12.40 Prispevek: 12.50 EPP 13.00 Pe-
sem tedna • poslušejbl tega te<tna 13.10 
Bio vremenska napoved 13.15 Izgubljene 
živali 13.20 Prispevek: 13.50 EPP 
14.00 Godan 14.30 Prispevek 14.50 
EPP 15.00 Novice 15.10 Borzni komen-
tar 15.15 Vreme, ceste 15.30 Aktualno 
15.45 Pregled današnjih kulturnih do-
godkov 15.50 EPP 16,00 Novice 16.10 
Prispevek: 16.50 EPP 17.00 Novice 
17.10 Prispevek 17.45 Vreme, ceste 
17.50 EPP 18.00 Godan 18.15 Izgublje-
ne živaJi 18.20 Oddaja za upokojence 
18.50 EPP 19.00 Novice 19.05 Izgub-
ljeni predmeti 19.10 Mladi, nadarjeni, 
obetavni EU 19.30 Zadetek ŽO.OO Ne 
krop ne voda 22.00 Glasba 24.00 Skup-
ni nočni progam 

R GORENC 
Oddajamo od 5.30 do 22.00 na 88.9 
Mhz in 95.0 Mhz UKVstereo. 

R TRIGLAV 

5.30 Minute za narodnozabavno glasbo 
6.00 Jutranji razgled s Triglava 6.05 Ce-
ste, vreme 6.15 Da vas prebudimo 6.25 
Obvestila 6.30 Novice 6.40 Oglasi 6.45 
Vreme 6.50 Kaj je novega v ponxlnišni-
cah 7.00 Novice 7.20 Vreme, ceste 7.22 
Popevka tedna 7.30 Pogled v današnji 
dan 7.40 Oglasi 7.45 Aktualno 8.00 Kro-
nika OKC Kranj - zadnjih 24 ur 8.05 Na-
svet psihologinje - kajenje - nasveti za 
prenehanje 8.25 Obvestila 8.30 Novice 
9.00 Telekomu 9.30 Kultumi utrinek 

9.40 Oglasi 10.00 Olimpijski kotiček 
10.25 Obvestila 10.30 V č ^ , danes, ju-
tri 10.40 Oglasi 11.00 Aktualno: Zlata 
kočija formula ena 11.40 Oglasi 11.55 
Pet do dvanajstih 12.00 BBC • novice 
12.10 Osmrtnice 12.15 Voščila 12.25 
Obvestila 12.30 Novnce 12.40 Ogiaai 
13.00 Aktualno 13.40 Oglasi 13.50 Mo 
torci 14.15 Voščila 14.25 Obvestila 
14.30 Novice 14.40 Oglasi 15.00 Aktu-
alno 15.30 Novk:e 15.40 Oglasi 16.00 
Vreme, ceste 16.10 Popevka tedna 
16.15 Gorenjska, tu smo doma 16.25 
Obvestila 16.30 Osmrtnice 16.40 Ogla-
si 17.00 Pogled v današnji dan 17.10 Ak-
tualno 17.30 Včeraj, danes, jutri 17.45 
Oglasi 18.00 Moda in čas 18.25 Obve-
stila 18.30 Tednik občine Jesenice 
19.00 Aktualno 19.10 Črna kronika dne-
va 19.15 Misli iz Biblije 19.30 Pogled v 
jutrišnji dan 19.40 Oglasi 19.41 Minute 
za prijetno razpoloženje 20.00 Pot k sve-
tlobi in zdravju 21.00 Glasba do polnoči 
21.30 Popevka tedna 21.45 Zlata kočija 
fomiula ena, ponovitev 22.40 Oglasi 
23.00 Misli iz Biblije, ponovitev 

R S O R A 

6.00 Napoved programa - Začnimo dan z 
nasmehom 6.15 Novice in dogodki, 
šport, vreme 6.30 Noč ima svojo moč 
6.40 Cvetlice in gredice 7.00 Dmga ju-
tranja kronika 7.40 Pregled tiska 8.15 
Novice, dogodki, šport, vreme 8.55 
Dnevna malica - Mateja 9.00 Aktualno 
10.00 Novice In d|ogodki 10.15 Osmrtni-
ce 10.20 Zakladi slovenskih spominov 
11.00 Župan na obisku - Občina Ško^a 
Loka 12.00 Kličemo London • BBC 
12.15 Pesem tedna 13.00 Osmrtnice 
13.t0 Radio danes 13.15 D9 14.00 Do-
ber dan, Gorenjska 14.30 Radijska pro-
daja 15.00 Novice in dogodki, šport, vre-
me 15.30 RA Slovenija 16.15 Radio da-
nes 17.00 Na planetu glasbe 19.00 Mi-
klavž na obisku v studiu radia Sora 20.00 
Študentska napetost 21.05 Odpoved 
progranr^ Glasbeni program RA Sora 
do polnoči 24.00 SNOP 

KRIM: 100.2 MHz - ŠANCE: 99,5 Mhz -
UUBLJANA: 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 8.30 Kratko in 
sladko 8.45 Kam danes 9.00 Gospo 
darsWo 9.30 Jutro je lahko 10.00 V 
Ljubljani 10.30 RGL-<5v gost 11.30 Vaše 
mnenje o 12.00 BBC novice 12.30 Vo-

litve 13.00 Rešeto 14.00 Pasji radio 
15.00 RGL obvešča in komentira 15.30 
Kultumi utrip 15.50 Gospodarstvo 
17.30 Kinomatik 18.00 Izbranka tedna, 
glasovanje 19.20 Vreme 19.30 Ugiba-
mo 19.45 Šport 19.55 Horoskop 
21.00 Vedeževanje 

R OGNJIŠČE 
5.00 Pogumno v novi dan 5.10 Vreme, 
ceste 5.30 Poročila 5.45 Napovednik 
programa 6.00 Svetnik dneva 6.10 Biser 
za dušo 6.20 Prognostik 6.30 Kratke no-
vice 6.35 Kličemo 113 6.45 Sejalec seje 
besedo {dnevni odlomki Božje besede z 
razlago) 7.00 Zvonjenje 7.15 Bim-banv 
bom 7.30 Poročila + AMZS, osmrtnice, 
obvestila 7.50 Jezikovni brevir 8.00 Kme-
tijski hasvet 8.30 Koledar prireditev 8,45 
Spominjamo se 9.00 Poročila 9.15 Na-
povednik 10.00 Poročila 10.15 Srečno 
na poti 11.00 Kratke novice. Vaša pesem 
12.00 Zvonjenje 12.05 Biser za dušo 
12.15 Voščilo PRCHevcem 12.30 Poro-
čila. osmrtnice, obvestila 13.00 Zlati 
zvok 14.00 Kratke novice 14.05 Napo-
vednik 14.15 GV v etru 14.30 Kultumi 
utrinki 15.00 Informativna oddaja 15.30 
Osmrtnice, obvestila 15.50 Koledar prir 
reditev 16.00 Mali oglasi 17.00 Pogovor 
o 18.00 Poročila. Vaša pesem 18.15 
Spoznanje več - predsodek manj 19.00 
Kratke novice 19.15 Napovednik 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 (radijska kateheza) 21.30 Moza-
ik dneva 22.00 Glasba z znamko Ponovit-
ve: 23.00 Šport na Radiu Ognjišče 4.40 
Radio Vatikan 

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 Kultumi utrinki 9.00 
Regijske novice 9.15 S pesmijo na obis-
ku 9.30 Nasvet dneva - Zdravje in lepota 
9.40 Glasbene želje 10.00 Občina 
Ce&s\o 11.00 Regijske novice, osmrtni-
ce 11.30 Brezplačni mali oglasi 12.15 S 
pesmijo na obisku 12.30 Opoldnevnik 
Radia Koper 13.15 Kuttumi utrinki 13.30 
SMS beračk 14.00 Mlin na eter 15.15 Z 
vami (Gospodarski vestnik 15.30 Dogod-
ki in odmevi RASL 16.15 Kultumi utrinki 
16.30 Popevka tedna 17.00 Regijske 
novice 17.10 Šolska oddaja 18.20 Glas-
bene želje t9.00 Zanimivosti in klepeti 
20.00 Nočni program 

Č E T R T E K , 2 . D E C E M B R A 2 0 0 4 

SNOP - skupen nočni program radijskih 
postaj v Sloveniji vsak dan od 00.00 do 
5.00 na frekvencah Radia Triglav. Kranj in 
Sora-RADIO PTUJ 

5.30 Napoved 5.50 EPP 6.00 Novice 
6.10 Poslovne novice 6.20 Gorenjska 
nočna kronika 6.25 BIO vremenska na-
poved. sonce, luna 6.30 Na današnji dan 
6.40 Dobro jutro, komu? 6.50 EPP 7.00 
Novice 7.15 Prispevek 7.30 (Ilestitka pre-
senečenja 7.40 Pregled tiska 7.50 EPP 
8.00 Novice 8.15 Misel dneva - citat 
8.20 Oziramo se (ceste, vreme, izgublje-
ne živali, osmrtnice) 8.50 EPP 9.00 Go-
dan 9.20 Tema dneva: 9.50 EPP 10.00 
Novice 10.10 Mali oglasi 10.20 Prešer-
novo gledališče 10.45 Kaj danes za kosh 
lo 10.50 EPP 11.00 Novtee 11.10 Kako 
stvari delujejo 11.15 Fondpolica 11.30 
Kviz Radia Kranj 11.45 Temperature 
doma in po svetu 11.50 EPP 12.00 No-
vice 12.10 Rdifann 12.30 Osmrtnice 
12.40 Prispevek: TUS 12.50 EPP 
13.00 Pesem tedna poslušejbi tega 
tedna 13.10 Bio vremenska napoved 
13.15 Izgubljene živali 13.20 Prispevek 
oglašanje Dobro jutro Slovenija 13.50 

EPP 14.00 Godan 14.30 Planinsko 
športni količek 14.50 EPP 15.00 Novice 
15.10 Borzni komentar 15.15 Vreme, ce-
ste 15.30 Aktualno 15.45 Pregled da-
našnjih kulturnih dogodkov 15.50 EPP 
16.00 Novice 16.20 Prispevek: na pla^ 
nincah 16.50 EPP 17.00 Prispevek 
17.10 Pnspevek 17.45 Vreme, ceste 
17.50 EPP 18.00 Godan 18.15 Izgublje-
ne živali 18.20 Prispevek: To so naši 
18.50 EPP 19.00 Novice 19.10 Izgub-
ljeni predmeti 19.25 Oddaja EU 19.30 
Prispevek 19.45 Kultura 19.50 EPP 
20.00 Četrtkov tuti fnjti 22.00 Glasba 
24.00 SNOP 

R GORENC 
Oddajamo od 5.30 do 22.00 na 88.9 
Mhrin95.0 Mhz UKVstereo 

R TRIGLAV 
5.30 Minute za narodnozabavno glasbo 
6.00 Jutranji razgled s Triglava 6.02 Ce-
ste 6.05 Vreme 6.15 Da vas prebudirru} 
6.25 Obvestila 6.30 Novice 6.40 Oglasi 
6.45 Vreme 6.47 Kaj je novega v porod-
nišnicah 6.50 Jutranja humoreska 7.00 
Novice 7.20 Vreme, ceste 7.22 Popevka 
tedna 7.30 Pogled v današnji dan 7.40 

Oglasi 7.50 Aktualno 8.00 Kronika OKC 
Kranj - zadnjili 24 ur 8.05 Zdrav tračin živ-
ljenja: Dejavniki, ki omogočajo zdravje 
8.25 Obvestila 8.30 Novice 8.40 Oglasi 
9.00 Zakladi ljudske modrosti 9.10 Lek 
se predstavlja 9.30 Kultumi utrinek 9.40 
Oglasi 9.45 Jutranja uganka 10.00 Gib-
ljive slike. Žeiezar 10.20 Vreme, ceste 
10.25 Obvestila 10.30 Včeraj, danes, ju-
tri 10.40 Oglasi 11.00 Mavrica - razstava 
Radia Triglav 11.40 Oglasi 12.00 BBC -
novice 12.10 Osmrtnice 12.15 Voščila 
12.25 Obvestila 12.30 Novrce 12.40 
Oglasi 13.00 Aktualno - OKS 13.10 Ka-
men spotike 13.40 Oglasi 14.00 Aktual-
no 14.10 Vreme doma m po svetu 15.00 
Aktualno 15.30 Novice 15.40 Oglasi 
16.00 Vreme, ceste 16.05 Popevka ted-
na 16.25 Obvestila 16.30 Osmrtnice 
16.40 Oglasi 17.00 Pogled v današnji 
dan 17.05 Psihološka astrologija 17.30 
Včeraj danes jutri 17.40 Oglasi 18.00 
Minute za slovenski jezik 18.30 Tednik 
občine Radovljica 19.00 Oglasi 19.10 
Današnja črna kronika dneva 19.15 Voš-
čila 19.30 Pogled v jutrišnji dan 19.40 
Oglasi 19.45 Zimzeleni četrtek 21.00 
Glasba do polnoči 21.15 V jutrišnjem Go-
renjskem glasu 21.30 Popevka tedna 

21.40 Oglaa 22.00 Zdravnikov nasvet, 
portovrtev 22.40 Oglasi 23.40 Oglasi 

6.00 Začnimo dan z nasmehom 6.15 No-
vice in dogodki, šport, vreme 6.30 Noč 
ima $vo>o moč 6.40 Gospodinjski nasve-
ti 7.00 Druga jutranja kronika 8.00 Radio 
danes 8.55 Dnevna nnalica - Mateja 9.00 
Aktualno 9.30 Kulturni vsakdan • Izza 
odra 10.00 Novice in dogodki 10.15 
Osmrtnice 10.30 Komercialna predstavi-
tev 11.00 Vprašanja in pobude 12.00 Kli-
čemo London - BBC 12.15 Pesem tedna 
12.30 Česutke 13.00 Osmrtnice 13.10 
Radio danes 13.15 D9 14.00 Dober 
dan. Gorenjska 14.30 Radijska prodaia 
15.00 Novice in dogodki, ^or t . vreme 
15.30 RA Slovenija 16.15 Radio danes 
17.00 Studio 911 18.00 Od svečke do 
volana 19.00 Vandranje s harmoniko 
20.00 Odpoved programa 21.00 Glas-
beni program RA Sora do polnoči 24.00 
SNOP 

KRIM: 100.2 MHz - ŠANCE: 99.5 Mhz • 
UUBUANA: 104.8 MH 
6.00 Dobro jutro 6.15 Novice, ceste, vre-
me 6.20 Nočna kronika 6.50 Horoskop 
6.57 Izbranka tedna 7.20 Na današnji 
dan 7.35 Vreme 7.50 Anketa 8.30 Krat-
ko in sladko 8.45 Kam danes 9.00 Go-

spodarstvo 9.30 Jutro je lahko 10.00 V 
Uubljani 10.30 Naš gost 11.30 Vaše 
mnenje 0 . , 12.00 BBC novice 12.30 
Volitve 13.00 Rešeto 14.00 Pasji radio 
14.30 Borzni komentar 15.00 RGL ob-
vešča in komentira 15.30 Kultumi utrip 
15.50 Gospodarstvo 17.30 Živalski pro-
gram 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 5.30 Poročila 5.45 Napovednik 
programa 6.00 Svetnik dneva 6.10 Biser 
za dušo 6.20 Prognostik 6.30 Kratke no-
vice 6.35 Kličemo 113 6.45 Sejalec seje 
t>esedo (dnevni odlomki Božje besede z 
razlago) 7.00 Zvonjenje 7.15 Bim-bam-
bom 7.30 Poročila • AMZS. osmrtnice, 
obvestila 7.50 Jezikovni brevir 8.00 Kme-
tijski nasvet 8.30 Koledar pnreditev 8.45 
Spominjamo se 9.00 Poročila 9.15 Na-
povednik 9.30 Založba Družina 10.00 
Poročda 10.15 Doživetja gora in narave 
11.00 Kratke novice. Vaša pesem 12.00 
Zvonjenje 12.05 Biser za dušo 12.15 
Voščilo PRO-jevcem 12.30 Poročila, 
osmrtnice, ^̂ »bvestila 13.00 Mali oglasi 
14.00 Kratke novice 14.05 Napovednik 
14.15 GV v etru 14.30 KuHumi utrinki 
14.45 Komentar iz Dmžine 15.00 Infor-
mativna oddaja 15.30 Osmrtnice, obve-

stila 15.50 Koledar pnreditev 16.00 
Glasbena voš6la 18.00 Poročila m Vaša 
pesem 18.15 1,-3. DgašKa oddaja 2.-4 
Skavtski potep 19.00 Kratke nov)ce 
19.15 Napovednik 19.30 Za otroke 
19.45 Sejalec seje besedo (ponov.) 
20.00 Radio Vatkan 20.20 Kaj bo jutn 
na R.O.? 20.30 Karavana pnjateljstva I 
21.30 Mozaik dneva 22.00 K3rava.na 
pnjateljstva II. Ponovrtve 23.00 Pogovor 
o 24.00 Sveta vera bodi vam luč 4.40 
Radio Vatikan 

6.00 Dobro jutro, novice, vreme 6.15 Ju-
tranji nasmeh 6.30 Popevka tedna 7.20 
Horoskop 7.45 Vrtmo 113 7.50 Zapfa-
šenk) dneva 8.15 Listamo časopise 8.30 
Povej naprej 8.40 Kuttumi utrinki 9.00 
Regijske novice 9.15 S pesmijo na obis-
ku 9.30 Nasvet dneva • dom m gospo-
dinjstvo 9.40 Glasbene želje 10.00 Turi-
slika 11.00 Regijske novice, osmrtnice 
11.30 Brezplačni malt oglasi 12.15 S 
pesmijo na obisku 12.30 Opoldnevnik 
Radia Koper 13.15 Kulturni utrinki 13.30 
SMS beračk 14.00 Mtin na eter 15.15 Z 
vami Gospodarski vestnik 15.30 Dogod-
ki \i\ Odmevi Radia Slovenija 16.15 Kultur-
ni utrinki 16.30 Popevka t^dna 17.00 
Regijske novice 17.15 Vonj po bencinu 
18.20 Glasbene želje 19.00 Zanimivosti 
in klepeti 20.00 Nočnlprogram 

Za vas v kinu 
Piše: Dominik Frelih 

ALIEN PROTI PREDATORJU 
Triler 
Priporočamo ogled nad 15 let. 
Dolžina: 101 minul 
Rei l ja: Paul Anderson 
Scenarij: Paul W.S. Anderson 
Igrajo: Sanaa Lathan, Raoul Bova. Ljance Henriksen, Ewan 
Bremner, Colin Salnnon. Tommry Ra^agan. Joseph Rye 
Na Antarktiki. 300 metrov pod ledom so strokovnjaki našli 
piramido. Ki se je začela nenadoma segrevati. Neznana 
gmota je še neraziskana. Še bolj čudno je, da nt videti, da 
bi jo zgradil človek. Raziskovalci na poti tja dol naletijo na 
neprijetno epizodo. Zunajzemeljska bitja tam izvajajo svo-
je rituale, kjer predatorji podjarmljajo aliene. Dvoboj je 
kait, človek pa ni nrti žrtev, pač pa vaba. Kdorkoli bo znf^-
gal, bo človek izgubil. 

Film temelji na dveh popolnoma različnih video igricah. 
Sicer so lastnosti posameznih bitij za film nekoliko pos-
plošili in režiser se je oddaljil od pravil, kakor se mu je 
zdelo. Schvvarzeneegerjevi predatorji iz 1987 so. kot iz-
gleda. dolgo uporabljali naš planet za telovadnico. Vendar 
se začne zares. Snnešna scena, ko neki predator sname 
čelado in napol že čakamo, da ga bo Lattian poljubila, če 
bi našla primeren prostor na spaki. Pošasti pa premorejo 
toliko faličnih in vaginalnih groženj, da bi zadostovalo za 
doktorat iz Freuda. Pošasti so neokusne, krvave in 
površne. Kake posebne globine ne moremo od tovrstne-
ga žanra niti pričakovati. Kot je videti, film želi na neki 
način potrditi Danikenovo teorijo o vesoljcih, ki so stare 
Azteke, Egipčane. Nazce in Azijce naučili graditi, potem 
pa za desetletja izginili. Vsake toliko pa se vrnili in se šli 
junake. Zgodba je brez pravega zapleta, deloma jo rešu-
jejo le spake. kj pa niso tako profesionalne, kot bi človek 
pričakoval po Gospodarju prstanov. 

GARDEN STATE 
Drama 
Priporočamo ogled nad 15 let. 
Dolžina: 109 minut 
Režija: Zach Braff 
Scenarij: Zach Braff 
Igrajo: Zach Braf-f, Natalie Portman, lan Holm, Peter 
Sarsgaard 
Andrew (Zach Braff) je razvalina, polna antidepresivov, ki 
se po desetih letih vme domov, ker mu je umrla mama. Ko 

Petek, 26. novembra 
CENTER: amer. mist. trii. POZABUENI ob 16.. 18. in 22. 
uri, južno kor. nem. drama POMLAD. POLETJE. JESEN. 
ZIMA ... IN POMLAD ob 20. uri; STORŽIČ: amer. grozlj. 
IZGANJALEC HUDIČA: NA ZAČETKU ob 17. in 21. uri. 
južno korej. nem. drama POMLAD. POLETJE. JESEN. 
ZIMA .. . IN POMLAD ob 19. uri: RAOOVUICA - LINHAR-
TOVA DVORANA: akcij. trii. TELESNI ČUVAJ ob 20. uri; 
ŠKOFJA LOKA: anim. film KRAUESTVO MORSKEGA 
PSA ob 18. uri. trii. drama VAS OB GOZDU ob 20. uri; 
ŽIRI: Gledališka predstava Špas teater FUNJV MONEY ob 
19.30; ŽELEZAR JESENICE: psih. trii, STRANSKI UČIN-
KI ob 18. uri. fant. srhlj. VAN HELSING ob 20. uri. 

Sobota, 27. novembra 
CENTER: amer. mist. trii. POZABUENI ob 17., 19. in 21. 
uri: STORŽIČ: amer grozlj. IZGANJALEC HUDIČA: NA 
ZAČETKU ob 16. in 18 uri. južno korej. nem, drama PO-
MLAD, POLETJE. JESEN. ZIMA ... IN POMLAD ob 20. 
uri. amer, trii. AUEN PROTI PREDATORJU ob 22. uri; RA-
DOVUICA - LINHARTOVA DVORANA: akcij. kom. BEL 
AMODELA ob 18. uri. akcij. trii. TELESNI ČUVAJ ob 20. 
uri; ŠKOFJA LOKA: anim. film KRALJESTVO MORSKE-
GA PSA ob 18. uri. rom. kom. PRIVLAČNA SOSEDA ob 
20. uri; ŽIRI: amer. psih. trii. STRANSKI UČINKI ob 20. 
uri; ŽELEZAR JESENICE: psih. trii. STRANSKI UČINKI 
ob 18. uri. fant, srhlj VAN HELSING ob 20. uri. 

NedeJjaj 28. r>ovembra 

ima že ravno priložnost, se sreča tudi s starimi kolegi. Pri 
tem spozna privlačno Sannantho (Natalie Portman). ki je 
precej čudaška. Vendar ravno toliko, da se vanjo zaljubi. 
Glavni igralec je hkrati tudi scenarist in režiser. Njegov 
prvi izdelek. Spodobna stvar, v bistvu. Zgodba o človeXu 
brez upanja, ki v novi ljubezni spet najde smisel življenja 
in začne nomnalno živeti. Polno črnega humor)a. vsi liki so 
skrajno čudni, film prodira v njihovo globino in igra je 
solidna. Braff iz Portmanove in Sarsgaarda izvleče njune 
najboliše sposobnosti. Presenetljivo zanimivo. 

IZGANJALEC HUDIČA: 
NA ZAČETKU 
Triler 
Priporočamo ogled nad 16 let. 
Dolžlrta: 114 minut 
Režija: Renny Harlin 
Scenari j : Caleb Carr. VVilliam VVisKer, A!exi Hawley. 
WilliamV\risher 
Igrajo: Stellan Skarsgard, James D'Arcy. Izabella Scorup-
co. Alan Ford, Billy Cravirford 
Legendami oče Merrin med drugo svetovno vojno izgubi 
vero in iz duhovnika postane arheolog. Nenadoma ga 
povabijo na izkopavanje sredi Afrike, kjer najdejo za-
kopano cerkev iz 5. stol, ko tam še ni bilo krščanstva. 
Vendar pa se pri izkopu dogajajo čudne stvari. Ceri<ev ni 
običajna. V njej se nekaj skriva. Nekaj kar povzroča zlo. 
Še več. zlo samo. Spopad se začenja. 
Zadnje čase je modenno delati nadaljevanja uspešnic, ki 
dejansko govorijo o času pred originalnim filmom. Prvi je 
s tem začel George Lucas s svojo Vojno zvezd. Tudi kult-
ni Exorcist iz sedemdesetih let je šel to pot. Zgodba je Se 
kar dobra. Govori o brezvercu, ki preko srečanja z zlom 
zopet dobi vero. Akcije je poskušal postaviti na nivo Harlin 
(Die Hard 2). kar mu je slabo uspelo. Razen eksotičnega 
okolja film ne vsebuje ničesar novega, kar ne bi že videli v 
prejšnjih treh filmih. Obsedenka ima ravno tak obraz, še 
glave ne obrača, nekaj tresenja ambienta, krvi od nez-
nano kje. nekaj verskih predmetov in blagoslovljene vode 
in to je to. Še dobro, da od časa do časa kdo spregovori 
kaj v latinščini, da je bolj misteriozno. Kar loči Exorcista od 
grozljivk, je odsotnost strašljivih trenutkov. Ni pre-
senečenj. Glavni igralec je sicer posrečena izbira, vendar 
ne spremeni kaj dosti splošnega vtisa. Pot v pekel je tlako-
vana z dobrimi nameni, pa tudi slabimi nadaljevanji. 

ZAČETKU ob 16. in 20. uri. amer. trii. ALIEN PROTI 
PREDATORJU ob 18. uri; RADOVUlCA - LINHARTOVA 
DVORANA: akcij. kom. BELA MODELA ob 18. uri. drama 
SAf^AČI ob 20. uri: ŠKOFJA LOKA: anim. film KRAUE-
STVO MORSKEGA PSA ob 18. uri. trii drama VAS 
OB GOZDU ob 20. uri: ŽIRI: amer. psih. trii. STRANSKI 
UČINKI ob 17. in 20. uri. 

Ponedeljek. 29. novembra 
CENTER: amer. mist. trii. POZABUENI ob 16.. 18. in 20. 
uri; STORŽIČ: amer. grozlj. IZGANJALEC HUDIČA: NA 
ZAČETKU ob 17. in 21. uri. amer. trii. AUEN PROTI PRE-
DATORJU ob 19. uri. 

Torek. 30. novembra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
CENTER: amer. mister trii. POZABUENI ob 16.. 18. in 
20. uri; STORŽIČ: amer. grozlj. IZGANJALEC HUDIČA: 
NA ZAČETKU ob 17. in 21. uri. amer. trii. AUEN PROTI 
PREDATORJU ob 19. uri; ŠKOFJA LOKA: drama 
POMLAD. POLETJE. JESEN. ZIMA .. IN POMLAD ob 
20. uri. 

Sreda. 1. decembra 
CENTER: amer mist trii. POZABUENI ob 16. 
uri: STORŽIČ; Danes zaprto! 

Četrtek. 2. decembra 

18. in 20. 

CENTER: amer. mist. trii. POZABUENI ob 17.. 19. in 21. 
uri: STORŽIČ: amer grozlj. IZGANJALEC HUDIČA: NA 

ŠKOFJA LOKA: anim. film TROJČICE IZ BELLEVILJJV 
ob 20. uri. 



Po slabem mesecu prijeli še drugo skupino preprodajalcev droge 

Narkomani ostali brez dilerjev? 
V kranjskem sektorju kriminalistične policije so preprodajalcem prepovedanih drog očitno napovedali vojno. Konec oktobra so razbili 

"zlatopoijsko" skupino in ovadili osemnajst ljudi, ta torek pa še skupino dvanajstih, starih med 20 in 41 let. 

Kraiy - Že po prijetju prve skupine je med kraiy.skinii zasvo-
jenci, navajeitinii rednih odmerkov omame, zavladala panika. 
I>(jihovi dilerji so pristali v priporu. Vendar pa panika ni (rajala 
dolgo. Izpra/ixjena mesta so zasedli drugi razpečevale!. Krimi-
nalisti pravgo, da se je aktivnost skupine, ki so jo razbili v 
torkovi zakyu(ni akcUi, od konca oktobra opazno povečala. 
Kriminalna dru.^Čina naj bi z različnimi vrstami drog zalagala 
predvsem krui^jske narkomane. Samo eden od Članov .skupine 
naj bi po ugotovitvah iz preiskave na dan oskrbel celo do petde-
set kupcev. 

Kjiminalisti iz sektorja krimi-
nalistične policije PoIicijskc 
uprave Kranj so skupino prepra-
dajalccv droge spremljali od za-
četka letošnjega avgusta, tudi s 
prikritimi prcisk€)valnimi ukre-
pi. V torek. 23. novembra, so sc 
odločili za sklepno akcijo. Nav-
sezgodaj zjutraj in dopoldne so 
potrkali na desetih vratih v Kra-
nju. Radovljici in Medvodah, 
opravili hiSne preiskave in prije-
li enajst osumljencev. Deset so 
jih zadržali v policijskem pripo-
ru ter jih naslednji dan. v sredo 
zvečer, pripeljali na zaslišanje k 
preiskovalnemu sodniku Okrož-
nega sodiSČa v Kranju. 

Med kriminalistično preiskavo 
in v hiSnih preiskavah so krimi-
nalisti zasegli sto gramov mari-
huane. 40 gramov heroina in 90 
gramov kokaina, razen droge pa 
k piSiolo in sto nabojev kalibra 
9 mm. dokumente s tujim ime-
nom. 110.000 tolarjev in osebni 
avto BMW. s katerim naj bi 
osumljenci prevažali prepove-
dane droge. Količine zaseženih 
mamil dejansko niso velike, 
vendar pa so kriminalisti v več 

kot trimesečnem spremljanju 
skupine zbrali tudi dovolj dru-
gih trdnih dokazov, ki so prepri-
čali preiskovalnega sodnika o 
utemeljenem sumu storitve naj-
manj 49 kaznivih dejanj neupra-
vičene proizvodnje in prometa z 
mamili po prvem in drugem od-
stavku 196. člena Kazenskega 
zakonika. V vrhu organizirane 
kriminalne skupine naj bi bila 
dva Kranjčana, ki sta po ugoto-
vitvah kriminalistov pouličnim 
razpečevalcem zagotavljala vsa-
kodnevne količine kokaina, he-
roina in niarihuane. 

Med dvanajstimi ovadenimi -
S. J., K. A.. M. O.. M. K..N. D.. 
D. J.. S. K.. K. V.. V. Z., S. R.. 
D, K. in M. J. - je osem osum-
ljencev doma z območja Kranja, 
dva iz Medvod in eden iz Ra-
dovljice, vsi so slovenski držav-
ljani. ter državljanka Ukrajine. 

Ukrajlnka skozi okno 
s sodišča 

V sredo je bilo na Okrožnem 
sodiiiču v Kranju zelo živahno. 
Že zgodaj popoldne so krimina-

V sredo zvečer so kriminalisti deset osumljencev pripetjali na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku. 
- Foto: Tina Doki 

listi preiskovalnemu sodniku iz-
ročili "kilogramske dokaze" o 
preprodaji drog. okrog petih 
popoldne pa so na zasliSanje 
pripeljali deset osumljenih. Za-
sliî evala sta jih dva sodnika, ki 
sta za Sest osumljencev odredila 
sodni pripor. 

Medtem ko je zaslišanje pote-
kalo brez kakršnihkoli težav, pa 
se je po njem zapletlo. Ukrajin-
ka, ki je v avli sodišča čakala na 

sklep o priporu, je pobegnila 
skozi okno v pritličju. Krimina-
li.sti sojo takoj izsledili in pripe-
ljali nazaj. Očitno bodo morali 
na sodiSču zamrežiti vsa okna v 
pritličju. Po 11. februarju letos, 
ko je osumljenec pobegnil sko-
zi okno slraniiSča. so reSetke na-
mestili Ic na straniî Čnih oknih 
na zadnji strani stavbe. 

Kriminali.sti .so v pičlem me-
secu dni razbili kar dve organi-

zirani kriminalni skupini, ki sta 
po Kranju pa tudi širSe (zlasti 
prva) trgovali s prepovedanimi 
drogami. Panika, ki je v torek 
spet zavladala med kranjskimi 
zasvojenci, pa ludi to pot ver-
jetno ne bo dolgo trajala. Skrat-
ka. kriminalisti so dobili dve 
bilki, vojne pa še ne. 

Helena Jelovčan 

KRIMINAL 

Lantra brez tablic 
Krai^j - Med 19. in 24. novem-

brom je nekdo z osebnega avta 
hyundai lantra. parkiranega na 
Savski cesti v Kranju, ukradel 
registrski tablici KR 39-65K. 

Vloma v gradbena 
zabojnika 

Brilof - Neznanec je v noči s 
torka na sredo vlomil v gradbeno 
barako pri stanovanjskem bloku 
v Britofu. Ukradel je verižno 
električno žago stihi ter udarno 
kladivo, kotno bru.silko in vrtalni 
stroj bosch. Gradbeno podjetje je 
oSkodoval za približno 150.000 
tolarjev. 
Jesenice - Neptivabljcnega go-

sta je dobil tudi zabojnik na 
gradbišču na C. 1. maja na Jese-
nicah. Lump je odnesel za okrog 
450.000 tolarjev različnega 
gradbenega orodja. H. J. 

Pozabljeno olje 
na štedilniku 

Kokra - V torek. 23. novem-
bra, okrog enih popoldne je 
zagorelo v stanovanjski hî i 
Kokra 44. Dva dni prej sta lastni-
ka v kuhinji gostinskega lokala, 
ki je sicer zaprt, pekla ribe, pred 
odhodom pa sta pozabila ugasni-
ti plinski Štedilnik. Olje v ponvi 
na..štedilniku je počasi tlelo, lle-
nje seje razširilo tudi na kuhinj-
sko napo. Ko je v torek lastnik 
odprl kuhinjska vrata, je zaradi 
dovoda kisika izbruhnil požar. 
Ogenj je tudi la.stnika lažje 
opekel po roki. Pogasili so ga 
preddvorski in kranjski gasilci. 
•Škodo pa cenijo na približno mi-
lijon tolaijev. H. J. 

Med vzroki za nesreče sta še vedno najbolj pogosta padec in zdrs 

Črno leto v gorah 
Gorski reševalci ugotavljajo, da se je v primerjavi z lani povečalo število nesreč v 

gorah. Opozorila ne zaležejo. 

Stacionarni merilniki hitrosti 
Policija si zanje prizadeva, Evropska komisija jih priporoča. 

LjubUana - Gorska reševalna služba Slovence je do 6. novembra 
2004 naštela 277 nesreč v gorah, kolikor se jih je lani zgodilo 
celo leto. Skrbeti bi nas moralo, daje že preseženo lansko število 
nesreč gornikov. Zlasti za zimske ture imajo gorniki preslabo 
opremo in znanje o uporabi varoval. 

Janez Kosec (ievo) in Toni Smole) menita, da je treba stalno opozarjati 
na nevarnosti v gorah, saj bi bilo sicer nesreč še več. 

Večji del letošnje planinske 
sezone je za nami. kar pa ne 
pomeni, da za gorske reiScvalce 
ne bo več dela. Sami predvide-
vajo. da bo do konca leta pri-
bližno 10 odstotkov več nesreč 
gornikov, kot jih je bilo lani. Že 
do 6. novembra so jih namreč 
našteli 179. lani pa vse leto de-
set manj. Vseh reševanj v go-
rah. kjer so nudili pomoč ludi 
gorskim kolesarjem, padalcem, 
udeležencem spustov po sote-
skah in rekah ter drugim, so 
imeli kar 277. Toliko so jih na-
t̂cEi lani vse leto. Skupaj je 

bilo 195 po.̂ kodovanih oseb in 
28 mrtvih, samo med gorniki 

pa 135 poškodovanih in 15 mrt-
vih. Žal so se slednje Številke 
Se pred koncem novembra po-
večale za eno smrtno žrtev med 
gorniki in dve med vsemi ude-
leženci. 

"Med vzroki za nesreče sta Se 
vedno najbolj pogosta padec in 
zdrs. Letos je bilo takih prime-
rov kar 177 oziroma 7 odstot-
kov več kot lani. Povečalo seje 
tudi Število nesreč zaradi pada-
jočega kamenja, bolezni in iz-
črpanosti. Za prvo je kriva zla-
sti obilica snega, ki je ostala na 
delih poti tudi poleti. Drugo je 
povzročil potres, kije razrahljal 
ostenja in povečal nevarnost 

podorov. V poletni sezoni so se 
nesreče povečale za 15 odstot-
kov, kar gre pripisati večjemu 
obisku gora." je povedal Janez 
Kosec, načelnik podkomisije 
za informatiko in analitike. 

"Zadetek v polno je dežurstvo 
konec tedna v helikopterski 
bazi Brnik, ki smo ga letos raz-
širili 5e na petek. Z uporabo he-
likopterja - letos je sodeloval v 
94 akcijah - smo poslali Se bolj 
hitri in učinkoviti. Ponesreče-
nec je v bolnišnici v I uri in 15 
minul, žal pa smo čas veliko-
krat izgubljali zaradi iskanja 
zdravnika. Med 28 zdravniki 
jih 13 že ima licenco za reševa-
nje s helikopterjem. Njim se bo 
prihodnje leto pridružilo §e 6 
zdravnikov, ki so začeli z uspo-
sabljanjem lani. Kar nekaj dela 
smo imeli tudi z iskanjem po-
greSanih oseb. Za to je pristoj-
na policija, od katere bi želeh 
čimbolj hitro obvestilo, kadar 
gre za iskanje v gorah." je po-
udaril Toni Smolej, načelnik 
komisije za GRS Slovenije. 

ReSevalci so predstavili tudi 
ugotovitve o anketah med obis-
kovalci gora. Poleti so jo opra-
vili že dvakrat in s tem dosegli 
boIjSo opremljenost pohodni-
kov. Prva anketa pozimi letos 
pa je pokazala, da ima le malo 
gornikov ustrezno opremo. 
Mnogim je povsem tuje. kako 
to opremo uporabljati. Zato 
razmišljajo, da bi organizirali 
tečaje o uporabi zimske opreme 
za tiste, ki jih to zanima. 

Stojan Saje 

Krai|j - Neprilagojena hitrost 
je najpogostejši vzrok promet-
nih nesreč z najhujšimi posle-
dicami. V prvih devetih mese-
cih letos je zaradi tega na slo-
venskih cestah umrlo 94 ljudi, 
lani v enakem času 72. Hitrost 
je pogosto povezana tudi z ne-
katerimi drugimi vzroki, kot so 
nepravilno prehitevanje, nepra-
vilna stran in smer vožnje, al-
kohol. Kako pogoste so preko-
račitve dovoljenih hitrosti, pove 
podatek, daje policija lani ugo-
tovila več kol 264.000 kršitev 
te vrste, v prvih devetih letoS-

njih mesecih pa že več kot 
208.000. 

Slovenska policija trenutno 
uporablja 151 merilnikov hitro-
sti: laserskih, doplerjevih in si-
stemov provida. Že lep čas pa 
si prizadeva tudi za to, da bi ob 
cestah postavili sistem avto-
matskega nadzora hitrosti s sta-
cionarnimi merilniki, vgrajeni-
mi v ohiSje. Tak nadzor kot 
zelo učinkovit priporoča tudi 
Evropska komisija v svojem 
dokumentu Razpolovitev Števi-
la žrtev prometnih nesreč v EU 
do leta 2010. V sodelovanju z 

DARS je policija že postavila 
ohišje za prvi stacionarni me-
rilnik. ki pa Se ne deluje. Ko bo. 
bo fotografiral prehitra vozila, 
na policijski enoti pa bodo nato 
izdali plačilni nalog in ga po-
klali lastniku vozila oziroma 
predlagali uvedbo postopka pri 
sodniku za prekrSke. Podoben 
način policisti uporabljajo že 
pri nadzoru z dopleijevimi ra-
jdarji, ki sO lahko vgrajeni v po-
licijsko vozilo ali pa stojijo zu-
naj. V slednjih primerih polici-
sti voznikov, ki prekoračijo hi-
trost. ne ustavljajo. H. J. 

Kranj - 354etna Blejka je v ponedeljek, 22. novembra, popoldne s fordom fiesto pripeljala z izvoza avto-
ceste Kranj zahod do križišča z regionalno cesto Kokrica-Polica in zavila levo proti Kokrici. Pri tem je izsilila 
prednost 25-letnemu vozniku tovornjaka z Golnika, ki je pripeljal od Kokrice proti Polici. Kljub poskusu, da 
bi trčenje z osebnim avtom preprečil, sta vozili silovito trčili. 35-letna voznica je ostala ukleščena v fiesti. Iz 
nje so jo rešili kranjski poklicni gasilci, vendar so bile posledice nesreče tako hude. da je na kraju umria. 
Na vozilih je za približno dva milijona tolarjev škode. 

H. J., foto: Tina Doki 



Goruzd Sinik 

Gorenjski Klominator,^, 
"Popolna gostiteljica /na po-

skrbeli. da se vse dogaja povsem 
sproščeno." je zapisala v svoji 
knjigi Živeti s stilom, novi na 
našem trgu. Kita Konlg, tren* 
dovska kolumnista angleiikega 
Vouga in fcllle Decorja. O knjigi 
malce kasneje. Za nov čudovit 
večer so poskrbeli pri Čarmano-
vih. v gosišSču pri Danilu v Rc-
lečah. Gostiteljica Ve.sna Čar-
man je skrbela, da se v njeni ku-
hinji ni prijemalo in snuHlilo. 
I lec. Da jc vonjalo, in da so na 
polno zasedene nuze gostišča, 
tokrat Se prav posebej dckorira-
ne. prihajali lepe izpeljanke ino-
vativnih krožnikov. Gostiteljstvo 
je Vesna. "chčt a'la cousine", to-
krat predala sinu (taiSperju, po-
polnemu gastronomsko-enolo-
skemu navdušencu, sommelierju 
2. stopnje (svetovalcu za vino. 
trenutno najvišje stopnje izobra-
ževanja pri nas). Na enem izmed 
zasebnih raziskovanj po Italiji sta 

Claudio Barzaghi, Euginio Bocchinio, Primož Lavrenčič in 
Gašper Čarman 

% 
s prijateljem Primožem Lavren-
čičem. vinaijcm iz Podragc v Vi-
pavi, ki se predstavlja pod blago-
vno znamko Sutor, spoznala za-
družnike. "companione" z ime-
nom Julij iz južnega dela Pie-
monta. Vinarsko srečanje je za-
krivilo "La cena rossa" - rdečo 
večerjo. Velika napoved, ki je 
narekovala predznanje ali vsaj 
precejšnjo odprtost in pripravlje-

VRTIMO GLOBUS 

nost razumeti drugačnost. Tokrat 
nas. je na vhodu sprejela simpa-
tična modrooka TjaSa. Gaiiper-
jevo dekle, študentka prava, ki se 
vse bolj in bolj znajde v Čanna-
novi gostilnici. Pričakala nas je z 
uvodom v rdeče gastro dogaja-
nje. Dateljne je napolnjevala kre-
ma iz maskarponeja. zraven pa 
smo za uvod spili - verjeli ali ne. 
barbero. Prvi kozarec večera jc 
bilo rdeče vino. Kar na začetku 
so preskušali naše znanje, upam. 
da nekaterim ne potrpljenja, 
halia. Napovedali so drugačnost, 
ki so ga skozi večer potrdili. Go-
renjski su.ši je bil po Vesnino za-
vit ješprenček z dimljeno postrv-
jo, korenček s kremo iz hrena in 
rdeče pese. Ob tem barbera 
"Rossore" vinarja Eugenia 
Bocchina iz La Morra v Cuneu -
Piemonte. Nadaljevali smo s 
krožnikom kunčjih jetrc v žepkih 
listnatega testa, ki gaje dopolni-
la Malidea. vinska zvrst caberne-
ta savignona. barbere in nabiola. 
vinarja Claudia Barzaghia iz 
Monferrata pri Albi. ki se jc 
sprehodila tudi skozi hrastove 
sode. Smo bili že ogreli in pri-
pravljeni na še več. Vesna in Ga-
.šper sta poskrbela za "nove obra-
ze" kranjske klobase. Inovativni 
krožnik Vesne Čarman, v kate-
rega jc spletla rahlo kuhan oves. 

veliko začimb s črno trobento 
(goba) in nekaj koSčki naše 
kranjske. Kaj reči? Slastno! Ncb-
biolo d'Alba. barikirano rdeče 
letnik 2001. Za vse prevode itali-
janskih vinarjev, Eugenia in Cla-
udia, jc skrbel Primož ala Sutor 
in kogar je res zanimalo, je lahko 
spoznaval potankosti rdeče vin-
ske pravljice. "Ne iSčejo, katero 
je bolj.še, delajo nove okuse in 
razlike med tremi," je poskušal 
zadeti v prevodu srž zadružne 
ekipe Julij. Tudi Primož Lavren-
čič se bo v kratkem predstavil z 
vinsko novostjo. Na 63 let stari 
družinski brajdi malvazijc. 18-
letni rebuli in 12-letnen-i laškem 
rizlingu bo nastal "couve" • iz-
bor po naAe, ki bo ponosno nosil 
ime Burja. Lahek veirc pa so 
nam prinesli na mize ob premo-
ru. Gin tonic. Pa ne tak, ki ga vsi 
poznamo. Na krožniku. Skorja 
sladkorja, limonov sladoled in 
želiran gin. Petarda! Bravo! Na-
daljevali smo z malim koščkom 
krvavice, ki se je smukal okoli 
sira brie. Usta smo ovlažili z 
"Barabbo", barbera del Monfer-
rato. V Italiji baraba kol svetopi-
semski lik, ne nosi slabega pred-
znaka, smo se pa smejati. Odlič-
na barbera. le pod kilogram 
grozdja na trti. in 18 mcsecev v 
novih barikih. Po rdečem jc hrc-

Jude Law je najbolj seksi 
moški 

Bralci ameri.ške revije People 
^ ^ H p p ^ l so za najbolj seksi moškega leta 
^ ^ ^ ^ ^ 2004 izbrali igralca Judea Lawa. 

Po njihovem mnenju sije 31-let-
ni Britanec laskavi naslov prislu-

fttf^^^H žil zaradi nadnaravne lepote« iz-
jemncga igralskega talenta m pri-

^ ^ ^ ^ srčne vljudnosti, s katero očara 
ljudi. Avstralska igralka Nicole Kidman. njegova 
soigralka v filmu Hladni vrh, meni. da je Jude sek-
si predvsem zaradi topline, ki jo izžarevajo njego-
ve oči. Lepi Jude je naslov prevzel od lanskega 
zmagovalca, igralca Johnnyja Deppa, na seznamu 
najbolj privlačnih pa so letos Še pevec Usher ter ig-
ralci Brad Pitt, Ben Affleck. Malt Damon, Orlan-
do Bloom. Colin Farrell in Bruce NVillis. 

Usher in Naomi sta 
zaljubljena 

Ameriški pevec Usher, veli-
ki zmagovalec letošnje pode-
litve ameriških glasbenih na-
grad, je z albumom Confessi-
ons požel velik uspeh tudi na 
evropski podelitvi glasbenih 
nagrad MTV v Rimu, kjer je 
prejel nagradi za najboljšega 
moškega izvajalca in za naj-
boljši album. Veliko pozor-

nost je pritegnil tudi s svojo novo spremljevalko, 
supermodelom Naomi Campbell. Zaljubljenca sta 
se na podelitvi nagrad prvič v javnosti pokazala 
kot par, v Rim pa sta pripotovala že tri dni pred 
slovesnostjo in večino ^asa preživela v hotelski 
sobi, za katero sta odštela kar 1.4(X) evrov na noč. 
Naomi. ki se že nekaj časa bori z odvisnostjo od 

drog in je zaradi agresivnega vedenja poslala ljub-
ljenka medijev, je povedala, da ji jc Italija zelo 
všeč in da se neizmerno zabava, vendar ne sme je-
sti preveč italijanske hrane, saj jo ta uspava. 

Avstralci so nsubolj delavni 
Medlem ko Avstralci živi-

jo v prepričanju, daje njiho-
va država znana po podalj-
šanih koncih tedna, je razis-
kava avstralskega inštituta 
pokazala, da so Avstralci 
najbolj delaven narod v raz-

vitem svetu. Povprečje razvitih držav, ki poleg 
Avstralije vključuje ZDA, Francijo, Japon.sko in 
Nemčijo, znaša 1643 un Avstralci pa povprečno 
delajo kar 1855 ur letno. Šicvilo prazničnih dni v 
Avstraliji je primerljivo s povprečjem v drugih dr-
žavah, vendar jc plačani dopust precej krajSi od 
evropskega povprečja. Direktor inStituta Clive 
Hamilton opozarja, da so avstralski delavci pre-
obremenjeniv kar je eden od razlogov za nadpov-
prečno stopnjo stresa, depresije, debelosti in bo-
lezni srca med Avstralci. 

Spanec za vitko postavo 
Strokovnjakinja za sladkorno 

bolezen Eve van Cauter z univer-
ze v Chicagu v novi Študiji ugo-
tavlja. da pomanjkanje spanja 
poviroča debelost- Kronično po-
manjkanje spanca negativno vpli-
va na hormon leplin. ki spodbuja 

lakoto in apctit. Ko raven Icptina pada. občutimo 
lakoto, čeprav ima organizem zadostno količino 
energije. Oseba takrat z uživanjem hrane pridobi-
va dodatne kalorije in se redi. Količinî  Icptina pri 
ljudeh, ki spijo manj kot sedem ur» je za 19 do 26 
odstotkov manjka kol pri tistih, ki spijo dlje. 

penelo ê nekaj divjega: file div-
jega pra.̂ iča v omaki s slivami, 
pirejcm z zeleno. In vinski vrhu-
nec večera. Barolo 2000. Brez 
besed! Užitek zasvojenosti, bi 
lahko rekli, a je obenem tudi na-
slov zadnjega krožnika, krožnik 
presenečenja. TUdi Vine BeSter, 
direktor informativnega progra-
ma na Pop IV z ženo Marjano jc 
bil videti navduSen in presene-
čen, čeprav se izjemno spozna 
na vina in kulinarične užitke. 
Claudio Barzaghi ju je vidno 
navduševal in "interno" razlago 
rdeče izku.̂ nje. Da k čokoladi ne 

m 
Marjana in Vine Bešter, Claudia 
Barzaghi. 

gre skoraj nič od vina, vemo. Ba-
rolo chinato to zanika. Eden red-
kih rdečih mogoCnežev. ki pokri-
je slast čokoladnega "moussa". v 
katerega je "Čarodejka" Vesna 
Čarman umežala Se tobak. Izje-
men večer. Veliko novega. Mis-
linn, da za vse. Tako za gostitelje, 
družino Čarman. kol za nas. ki 
smo imeli priložnost rdeče več-
erje. 

Boštjan Rakar 

"Večer zahtevnih ter iskrenih 
vin." so enološko in kulinarično 
dogajanje imenovali v vasi Po-
nikve, v HiSi Rakar. Vabil je do-
mačin Boštjan Rakar, G^per-
jev sommelierski kolega. In va-
bilo je bilo tako pogumno, da je 
bilo vredno biti zraven. Popular-
nemu slovenskemu vinarju Val-
lerju Mlečniku iz Bukovicc v 
Vipavi so se predstavili Se "naši" 
zamejski vinarji: Niko Bensa, 
Edi Kante in Stanko Radikon. 
Vse bolj popularni in združeni z 
drugačno filozofijo okoli vinar-
skega maga JoSka Gravnerja. 
Začeli smo z "obglavljenjem" 
Kantejevega penečega chardon-
nayja, ki smo ga okušali ob sku-

ti dolenjski gričev in govejega je-
zika. Vinarje zvezdnike je tokrat 
predstavljal Sergio Ce.sar, za-
mejec. Slovenec po srcu in nepo-
gre.̂ ljiv predavatelj tako v Italiji 
kot pri nas. sommelier tretje 
stopnje. Po vinu vitovska Edya 
Kanteja iz Praprot na Krasu 
(CtÛ so) smo okusili posebnost 
rebule Vulterja MleČiiika. Za-
dimljena postrv iz Rakarjeve ku-
hinje je od nas zahtevala veliko 
(xlprtost do okusov. Niko Bensa 
iz Oslavja (Collio) je naliv so-
uvignon, Stanko Radikon. nje-
gov sosed iz vasi čez BriSko 
mejo. pa jc svoj "couve" imeno-
val po vasi - O.slavje. Boštjan 
Rakar pa ob to do6a\ skrivnost. 
hiSnega jagenjčka s črno redkvi-
jo. Edino rdeče večera je bilo 
Rosso dclla CastcUada. letni 
1996, Nika Ben.se. Vau! Jelenov 
file v brinovčevi mlaki s čeSpIje-
vini otočkom. Hm. Znajo, brez 
skrbi. Sladki fižolček z belim 
poprom in cimetovim prahom jc 
iSel ob Mlcčnikov chardonnay. 

Darko Špenko in Tanja 

Večer okusov. domiJljjje, brez-
mejnih variacij. Večer prijetnega 
druženja. Popolni vinski "zasvo-
jenec" je moral biti v Ponikvah. 
Tudi Darko Špenko. podjetnik 
iz Vodic, in "privatni" sommeli-
er je okušal v HiSi Rakar, "hiSi, 
ki presega okvire" - so si sami 
zapisali. Navdušenemu in polne-
mu novega znanja se je Darku na 
koleno prislonila spremljevalka 
Tanja. Takole Že gre uživali, kaj-
ne. 

Med poslom in zasebnostjo je 
vse manj ločnice. Že zaradi 
časa, če ne drugače. Podjetnik 
Igor Lah, pred časom je tudi on 
investiral na Bledu, kjer se že 
plete fina zgodba, je velik obču-
dovalec vinske kaplje. Zasebno 
prav tako "izučen" sommelier, 
ki zavzeto spoznava tuja vinska 
območja- Pravi, da bo na Bledu 
imel zelo "hudo" založeno klel. 
In če bi Igor Lah sledil italijan-
.skim vzorccm investiranja, se 
zna posmejati Še kateremu od 
naSih vinarjev. Tako kot se je 
posmejalo ob koncu Čudovite 
večerje vinskim a.som in naše-
mu Gašperju. 

Živeti s stilom je. recimo, ne-
kaj od zgoraj opisanega. Če dâ  
v podnaslov še "blažena v go-
spodinjstvu", pa se da razumeti. 

Igor Lah 

da gre za žensko temo. za žen-
sko knjigo. Rita Konig, koluni-
nistka angleškega Vouga, je 
trendovske in uporabne ženske 
nasvete spravila v knjigo. Raz-
vajanje z nasveti v gospodinj-
stvu, ha. Ob tem se je zabavala 
tudi Veronika Novak, prevajal-
ka knjige, ki jo jc v torek izdala 
založba Vale Novak. "Dobre pol 
leia sem prevajala, ob vikendih 
predvsem, ob drugem delu...." 
jc dokaj zabavno izkušnjo s pre-
vočlom opisala simpatična Ve-
ronika. sestra Luke Novaka, 
direktorja založbe. Oblikovno 
zanimiva knjiga opisuje in sve-
tuje. tudi o Čokoladici po večer-
ji , bolšjakih in starinarnicah, 
obdarovanju, zabavah, pikni-
kih,... tudi o gospodinjskih 
opravilih, kot je "ena runda po 
stanovanju",'Veijeti gre nasme-
hu prevajalke Veronike. Knjiga 

Veronika Novak 

je zabavno koristna in obratno. 
In kol veleva angleški stil. smo 
na predstavitvi knjige, ob čoko-
ladicah pili čokoladni in jajčni 
liker (.se ga kdo sploh Še .spomi-
nja) ter sladek vermut. Spet dru-
gače. Tudi Luka Novak se je 
stilsko drugačen, ob ženi Valen-
tini veselil nove knjige družin-
ske založbe. Pod suknjičem bela 
srajca čez jeans, odsekana kra-

Niko Bensa. Edi Kante. Stanko Radikon. Gašper Čarman 
in Vatter Mle^nik 

Luka in Valentina Novak 

vata. Simpatično. Modno aktua-
len jeans Seven (trend firma) se 
je podal tudi Valentini. Torbica 
kot velik deiajl in dodatek, prav 
tako opazna ogrlica ob Čedni 
črni bluzi. Živeti s stilom. In ga 
imeti. 

Imejte ga tudi danes, čeprav se 
ziba teta Luna. Sčip. 



ŠJIRI TAČKE^ 

Ana Bešter 

Vili Resnik 
in njegov konj 
Citus 
Po štirih letih se pri^ub-
Ueni pevec Vili Resnik 
spet vrača na glasbeno 
sceno. Za našo rubriko pa 

nam je /aupal, katere so tiste štiri tafke. 
ki jim posveča veČino prostega časa. 

V Konjeniškem klubu Trnovo skoraj vsak 
daii laliko srečamo Vilija Resnika. Kadar ne 
snema v siudiu ali nastopa, se namreč rad 
sprosti tako. da zajaha svojega konja Ciiusa 
in se odpravi i njim v bližnji gozd. Sicer je 
Vili že kol oirok sanjal, da lx) nekoč odličen 
jahač, sanje pa so se mu uresničile, kojc pred 
petimi leti dobil priložnost in se s konji in ja-
hanjem dodobra spoznal. V tem kratkem 
času je naredil celo lečaj za inSiruktorja, tiiko 
da zdaj. Če le utegne, uči ludi nilajSe jahače. 
Poleg primerne opreme, kamor sodijo zai»Čil-

na čelada, oprijela obleka in škornji. pa 
jc prvo pravilo, ki se ga je ireba držati, da 
nikoli ne stojiš za konjem, kajti njegovo 

najmočnejše orožje so noge. Na začetku seje 
jahanja treba začeli učili postopoma, saj se 
nemalokrat zgodi, da /aradi posebnih gibov 
mlade in nadobudne jahače, ki z jahanjem 
pretiravajo, §e cel teden bolijo mifiice. 

Vili že skoraj Štiri Icia skrbi /.a konjii Ci-
tusa. ki je po naiavi zelo živahen konj in se 
močno razlikuje od njegovega prvega konja, 
ki je bil čisto Citusovo nasprotje. Pridnega 
in uglajenega konja je torej zamenjal di-
namičen konj, poln energije, tako da sta 
imela na začetku kar make težav, da sta se 
ujela. Vendar pa Vili pravi, da je občutek, 
ko jahaS takSnega živahnega konja, nekaj, 
kar bi moral doživeti vsak. Vendar je treba, 
če ŽeliS biti dober jahač, s konjem preživeti 
veliko Časa. Najbolje vsak dan nekaj ur Vili 
s konjem tudi tekmuje, vendar pa pravi, da 
se ne more primerjati s tistimi, ki tekmujejo 
Že deset, dvajset Ici. Treba pa je imeli 
močno voljo, treba je biti vztrajen in se 
pripravljen učiti, sicer pa to velja čisto za 
vsako stvar v Življenju. 

H O R O S K O P TANJA in MARICA - 090 43 77 
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Oven (21.3.-21.4.) 
Ker svojih čustev ne boste mogli več nadzirati, se boste 
končno le odločili za korak, ki bi ga morali narediti 
že zdavnaj. Nad reakcijo boste prijetno presenečeni. 
Poslovno se vam obetajo zelo dobre možnosti za napre-
dovanje. Cel teden boste dobre volje. 

Bik (22.4.-20.5.) 
Dobili boste dolgo pričakovano sporočilo, in navkljub 
same pozitivnosti si ne boste na jasnem s svojimi občut-
ki. Sprehod, oziroma mir, bo tisti, ki vam bo razbistril 
misli, da se boste znali pravilno odločiti. Spoznali boste, 
kaj res pomeni prijateljstvo. 

Dvojčka (21.5.-21.6.) 
V tem tednu boste dali na pn/o mesto svoja čustva, in iz 
dneva v dan boste našli priložnost za kontakt z ljubljeno 
osebo. Ovir. ki vas čakajo na delovnem mestu, se ne 
boste ustrašili, ampak boste pridobiti novo motivacijo. Š 
tem pa tudi veliko nove energije. 

Rak (22.6.-22.7.) . 
Polni pozitivne energije in dobre volje boste cel teden. 
Ljudje bodo zaradi tega iskali vašo bližino, vam pa bo 
to popolnoma ustrezalo, saj s komunikacijo nimate težav. 
Neka oseba vam bo zelo polepšala konec tedna. Le zakaj? 

Lev (23.7.-23.8.) 
Ste oseba, ki vedno premišljuje o prihodnosti. Vse lepo 
in prav, a ravno zaradi tega vam velikokrat kaj uide v se-
danjosti. oziroma trenutni situaciji. Prijatelj vas bo opo-
zorit in pametno bi bilo, da upoštevate njegov nasvet. 

Devica (24.8.-23.9.) 
Marsikoga boste presenetili, ko se boste pokazali v svo-
ji pravi luči. Prevzeli boste odgovornost za dejanja, s 
tem pa se boste tudi čustveno odprli. Približal se vam 
bo nekdo, na katerega niti v sanjah ne upate računati. 
Pustite se presenetiti. 

Tehtnica (24.9.-23.10.) 
Sprostili se boste in ugotovili, da ste v bistvu lahko hitro 
zadovoljni in da ni potrebno veliko za dobro razpoloženje. 
V tem tednu se boste veliko ukvarjali z domačo okolico in 
tudi s samim set>oj. Naučili se boste vzeti svojih pet minut. 

Škorpijon (24.10.-22.11.) 
Splošna pozitivna sprememba vam prinaša tudi mir in 
sprostitev na osebnem področju. Izkoristiti boste vsak 
trenutek, vsaj če znate uživati, in se prepustiti, da vas 
malo razvajajo. V ljubezni se t>oste potrudili in dokazali, 
da mislite resno. 

Strelec (23.11.-21.12.) 
Znova boste morali dokazovati svoje sposobnosti. Ker 
se zavedate, da je vsaka stvar ob svojem času, se ne 
boste pustili zmesti in se ne boste pretirano obremenje-
vali. Tveganje je včasih neizbežno, kar boste spoznali 
na čustvenem področju. 

Kozorog (22.12.-20.1.) 
Ne gre za to. da boste obupali, le spozr^i boste, da če ne-
kaj ne gre. pač ne gre. Navkljub tnmi in modrkn besedam. 
Prišel bo čas. ko bo možno, in takrat boste dali vse od 
sebe. To naj vam bo spodbuda v času. ko boste nait)otj jezni. 

Vodnar (21.1.-19.2.) 
Že dolgo si niste vzeli pravega časa za prijatelje. Šele ko 
boste dobili očitek, se boste zavedati. K sreči se bo 
dalo še nadoknaditi. Neka oseba vas bo precej zmedla 
s svojimi besedam in hoteli boste izvedeti čim več. saj 
vam ne bo dalo minj. 

UUBO DOMA. KDOR GA IMA 

Plašno mucko iz Mojs-
trane. staro tri mesece 
in pot, so njeni začasni 
lastniki pripravljeni od-
dati izključno za bivanje 
v stanovanju. Za druge 
informacije so dosegljivi 
na telefonski številki 
031/240 916. M.R. 

VPRAŠANJA ZA TANJO POSlUAJTE NA GORENJSKI GLAS. ZOISOVA t. 
KRANJ ALI PO ELEKTRONSKI POŠTI NA: lNFO<''Ki^LAS SI 

TANJA ODGOVARJA 

Ribi (20.2.-20.3.) 
Nad vašimi idejami bodo navdušeni, zato je pred vami 
veliko dela. Nikar se že ne vr^aprej ne odrecite pomoči, ki 
vam bo prišla žeto prav. Ureie\«li boste čustveni odnos, v 
katerem je bilo v zadnjem času več padcev kot pa vzponov. 

"RAKICA" 
Zdravstveno in ljubezensko sem popolnoma na dnu. Ali bo kaj 
bolje? Srečno in lep dan vam želim. 

Kar lep Čas vam je bilo v.̂ eč tako, kot je. Znotraj sebe ste samoiar, in 
ste velikokrat sami sebi zadostni. PriSli ste do spoznanja, zdaj morate 
le 5e .sami naredili kakSen korak naprej. Srečali boste stare znance in 
zaCeli vas bodo vabiti v družbo, ki seji, upam, ne boste odrekli. Karte 
kažejo« da ne boste vedno sami. Mo.̂ ki približno vaî ih let se vam bo 
prav previdno približeval in najprej bo hotê  postali vaiv prijatelj ter 
vas bolje spoznati. Tudi sam je videti precej nezaupljiv in se boji 
prihodnosti. Skupaj ji boste sli naproti in s tem bo marsikaj lažje. 
Zdravstveno ste na psu zato, ker znotraj sebe niste srečni. Kljub vse-
mu ste komunikativni, a čisto z vsakim pa vam tudi ni do pogovora. 
Še vse se bo uredilo, boste videli. Tudi jaz vam želim lep dan. 

"VRTNICA" 
Pišem drugič, za pr\i odgo\vrse najlepše zahvaljujem. Sedaj pa vm 
zopet potrebujem. 
Vsako vprašanje se li z začne s "kdaj". Si pa neučakana, kajne? Pa 
vendarle tako kot mi ostali tudi ti ne moreš prehiteti Časa. 21aradi 
šole, oziroma kasneJSe zaposlitve ti ni treba skrbeti, saj se ti izteče 
se bolje, kot si ti misliš. Skupna selitev s fantom je možna Šele čez 
dve leti, šele zato. ker se ti tako mudi. Spomladi boš zelo utrujena, 
malo se ti bo rušil ludi imunski sistem, vendar jc vse to povezano s 
šolo in težo obremenitve. Pred tabo je lepo obdobje in prepričana 
sem, da boš vsak trenutek znala dobro izkoristiti. Lepo se imej. 

"RADOVLJICA" 
Že dolgo Časa sem v stiski, zato vas prosim za pomoč. Za odkrit in 
pošten odgovor. 

Ker odgovarjam na vaša pisma preko Gorenjskega glasa oziroma v 
reviji Moja Gorenjska, se držim tega dogovora, zato vam ne smem 
pošiljali odgovora na domači naslov. Šifro sem pripisala, zalo upam. 
da se boste našli. Vprašanj imate kar veliko, poskušala vam bom 
odgovoriti čim več. V roku petih let boste dogradili hišo, čeprav se 
vam 10 sliši Še tako neverjetno. Že v naslednjem letu boste začeli po-
ravnavali stroške, ki so se vam nabrali iz različnih razlogov. Poslovno 
boste uspešni in modro boste ravnali z denaijem. Vaša starša živita 
Čisto v svojem svetu, in nikar si ne dovolile, da vas spravljala v slabo 
voljo. Kakšno škodo vam s tem delata, se nili ne zavedata. Pri otro-
cih vam ne vidim kaj po.sebnega. Oba sta na življenjski prelomnici in 
sta obrnjena proti uspehu. Življenje velikokrat in marsikoga lepe z 
vseh strani in do sedaj še nihče ni našel odgovora, zakaj so eni za 
udarce vedno na vrsti, drugi pa nikoli. Res, najlažje je zaspali in s 
tem zaključiti svoj obstoj, a potem nikoli ne boste izvedeli, kaj vas 
lepega čaka v prihodnosti. Ste zelo močnega karakterja, kar ste že 
večkrat dokazali, in tudi zdaj vas ne bo zlomilo. Sledile glasu znotraj 
sebe, ki vam govori, da boste zmagali. Srečno! 

"SONČEK" 
Draga Tanja, kaj me čaka, ali bom kdaj fmela lepše življenje? 
Nestrpno pričakujem vaš odgovor. 
Dragi Sonček, če mi boš še kdaj pisala, mi ne pozabi pripisali vsaj 
kakšnega tvojega podatka (letnica in daium rojslva). kot sedaj, ko si 
to pozabila. V preteklih dveh mesecih se li je življenje že začelo 
obračali na bolje, le sama lega še nisi opazila. Stalna zaposlitev te 
čaka v naslednjem letu. s tem pa se ti stanovanjski problem hitro reši. 
Glede ljubezni pa je tako ... Fant se bo hotel vrniti, vendar ga li na 
žalost oziroma na snsčo ne bos veČ hotela, saj li bo med tem že nek-
do drug, ki ga Še ne poznaš, ogrel srce. Želim li veliko, veliko lepega! 

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

Andraž 
Kaiamar 

Na Gorenjskem 
pred 100 leti 

Povzetki člankov o Gorenjski in Gorenjcih 
od 19. do 26. novembra 1904 

Zveplena voda v jeseniškem predoru 
Jesenice, 20. november 1904 - Pri kopanju predora skozi Kara-

vanke so gradbeniki naleteli na novo oviro, ki ho verjetno podaljša-
la delo. V predoru so namreč naleteli na močan izvir žvepicne vode 
in je zalo delo lam jako nezdravo. Vse kovine k;^ počrne vsied žve-
picne kisline. Delavci prinašajo z dela črno orodje. Črne ure. črn de-
nar in ostalo, kar imajo na sebi kovinskega. Mnogo delavcev je že 
pusiilo službo v strahu za svoje zdravje in to se bo verjeino nadalje-
valo. če ne bodo kmalu nevarnosti za zdravje od.stranjene. Vtnla leče 
v rovih tako mi>čno, da možje delajo do kolen v vodi. Vodstvo bi 
rado niiredilo kanal, da bi vodo speljali ven loda noben dclavec nc 
zmore v takih razmerah delali več kol dve uri na dan. Najhuje pa je. 
da tisti, ki so v predoru oboleli, ne dobe niti bolniške Šihie. 

Kje spijo Ribničani v Davči 
Davča, 26. november 1904 - V Selški dolini se narod smeji do-

godbici, ki seje pred kratkim zgodila v DavČi pri Jemcu. Poznanje 
Ribničan. ki prodaja "akul" svojo suho robo. Pri Jemcu je izpil oni 
dan osem frakeljnov Žganja, daje slednjič zaspal v nekem kotu. Po-
zno zvečer pa so hišna mali zamesili v izvanredno veliki mellrgi 
kruh. Potem sojo zagrnili čez noč s toplo odejo, da bi se kruhek ne 
prchladil. Zjutraj pridejo mali k mellrgi, da bi prevalili teslo in na-
redili hlebe. Toda groza, ko sežejo pod odejo, zagrabijo za Človeško 
nogo, ki seje držala trupla, nikogar drugega, kakor na.šega Ribniča-
na. ki je le nekaj zarenčal, ko so ga mati jezno izvlekli vi. meltrge. 
Ribničan je nato presenečenim domačim pripovedoval v svojem na-
rečju. kako je '*blu \ daje zašel v melu-go: "pa noči sam Sel vunkaj. 
ko sem prišel nazaj, sem opazil neko pogrnjeno sivar. kaiera je bila 
podobna majhni postelji. Ker se mi je zdelu mejhku, sem se kar vle-
gel. Čudno se mi je zdelo, ker je vse laku lajzlo akul mjane. pa sem 
si mislil, daje le postelja tako mehka. Pa sem legel in zaspal." Kljub 
temu daje Ribničan zaspal v z.amcsenem kruhu, ni bilo kake poseb-
ne škode, hlebe so zamesili in jih polem dali Živini. Ribničanu pa so 
se vsi pošteno nasmejali. On pa pravi, daje le na mehkem spal, če-
prav je vse "akul njega lajzlu". 

Svet pred sto leti 
v 

Solarski štr^k v Ameriki 
Čikago - Učenci in učenke Allisieijeve šole v Čikagu so pred krat-

kim uprizorili pravi pravcati štrajk. Otroci so .se tako dobro organizi-
rali. kakor da bi šu-ajk organizirali profesionalci in če Jih bodo zače-
li posnemati delavci v tovarnah, bo uspešnih štrajkov še veliko. 
Učenci so okoli 5ole postavili kar 50 straž, da bi s silo zabranili vstop 
učiteljem v Šolo. Za stražami je stalo kakih 700 dečkov in deklic, ki 
so neprestano rjoveli kot Indijani. Vsi .so imeli pripele papirnate 
oznake in nekateri so bili celo oboroženi z goijačami. Štrajk so pri-
čeli. ker so izvedeli, daje neka učiteljica v otroškem vrtcu iz pleme-
na ijavokožcev, kar pa seveda nii res. Ko so izvedeli, da so bili v zmo-
ti, so se lakoj vrnili k pouku. Kljub temu pa je bilo to zastrašujoče 
opozorilo za njihove učitelje, starše in nenazadnje tudi za oblasti. 

Vpliv pušenja cigaret na brke 
New York - Neki brivec iz New Vorka je veČ let proučeval vpliv ci-

garetnega pušenja na brke ter prišel do zaključka, da cigarete res sla-
bo vplivajo na brke, ker izgubljajo barvo, splošno posivijo ter radi iz-
padajo. Obenem je ugotovil, da pušenje pipe ni lako Škodljivo. 

V I R : Gor^ i ^ jec i n S lovensk i n a r o d { n o v e m b e r 1904) 

SANJA ŠTIBERC je doma v vinogradniških krajih Podgorcev. Stara je 
19 let. Pri športu daje prednost kolesarjenju, odbojki in ludi rolanju, 
njena želja in ambicija pa je moda. Janez Pipan 



Ne sme biti praznih sedežev 
"Moram priznati, da gre za neko vzajemnost, sama izkoristim njihov talent in ime. igralci pa moj teater zato, ker vedo. da sem sposobna 

s posamezno predstavo odigrati najmanj 100 ponovitev." razmišlja Urška Alič Flajnik, direktorica Špas teatra. 

Mengeš - Z ustanovilvgo Spas teatra, prvega zasebiiet>a gleda-
lišča v novi državi, seje UrŠka Alič Flignik spustila v boj z uve-
yavyenimi gledališkimi instituc^ami. Po sedmih letih je v pro-
dukcgi ^pas teatra nastalo 10 uprizoritev« ki so doživele 1000 
ponovitev« ki jih je videlo skoraj 400.000 gledalcev. V vitrinah 
Spas teatra je sedem nagrad z Dnevov komedge« Tedna sloven-
ske drame in Borštnikovega srečaiija. î pas teater je preprosto 
gledališče, ki gre. **Seveda gre. sicer ga ne bi bilo,'" meni i\jego-
va direktorica Urška Alič Klinik. 

m 

Kako se je med ljudmi prijela 
najnovejša komedija Funny 
Money, s katero ste tudi urad-
no proslavili prvih sedem let 
fipas teatra? 

"Zelo dobro. Odigrali smo žc 
več kol dvajset ponovatcv. Ob 
tem kot direktorica gledališča 
vsakič znova opažam, da je ob 
še tako dobrem tekstu predstava 
lahko popoln polom, če nimaš 
dobrega režiserja in res kvalitet-
nih igralcev." 

In bi govorili o predstavi pov-
prečnega amaterskega odra... 

"Ja. Ko sem komedijo Funny 
Money prebrala prvič, mi je bila 
samo smešna. Ni mi Še bilo pov-
sem jasno, kako jo bodo ljudje, 
zapleteno, kot je, razumeli. Pri 
branju sem se vračala nazaj, raz-
iskovala, kdo je kdo, iskala rde-
čo nit... Sedaj lahko z gotovost-
jo rečem, da ob odličnem reži-
serju in igralcih dogajanju na 
odru res ni težko slediti." 

Se strinjam, da igralci vsesko-
zi **gor držijo" celotno zgodbo. 

"In to je tisto najpomembnej-
še. Velikokrat mc sprašujejo, za-
kaj angažiram uspešne igralce, 
ki so dražji kol manj znani igral-
ci ali Študenti. Zalo. ker bi sicer 
predstava kaj lahko zvodenela." 

v sedmih tetih je bilo 
v produkciji Špas teatra 
uprizorjenih deset gledaliških 
predstav, ki si po vrstnem 
redu sledijo: Dan norosti. 
Balkanski špijon. Sex. taži in 
štrudi (odkupljena), Rifietov 
iušlar. Slevardese pristajajo. 
Mišolovka, Ob letu osorej. 
Burka o jezičnem dohtarju. 
Obuti maček In Funny Money. 

Konec koncev ljudje na pred-
stavo pridejo tudi zaradi znanih 
igralskih imen... 

"Zagotovo. Mogoče bi si pri 
našem renomcju celo lahko pri-
voščili predstavo, v kateri bi ig-
rali popolnoma neznani igralci, 
a bi ljudje kaj hitro lahko mislili, 
da smo jih začeli podcenjevati." 

Ko gledam vaše visoke sedem-
letne številke, 10 predstav, 1000 
ponovitev, 400.000 gledalcev, 

ki spominjajo na zlate čase gle-
dališča, ko še ni bilo televizije, 
se seveda vsiljuje vprašanje, 
kakšna je formula za tako 
uspešnost? 

"Tudi sama sem velikokrat 
razmišljala o lem. V prvi vrsti 
moraš delati predstave, ki so 
všečne širši množici. Kot sem 
že rekla, je zagotovo zelo po-
membno, da angažiraš dobrega 
režiserja in dobre igralce. Ko iz-
berem tekst, najprej razmišljam 
o režiserju, s katerim potem 
skupaj razmišljava o primernih 
igralcih. Ob lem se je ireba za-
vedali, da je gledališče eno veli-
ko garanje. Se danes po sedmih 
lelih sem od jutra do večera v 
pisarni in delam in delam in de-
lam. To pomeni tudi večje Števi-
lo ponovitev. Ne le od 15 do 20, 
na mesec nioramo imeti naj-
manj 30 ponovitev." 

Je dvajset ponovitev samo? 
"Za naš teater je to samo. V 

oktobru smo imeli 34 predstav, 
43 jih imamo v novembru, že 
sedaj pa je za december predvi-
denih več kol 50 ponovitev, tudi 
po Štiri, pel predstav na dan. 
Pred dvema letoma smo neki vi-
kend v decembru, v petek, so-
boto in nedeljo odigrali deset 
različnih predstav. Seveda pa je 
to veliko garanje. Če si priprav-
ljen delali, stati za vsem lem, 
potem uspeh ne izostane. In 5e 
nekaj je. Spas teater se v celoti 
financira sam. Zaposleni smo 
trije, z nekaj manj kot štiridese-
timi ljudmi pa sodelujem po-
godbeno glede na posamezni 
projekt. In ko imam končan plan 
predstav, moram igralcc in osta-
le sodelavce pri predstavi plača-
li, nc glede na to, ali jc bila dvo-
rana polna ali prazna. Jasno je 
seveda, da se tako vedno boriš 
za polno dvorano." 

Začeli ste tako tekoč sami... 

"Prvi dve leti sem delala 
sama z veliko pomočjo staršev 
in moža. Bila sem zelo zadol-
žena in sem morala zaslužiti, 
da sem sploh vrnila posojilo. 
Treba se je zavedali, da se živi 
samo od prodaje vstopnic. Z 
njimi moraš zaslužiti toliko, da 

Delovni cas 

Ijunccletjcli^^ petek 

• i ^ 1 JO-12 
v f e 1 I S - 2 0 

•C* s o b o i t j 

• 1 0 - 1 2 -
j '""rv pred predstavo 

v času usmerjenega Izobraževanja se le Urška Alič Flajnik izšolala za "organizatorja kulturnega življenja". 
Od nekdaj jo zanima umetnost, še posebej gledališče. Na obvezni praksi se je tako navdušila nad delom v 
gledališču, da je v Mestnem gledališču ljubljanskem kasneje sedem let bila šefica za odnose z javnostmi, 
v MGL pridobljene izkušnje ji koristijo tudi pri današnjem vodenju Špas teatra. V frenutku. ko je hotela na-
rediti nekaj več. je dala odpoved in šla na svoje. Prva komedija teatra v Mengšu Dan norosti je bila velika 
uspešnica in Urška odtlej naprej niti pomisli ne. da bi bilo na kateri od njihovih predstav 10 sedežev prostih. 

lahko plačaš ljudi. Glede na 
plan lahko vsak mesec zasta-
vim svoje .stanovanje." 

Hmmm, zlobni bi rekli, da je 
imperativ Špas teatra predvsem 
zjasluzek in ne umetniška vred-
nost...? 

'Tega nam nc more očitati no-
beden. Ko sem pred časom gle-
dala izrezke iz časopisov, kaj so 
pred leti pisali o nas, in se 
.spomnim, kako sem bila pod 
stresom, se danes samo Še na-
smehnem. Recimo predstave po 
literarni predlogi romana Mišo-
lovka Agate Chrislie, doslej ni 
postavilo Še nobeno repertoarno 
gledališče. Mi smo seje lotili in 
vanjo samo do premiere vložili 
13 milijonov tolaijev. l\idi Bur-
ka o jezičnem dohtarju je bila 
zastavljena popolnoma nekome-
ricalno. Obuti niaček je avtorski 
projekt Andreja Rozmana Roze. 
v predstavi je živa glasba ..." 

Se mi zdi, da seje po sedmih 
letih spremenil tudi odnos ig-
ralcev in režiserjev do Spas tea-
tra. Na uradni premieri Funny 
Money se je kar trlo odrskih 
"prvoligašev'\ ki so se očitno 
radi odzvali vabilu. Kot da bi 
bili prepričani, da je pri vas 

vendarle la^e dobro zaslutiti 
kot v matičnem gledališču ...? 

"Nasprotno. Prepričana sem. 
da je pri nas veliko težje in bolj 
garaško zaslužen denar. Samo 
Funny Money bo v tem mesecu 
imel skupaj 16 ponovitev in to 
ne le v Mengšu, igralci se mora-
jo peljati v Maribor. Mursko So-
boto, Kranj, Portorož ... To ni 
film, ki ga igralci posnamejo in 
potem gledajo iz domaČega na-
slanjača. Pri nas je drugače, ko-
likor igraš, toliko zaslužiš. Vsa-
ko nedeljo delamo najmanj po 
dve predstavi in vsako minuiko, 
ko so prosti, jih izkoristim, še 
posebno, ko gre za uspešnice." 

Ali igralci tudi sami kaj potr-
kajo na vaša vrata^ Če imate 
kakšno vlogo zjatije? 

"Velikokrat oni pou-kajo. Mo-
ram pa priznati, da gre za neko 
vzajemnost, sama izkoristim nji-
hov laleni in ime. oni pa moj te-
ater zato, ker vedo, da sem spo-
sobna s posamezno predstavo 
odigrali najmanj 100 ponovitev. 
So igralci, ki jim določen tekst 
ni všeč. in počakajo na naslednjo 
vlogo, nekateri pa so mi rekli, da 
pri meni v življenju ne bodo ig-
rali. Predvsem se skušam potru-

diti. da se igralci v našem teatru 
čim bolje počutijo. Gradim na 
enakopravnem odnosu, če je kaj 
narobe, mi povedo in obratno. 
Pomembno je, da redno plaču-
ješ. kar ustvaijalci, ki delajo pri 
meni, znajo ceniti. Mislim, da 
igralci radi delajo pri nas." 

Kako vam uspe poskrbeti za 
vso potrebno logistiko med ig-
ralci in vašim teatrom? Zapo-
sleni igralci imajo najbrž naj-
prej obveznosti v domačih gle-
dališčih, šele potem so na voljo 
vam ...? 

"Pravzaprav še danes ne vem. 
kako mi uspe. Mesečno izpe-
ljem preko trideset predstav in 
mi uspe dobili tako igralce, ki 
so veliko zasedeni v domačem 
gledališču, kol svobodnjake na 
drugi strani. Prednost imajo gle-
dališča, kjer so igralci zaposle-
ni. šele potem lahko igrajo pri 
meni. Tako imamo nekaj najnuj-
nejših aUcrnacij. Na leto odigra-
mo med 250 in 300 predstav in 
v začetku meseca najprej pokli-
čem matična gledališča, kdaj so 
"moji" igralci prosti, v nadalje-
vanju pa vsakemu na dom poš-
ljem njegov program za Spas 
teater v tistem mesecu." 

In pri tako **navitem*' delav-
niku vendarle uspete najti Čas 
za poroko, od nedavnega imate 
namreč dva priimka? 

"Res sem se konec junija poro-
čila. Sin Žiga je star že štiri leta 
in i možem sva se odločila, da 
se poročiva. Junija sem imela 
prvo prcdpremiero Fumiy A#o-
ney. potem pa sem v desetih 
dnevih organizirala še poroko." 

Sama? 

"Seveda, kdo pa drug. Najprej 
sem še razmišljala, da* bi najela 
kakšen poročni servis, na koncu 
pa sem stvari uredila kar sama." 

Le kdo si i' organizaciji upa 
tekmovati z vami? 

"Ah ne, na koncu je pač tako 
izpadlo. Res pa so bližnji rekli, 
če bo kdo zorganiziral poroko, 
da bom to jaz. naj bo muzika. 
hrana, rože, avto ..." 

Pravijo, da po sedmih letih 
debelih krav sledi sedem let su-
hih krav, vas je kaj strah pred 
manj uspešnim obdobjem? 

"Vseskozi. Na primer - imam 
zelo uspešno premiero. Nasled-
nji dan delam enako, kot da se ni 
nič zgodilo. Nikoli me ni pre-
vzelo. Češ zdaj smo pa na konju. 
Ravnam tako. da sem vsak dan 
pripravljena na boj. Lani seje že 
nekoliko poznal upad obiska, 
saj imajo ljudje vedno manj de-
narja. Preveč je vsega in ena pr-
vih stvari, ki se ji odrečejo, je 
seveda teater. Mislim, da mi je 
že lani začela svetiti rdeča luč. 
zalo sem Špas teater od znotraj 
povsem reorganizirala, "globa-
lizirala" prodajo vstopnic, spre-
menila način oglaševanja, te dni 
bo stekla internetna stran, kjer 
bo moč izvedeti vse o teatru, na-
šem in nasploh." 

Vas lahko v naslednjih letih 
kaj ustavi? 

"Zelo draga produkcija in 
oglaševanje. Zato moramo pol-
niti dvorane do zadnjega stola, 
sicer lahko zapremo. V boju za 
obstanek je vse skupaj zelo črno 
belo, obstajaš ali pa propadeS." 

Kaj novega pripravljate v 
Špas teatru? 

'Zgodovino Slovencev malo 
drugače. Matjaž Javšnik bo na-
pisal tekst in monokomedijo 
tudi odigral, režija pa je zaupana 
Vilo Tauferju, s katerim sem že 
veliko sodelovala in je zagotovo 
ta trenutek eden najboljših reži-
serjev pri nas. Se pred tem pa bo 
v domači dvorani v Mengšu in 
Širom po Sloveniji v decembru 
na sporedu še najmanj 53 pred-
stav v produkciji Špas teatra." 

Igor Kavčič 

Piše Miha Naglic 

Gorenjskr kraji in ljudje 
od A do Ž E 
Tavčarjeve Žirovke 

Zadnjič smo videli, kako so se znali Žirovci po-
hvaliti in o sebi zapeli v Žirovski himni in drugih 
besedilih. Kako pa so sieer zapisani v slovenski li-
teraturi? Tuje slika precej drugačna, zlasti pri Iva-
nu Tavčarju. Pisatelj je v svojih delih večkrat ime-
noval tudi Žiri in Žirovce. Odlomke iz del. v kate-
rih smo omenjeni, je zbrala Marija Stanonik. ob-
javili smo jih v posebni številki Žirovskega občas-
nika. ki je izšla 1987 (Žiri in Žirovci v slovenski 
literaturi, št. 11-12). Med njimi je odlomek izTr-
žačana, ene od "slik iz loškega pogorja". V njej 
nastopa tudi ena Žirovka: "priletna žirov.ska ježi-
ca". "Marušica**; "bila je lena in najrajŠa je ležala 
na peči", "ona", "mali Vrbarjeva". "mati Žirovka" 
... Prava grdoba v Človeški podobi, žensko dopol-
nilo moške "zverine", opisane v liku Vrbaijevega 
Matevža, njenega moža. Ko le-ia in njun otrok 
pretepata tržaškega posvojenca Tomažka, ju mali 
Žirovka spodbuja z besedami: "Le ga. le ga. le 

ga!" Poljanec in njegova žena Žirovka ter njun sin 
Tinče so v Tržačanu opisani tako grdo. da so bili 
že v dneh po prvi objavi deležni velikega zgraža-
nja. 

Zgodba je taka; Matevž, "pretepač hudobnega 
značaja", je v enem mladostnih pretepov izgubil 
desno uho. Bilje tako grd. po videzu in po znača-
ju, da v domaČih Poljanah žene ni mogel dobili. 
"Končno jo je Matevž urezal na Žirovsko. A obraz 
si je obvezal z ruto. kakor bi ga zobje boleli, tako 
da se mu ni videlo uho - ki se mu tudi brez ruie ni 
videlo! V isiini se ga je prijela že bolj priletna ži-
rovska ježica, s katero je stopil pred oliar. Ali zob-
je so ga boleli toliko časa, dokler ni gospod An-
drej dovršil <5veiega obreda. Potem pa si je Matevž 
sredi cerkve <xlvezal robec, pokazal ženi golo svo-
jo desno stran ter dejal hudobno: 'MaruSica, tega 
ušesa pa nimam!' / Ona pa mu je tudi sredi cerkve 
hladnokrvno odgovorila: 'No, če bi te bila zavoljo 
lepote jemala, bi te tako nc bila vzela! A vzela 
sem le zavoljo koče in zavoljo liste kravice. ki jo 
imaš pri jaslih!' / In oba sta bila zadovoljna!" (Tr-
žačan. 1882) 

Dve grdobi. Poljanec in Žirovka, sta se torej prav 
dobro ujeli. In zdi se. da jc imel Tavčar Žirovke 
tudi sicer bolj slabo zapisane. V črtici Kalan 
(1878) nastopa še ena. stara kljuka, slaba gospodi-̂  
nja. jako nemarna in še tobakarica povrh. Kalan je 

Tavčarjev spomenik na Visokem. 

bil velik jedec. A zgodilo se je, da se je tudi nje-
mu hrana upria. "Tisti Fortuna nad vasjo je bil 
svojo prvo ženo z obilnimi oretepi polčasi v grob 
spravil. Potem pa je šel na Žirovsko in od tam pri-
peljal nekovo staro kljuko in se oženil z njo. Ali 
slabo gospodinjo sije bil pridobil. Vselej, kadar je 
kuhala in pristavljala lonce, tiščala je med zobmi 
malo tolminsko pipico ter po poštenem žirovskem 
običaju vlekla tobak iz nje. Kmalu pa se je govo-

rilo, da včasih iz pipe tudi kaj v lonec odpade. In 
po tej govorici seje primerilo, da Fortuna spomla-
di aH jeseni delavcev dobiti ni mogel, ker pri tisti 
'nemarni nemarnosti' nihče jesti ni hotel. Kalanov 
France pa se ni menil za take malosti in zvest jc 
ostal Fortunovim tudi pri novi gospodinji. In pri-
šel je vselej, ko se je gnojarilo, s svojim koškom 
ter bolj leno delal (ker je vedel, da je nenadome-
sien) in dobro jedel, ker je bil skoraj sam pri mizi. 
Ali reč se ni dobro končala. Neko pomlad je zopet 
nosil gnoj tam gori nad vasjo in zopet je bil sam s 
Fortuno. Ko pa je opoludne sedel za mizo ter sc v 
duhu veselil dobre južine. najlepše slasti poln. pri-
nesla je Fortunovka veliko in obSirno skledo, rah-
lih. voljnih in prijetno se kadečih mlincev. Kalanu 
seje kar srce tajalo in z vedrim obrazom je pogra-
bil novo žlico, katero je bil Fortuna sam izrezal iz 
lipovega lesa." 

Toda nemarna Žirovka je zagrenila tudi la slast-
ni trenutek. "Tedaj pa jc izpregovorila mati Fortu-
novka. počasi in mirno, kakor da bi to nič poseb-
nega ne bilo: 'France', dejala je z milim glasom. 
*malo sc varuj! Moja pipica jc nekje notri! Pa .saj 
vem. da ti to nič nc de!* 'Kaj - v skledi?!' In Fran-
cetu Kalanu .co kakor raku izsiopile oči izpod čela, 
s srdito kletvijo je vrgel žlico od sebe in odšel pra-
vične jeze poln. Od tedaj pa tudi on ni več gnoja-
ril pri Fortunovih." 
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Stanje je slabše, 
kot sem pričakoval 

'Stečaj ni sanacija podjetja, ampak zaščita upnikov," je dejal Andrej Marine, stečajni upravitelj kranjske Planike, 
in poudaril, da se bo v stečajnem postopku prizadeval prodati vsaj del proizvodnje. 

Kra[\j • Planika je ud ponedeUka daUe v stečajnem postopku, 
tu dan so prenehala poobla.stila uprave, (glavno besedo ima od-
tlej stečajni upravitelj Andrej Marine. 

V Pianiki ste danes, sredo, 
tretji dan. Kakšno je stanje? 

"Občutki niso najprijetnejSi. 
Stanje jc slabSe. kot sem priča-
koval. Po prvih dneh menim, da 
bo Planiko kot celoto težko re§i-
ti, ampak se bo verjetno dalo 
ohraniti le zdrava jedra oz. pro-
dati le dele proizvodnje." 

Delavci ie občutijo posledice 
stečaja ... 

"V Planiki je 683 zaposlenih, 
danes, v sredo, so 5e zadnji med 
njimi prejeli sklepe, po katerih 
jim bo Čez petnajst dni preneha-
lo delovno razmerje. Z delavci, 
ki jih bomo potrebovali za do-
končanje poslov in za morebitno 
nadaljevanje proizvodnje, bomo 
sklenili pogodbe za določen 
čas." 

Je te znano, kolikšno bo lo 
število? 

"Prvi obrisi se kažejo, vendar 
jc za navajanje konkretne števil-
ke že prezgodaj, prej moramo 
narediti še nekatere analize." 

V Planiki je bil IS. novembra 
plačilni dan. Delavci niso pre-
jeli plač, uprava jim je obljubi^ 
la, da jih bodo predvidoma do 
26. novembra. Se bo to res zgo* 
dih? 

"Tisti, ki so obljubljali izplači-
lo plač in celo zatrjevali, da jc 
za to tudi denar, mi niso naredi-
li dobre usluge. Takoj, ko sem 
priSel v Planiko, sem taksno 
možnost zavrnil, saj plač ni mo-
goče izplačati pred narokom, ki 
ga je stečajni senat okrožnega 
sodiSča določil za 25. marca pri-
hodnje leto. Največje socialne 
stiske pa bomo poskušali ubla-
žiti.'̂  
Ali proizvodnja poteka še 

normalno? 
"Zdaj ne delamo drugega kot 

le na tem. da dokončamo že za-

čete posle. Imamo tudi nova na-
ročila. vendar Še preračunava-
mo. ali se jih bo splačalo izpol-
niti ali ne." 

Ali še vsi delavci prihajajo na 
delo? 

"Večina Še prihaja v tovarno, 
vsi pa ne. nekateri so Že na ča-
kanju doma. Nima smisla, da 
prihajajo, če jih za dokončanje 
poslov ne potrebujemo." 

So Planikine trgovine še nor-
malno odprte? 

"Vse trgovine so zaenkrat 5e 
odprte in bodo odprte toliko 
časa. da prodamo naše zaloge. 
Finančno stanje pa ne dovoljuje, 
da bi trgovsko mrežo Še dolgo 
vzdrževali in jo bomo postopo-
ma zaprli. Nekatere trgovine 
bomo zaprli že pred novim le-
tom." 

Planika ima trgovine tudi na 
območju nekdanjih republik... 

'Te trgovine poslujejo v okvi-
ru hčerinskih podjetij, nepre-
mičnine pripadajo matični dniž-
bi v Kranju, s podrobnostmi pa 
se še nisem seznanil, saj je za 
zdaj Še veliko drugega dela." 

Razširile so se govorice, da je 
bila trgovska mreža v Srbiji 
prodana tik pred uvedbo steča-
ja. Ali to dr^? 

"Nekatere nepremičnine so 
bile prodane, od tega pričaku-
jem tudi kupnino. Ali so bile 
pogodbe v redu ali jih bomo 
razdrli in zahtevali sklenitev no-
vih, ker naj bi bile cene preniz-
ke. bomo še preverili." 

Kdo so največji upniki Plani-
ke? 

"Največji so banke z Gorenj-
sko banko na čelu. med večjimi 
so še nekateri dobavitelji, delav-
ci in država." 

Ste ze navezali stike z drŽavo 
oz. Slovensko odškodninsko 

Stečajni upravitelj Andrej Marine. 

družbo, kije največja lastnica 
Planike? 

"Zaenkrat še ne. vzpostavili 
naj bi jih po 30. novembru oz. 
potlej, ko bo že imenovana nova 
vlada." 

/>leuradno je slišati^ da naj bi 
razmere v Planiki obravnaval 
tudi parlament. Ali to drži? 

"To je pristojnost parlamenta, 
jaz za to ne mislim dajati po-
bud." 

Kolikšne so obveznosti Plani-
ke? 

"Planika ima za več kot pet 
milijard obveznosti, njeno pre-
moženje je knjižno vredno 
okrog štiri milijarde, vprašanje 
pa je. ali ga bomo uspeli na trgu 
prodali po takšni vrednosti." 

Če bi vam uspelo, bi kar ne-
kaj ostalo za upnike... 

"Pri stečaju so določena pravi-
la, najprej se plačuje ločitvene 
upnike, delavce, stroške stečaja 
in nazadnje še ostale, navadne 
upnike. Ne bi rad komu dajal 

lažnega upanja, upam pa. da ste-
čajna masa ne bo zadoščala le za 
ločitvene oz. hipotekarne upni-
ke. ampak Še za koga drugega." 

Kako so na stečaj reagirali 
tuji poslovni partnerji? 

"Nekateri so zelo zainteresira-
ni za nadaljevanje proizvodnje, 
povedali so, da so bili zadovolj-
ni z delom in s kvaliteto." 

Se boste tudi v Planiki podo-
bno kot v radovljiški Al miri 
prizadevali za to^ da bi proiz' 
vodnja potekala čimdije tudi v 
času stečajnega postopka? 

"V Planiki se bom predvsem 
prizadeval za to. da bi prodali 
posamezne dele proizvodnje. V 
stečajnem postopku s proizvod-
njo ni možno nadaljevati v ne-
dogled, proizvodnja tudi ne 
more zadrževati unovčevanja 
stečajne ma.se. Bi.stvo stečaja ni 
sanacija, ampak zaščita upni-
kov." 

Cveto Zaplotnik, 
foto: Gorazd Kavčič 

Prihodnost v Karboniju 
V ponedeljek je prvič prišlo na delo v novo podjetje dvanajst nekdanjih Alpininih delavk. 

Gorenja vas - V nekdanjem Alpininem obratu v Gorerui vasi je 
v ponede^ek stekla poskusna proizvodnja v novem podjetju 
Karboni, v katerem je dobilo delo dvanajst od nekdanjih 94 de-
lavk Alpine. Izdelovale bodo unikatno opremo za motorje. Ob-
čina je s podjetjem .sklenila pogodbo o brezplačnem najemu, 
vendar pa bodo v zameno morali poskrbeti za vzdrževanje in 
naložbe v objekt. Po dveh letih jim bodo ponudili tudi možnost 
odkupa objekta, je razložil župan Jože Bogataj. 

Osemnajst delavk, ki so bile 
od I. oktobra na zavodu za za-
poslovanje. je pred dobrim me-
secem začelo z usposabljanjem 
za novo delo. "Za to delo je po-
trebna prcccjšnja ročna spre-
tnost. Glede na okoliščine - de-
lavke smo lahko začeli usposab-
ljati Šele v oktobru, ko so neha-
le delati v Alpini - je bil pro-
gram izobraževanja zelo skraj-
šan. Program je namreč sofi-
nanciralo ministrstvo za delo. 
družino in socialne zadeve s po-
močjo sredstev iz evropskega 
socialnega sklada, ki so vezana 
na proračun za letošnje leto." je 
pojasnil Jože Kopač, ki je z Bo-
risom Štravsom solastnik pod-
jetja Karboni. Usposabljanje je 
uspešno končalo 12 delavk, ki 
so jih v ponedeljek redno zapo-
slili. Uvajanje v novo delo bo po 
pričakovanju Jožeta Kopača tra-

jalo približno pol leta. "Gre za 
ročno laminiranje izdelkov v ka-
lupih, za kar jc pou-cbna ročna 
spretnost. Nekaj tega imajo de-
lavke že od prej. ko so delale v 
čevljar̂ iki industriji, vendar je to 
povsem drugačen program." 
Zato bodo na začetku poslovali 
le z okrog 30- do 40-odstotno 
zmogljivostjo, računa Kopač. 
"Izgubo az tekočega poslovanja 
nam bo zaradi povečanih zagon-
skih stroškov pokrila država." 
Najprej bodo začeli s proizvod-
njo sestavnih delov za motorje -
blatnikov, oklepov, zaščit za re-
zervoarje in dele motoija, zad-
nje sedeže in podobno. V pri-
hodnje. je napovedal Kopač, pa 
bodo vlagali tudi v posodablja-
nje tehnologije. 

Precej vlaganj bo potrebno 
tudi v objekt, ki je po Kopače-
vih besedah dokaj dotrajan in 

V nekdanjem Alpininem obratu bodo izdelovali opremo za motorje. 

energetsko zelo poiraten, "Ob-
jekt bo treba toplotno izolirati, 
zamenjali bomo tudi vsa okna." 
V tem tednu so že poskrbeli za 
namestitev radiatoijev v prosto-
rih. kjer se bo odvijala proiz-
vodnja. "Že samo s tem bomo 
toplotne izgube zmanjšali za 
tretjino, saj je bil prejšnji sistem 
ogrevanja zelo neracionalen," V 
zelo slabem stanju je tudi stre-
ha. ki pušča vsaj na dvajsetih 
mestih, jc opozoril Kopač, zato 
je bo čez dve leti treba zamenja-

ti. "Zavedamo se. da nas čaka 
trdo delo in vsaj pet let ne priča-
kujemo oddiha. Ampak na do-
brem gruntu ne Čakajo samo na 
doto. ampak se dokažejo tudi z 
delom." jc optimističen Kopač. 
Kot pravi, jc v tej dolini precej 
mladih, ki jim bo treba ponudili 
prihodnost. Upa. da bo vsaj del-
ček te prihodnosti predstavljalo 
njihovo podjetje. 

Mateja Rant, foto: 
Polona Mlakar Baldasin 

Tako mlad, pa brez dela 
Na Gorenjskenn narašča brezposelnost med mladimi, 

med njimi je vse več takih, ki se preživljajo 
s priložnostnim delom in delom na črno. 

Kranj * Goreiuska poc^etja napovedi^ejo, da bodu v naslednjih 
letih zaposlovala predvsem mlade s srednješolsko izobrazbo, po 
drugi strani pa se povečnje vpis na višje In vLsoke Sole ter na 
doktorski študij. Znai\ja mladih in njihova usposobljenost so to-
rej za potrebe predvsem malih In sredinih po^jetU neustrezna. 
Kaj storiti? Odgovor naj bi dal M-I.AB, Mladiaski laboratorg 
razvojnega partnerstva Gorenjske za dvig In razvoj zaposlitve-
nih priložnosti za mlade. 

M-LAB jc triletni projekt, kate-
rega nosilcc jc BSC Poslovno 
podporni center Kranj, vanj pa 
je vključenih 23 partnerjev z 
Gorenjskega - občine, podjetja, 
razvojne agencije, študentska 
organizacija, ljudske univerze, 
zavod za zaposlovanje, obrtna 
zbornica Kranj in drugi. Z njim 
jc BSC uspešno kandidiral na 
razpisu za evropska sredstva iz 
Pobude Equal <Enakosl), ki ga 
je vodilo ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve, in 
pridobil 74 milijonov tolarjev, 
od katerih bo EU prispevala 80 
odstotkov. 20 pa država. 

V okviru projekta M-LAB že-
lijo vzpostaviti nov model zapo-
slovanja za mlade, jih motivira-

ti, usmerjati in vključevati v 
delo. kar bo pripomoglo k dol-
goročno večji zaposljivosti in 
konkurenčnosti mladih po za-
ključenem šolanju. Kot je pojas-
nila Pranja Gabrovšek iz BSC 
Kranj se bodo usmerili v Štiri 
ciljne skupine mladih:' mlade 
ženske, diplomante, mlade z 
zdravstvenimi in socialnimi ovi-
rami ter mlade na črnem trgu 
dela in podzaposlenc. Projektne 
skupine bodo najprej analizirale 
trenutno .stanje in poiskale vzro-
ke, da mladi ne pridejo do zapo-
slitve. nato pa bodo pripravili 
strategijo metod, « katerimi 
bodo tem skupinam mladih 
omogočili lažji dostop do trga 
dela. Simon Šubie 

V Savi milijon nočitev 
Kranj - Hoteli, ki delujejo pod okriljem Savinih blagovnih znamk 

Sava hoteli Bled in Panonske terme, so letos že zabeležili več kot 
milijon nočitev. Število nočitev so v primerjavi z enakim lanskim 
obdobjem povedali za Sest odstotkov, zasedenost jc bila 60-odstoina 
in je bila za tri odstotne točke boljša kot lani. V Panonskih termah 
so doslej zabeležJli že skoraj 700 tisoč nočitev, od tega dobro po-
lovico nočitev domaČih gostov, na Bledu pa je bil delež nočitev tuj-
cev kar 96-odstotni. Sava je letos v razvoj turističnih zmogljivosti 
vložila več kot Štiri milijarde tolarjev, s katerimi so obogatili ponud-
bo. izboljšali kakovost bivanja gostov in podaljšali sezono. Na Ble-
du so prenovili Kraljevo klubsko hišo na igrišču za golf. Vilo Bled, 
sanitarije v kampu Bled in hotel Golf. v katerem so uredili tudi novo 
sodobno konferenčno dvorano in center dobrega počutja wellnes 
Živa. V okviru Panonskih term so odprii nov vvellnes in terapevtski 
center Thermalium ter dokončali golfsko igrišče Livada v Termah 
3000, med večje naložbe pa sodijo Še nov vodni park v zunanjem 
bazenskem kompleksu Term Ptuj. novo apartmajsko naselje Lipov 
gaj v Termah Lendava in prenova zdravilišča Radenci. C.Z. 

Mercator prodaja trgovine 
Kranj - Poslovni sistem Mercator prodaja na Gorenjskem devet 

prodajaln in cn gostinski lokal. Še dve prodajalni pa oddaja v najem. 
Deset trgovin, ki sodijo pod okrilje Živil, prodaja oz. oddaja v na-
jem zaradi izpolnitve odločbe urada za varstvo konkurence. V Ra-
dovljici prodaja kitajsko restavracijo in prodajalno Predtrg, v Škofji 
Loki prodajalno Škofja Loka na Stari cesti, v Kranju trgovino Go-
renja Sava. v Tržiču prodajalno Pristava ter na Jesenicah Diskont Je-
senice in prodajalno na tržnici (Cesta Maršala Tita 21). prodajalno 
in bife Tomšičeva ter prodajalni Plavž in Prešernova, v najem pa od-
daja prodajalno Kasta na Jesenicah in drogerijo v trgovskem centru 
Medvode. Če bo vse trgovine prodal po izhodiščni ceni. bo iztržil 
nekaj manj kot 282 milijonov tolarjev. C.Z. 

Hit uspel 
Kranjska Gora - Novogoriški 

Hit je v javni ponudbi za odkup 
delnic družbe Kompas Hoteli 
Kranjska Gora, ki je trajala od 
15. oktobra do 11. novembra, 
pridobil nekaj več kot 97 odstot-
kov delnic. Agencija za trg 
vrednostnih papirjev je pred 
dnevi tudi uradno obvestila, do 
je bila prevzemna ponudba 
uspešna, saj Hit v njej ni nave-
del praga za uspešnost. Delni-
čarji bodo za delnico prejeli 
15.793 tolarjev. C.Z. 

LOCANKA 
www.gorenjskiglas.si 

Na zalogi vedno 
več kot 100 vozil 

Vsa vozila 

imajo do 24 
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Triglav DU z novima 
skladoma 

Družba naj bi v petih letih dosegla v Sloveniji 15-odstotni 
tržni delež pri upravljanju denarja v vzajemnih skladih. 

Krui\j • Triglav družba /a uprav^ai^je (Triglav DD), kije v ve<̂ in-
ski lasti ^^avanivalnicc TriKlav, upravna uravnoteženi vzajemiti 
sklad Triglav Kcnta, invcsCicusko družbo 'Triglav S(el>er 1, ki sv 
bo du konca leta preoblikovala v Lstoiineaski delniiiki vz^jeniiti 
sklad, od novembra daUe pa ludi dva nova vzajemna sklada -
Triglav Kvropa in Triglav Obve/ni^kJ, ki vlagateljem omogočata 
nalo2l>e nu ra/vitih ti^ih delniških trgih in vlagai\je v obveznice. 

Kol so povedali na nedavni 
predstavitvi novih vzajemnih 
skladov, je mešani vzajemni 
sklad Iriglav Evropa namenjen 
vlagateljem, ki so pripravljeni 
sprejeli tveganje pri vlaganjih v 
delnice in še nimajo i/kuSenj z 
naložbami na svetovnih kapital-
skih trgih. Sklad bo od 45 do 75 
odstotkov denarja vlagal v del-
nice največjih evropskih ptxljc-
tij, s katerimi trgujejo na organi-
ziranih trgih držav članic Ev-
ropske unije, in v delnicc podje-
tij, ki kotirajo v državah člani-
cah svetovn̂ ;ga združenja borz. 
Cilj naložbene politike je dose-
gali kapitalsko rasi na račun ka-
pitalskih dobičkov, manj pa di-
vidend in obresii. V času naraš-
čanja tečajev na delniSkih trgih 
se bodo boij usmerili v delnice, 
v neugodnih razmerah na delni-
škem irgii pa bodo povečevali 
naložbe v dolžniške vrednostne 
papirje in papirje z nespremen-
ljivim donosom. 

Novi vzajemni sklad Triglav 
Obvezniski je namenjen pred-
vsem vlagateljem, ki niso pri-
pravljeni sprejeti visokih tve-
ganj in dajejo poudarek varnosti 
ter stabilni in umirjeni rasti svo-
jega premoženja. Temu primer-
na je tudi naložbena politika 
upravljavca sklada, ki bo večino 
denarja nalagal v domače in tuje 
obveznice s solidno bonitetno 

occno ter v zakladne menico, 
komercialne zapise in depozite. 
Za dclnice bo "zamenjal" do 
ene peline denarja, pri icm pa 
bo izbiral delnicc podjetij, ki v 
Sloveniji presegajo dve milijardi 
tolarjev iržne kapitalizacije, v 
tujini p;t najmanj 250 milijonov 
cvrov. 

Nadzorni svet je na torkovi 
seji imenoval novo upravo 
družbe - za predsednico Tanjo 
Miklavc Maček in za člana 
Sama Javomika. Nova uprava 
bo petletni mandat začela 
3. "februarja prihodnje leto. 

Investicijska družba Triglav 
Steber 1 sc je septembra žc 
uskladila z zakonom o investicij-
skih skladih in družbah za uprav-
ljanje, v kralkem pa naj bi za to 
pridobila tudi soglasje od agen-
cije za trg vrednostnih papirjev. 
Iz investicijske družbe, katere 
vrednost dcinicc je v zadnjih treh 
letih porasla za 233 odstotkov, sc 
bo preoblikovala v vzajemni 
sklad, ki bo upravljal več kot 64 
milijard tolarjev denarja in bo 
eden od dveh največjih vzajem-
nih skladov v Sloveniji. Tudi po 
preoblikovanju bo večino denar-
ja vlagal v slovenske delnice, vse 
več pa ludi v lujino. 

Cveto Zaplotnik 

V obmejnih prodajalnah 
dobra prodaja 

Po vstopu v Evropsko unijo v treh zgornjegorenjskih Kompasovih obmejnih prodajalnah v celoti beležijo približno 
enak promet kot lani v enakem obdobju. Na Korenskem sedlu ni sprememb, na platoju Karavanke se je nekoliko 

zmanjšal, kar za 20 odstotkov mesečno pa se je povečal v Ratečah. 

Jesenice - Večji obisk kupcev 
v rateJiki obmejni prodajalni 
vodja podružnice Karavanke 
Ema Pogačar pripisuje spro-
stitvi trgovine glede na mejo 
z Italijo, ko ni veČ omejitev 
vnosa blaga, zlasti cigaret. Po 
finančnih kazalcih vse iri trgo-
vine poslujejo pozitivno, 
gostinski del pa deloma ne. 
vendar se izguba zmanjkuje. 
Do avgusta je 99 zaposlenih 
ustvarilo dobro milijardo 800 
milijonov tolarjev prometa, od 
lega okoli 900 milijonov v Ra-
lečah, 580 na Korenskem sedlu 
in okoli 360 na platoju Kara-
vanke. Čistega dobička je bilo 
za približno 100 milijonov 
tolarjev. 

Največ prodajo cigaret 
in kozmetike 

Osnovna ponudba vključuje 
cigarete, alkoholne pijače, koz-
metiko. igrače, tehniko in tek-
stil - vse priznanih blagovnih 
znamk. Največ povpraševanja 
je po cigaretah in kozmetiki. O 
naboru izdelkov Ema Pogačar 
pravi: "Tradicionalno so priso-
tni izdelki, po katerih nas kup-
ci poznajo, denimo prestižne 
znamke cigaret, kozntetike in 
tekstila. Vztrajamo pri dobavi-
teljih, ki zagotavljajo dobro ka-
kovost. Gradimo na ohranjanju 
visoke ravni ponudbe, kar Šte-
jem za na§o prednost." 

Ko so sc lela 2001 njihove 
prodajalne iz brezcarinskih 
preoblikovale v obmejne, seje 
zaradi viSjih cen njihov po-
ložaj poslabšal. Z dodatnimi 
ugodnostmi in dogovori z do-
bavitelji so ludi po uvedbi dav-
ka na dodano vrednost uspeli 
ponudbo in cene obdržati na 
približno isti ravni. "Nismo 
poceni, smo pa pri kakovost-
nih znamkah konkurenčni." 
Ponudba se nenehno dopolnju-
je, zlasti so pozorni na novosti 
pri kozmetiki. Dobavitelji so 
večinoma tuji. domaČi so pri-
sotni pri prehrambenih izdel-
kih. vinu, posamezni pri tek-
stilu, kozmetiki in nakitu. "Ni-
kakor pa ne gre prodaja zdrave 
hrane." pravi vodja trgovine na 
platoju Karavanke Mojca 
Kraitovec. 

Čeprav se ponudba na treh lo-
kacijah ne razlikuje veliko, ima 
vsaka trgovina svoje kupce. V 
Ratečah in na Korenskem sedlu 
je žc nekaj stalnih, zalo so jim 
ponudili kartico ugodnosti. 
Opažajo tudi, da nekateri za-
krožijo od Korenskega sedla 
prek Raleč in v vsaki trgovini 
izberejo različne izdelke. Ne-
koliko drugačna, lipična trgovi-
na na avtocesti ob meji je na 
karavanškem platoju, kjer tri 
Četrtine strank predstavljajo 
zdomci iz držav bivše Jugosla-
vije. Ustavijo se tudi Nemci. 
Nizozemci, Skandinavci. 

Ema Pogačar (levo) in Mojca Krašovec. 

Koncesija za igralni salon 
Med svoje storitve so kot no-

vost žc letos uvedli opravljanje 
brezgotovinskega plačevanja 
cestnine za avstrijske avtoceste 
za tovornjake in vozila nad 3.5 
tone. Pred poletjem so tudi od-
dali vlogo za dodelitev konce-
sije za igralni salon in računa-
jo, da bodo z gradnjo lahko za-
čeli že pred koncem letošnjega 
leta. Načrtujejo, da bi ponudbo 
trgovin povezali s storitvami 
za nego in sprostitev, v gostin-
stvu pa z zdravo prehrano. So-
delovanje z jeseniško občino je 
dobro, saj je skupen interes, da 

po odhodu carine in špediter-
jev, v nekaj leiih ludi policije, 
osmislijo mejni plato z novimi 
dejavno.stmi. Iz sveta uporab-
nikov tega prostora so na vla-
do naslovili pobudo, naj no-
vim razmeram prilagodi pro-
metno ureditev, da bodo vozni-
ki lahko brez prekrška obrnili 
pred mejno črto. Zavzemajo 
se ludi za ureditev lastništva 
objektov in podpirajo prizade-
vanja občine, da država, ki 
najbrž lu nima velikega inte-
resa. le-to prenese na lokalno 
skupnost. 

Mendi Kokot 

Velika odgovornost Kapitalske družbe 
Ljub^ana - Kapitalska družba je v zadnjem obdobju uresničila 

vse zastavljene cilje, je na torkovi novinarski konferenci dejal 
predsednik uprave Borut Jamnik in navedel, da jc družba pridobila 
v upravljanje Zaprli vzajemni pokojninski sklad za javne 
uslužbence, povečala tržni delež pri drugih oblikah pokojninskih 
zavarovanj, oblikovala krilni sklad Prvega pokojninskega sklada, 
poslala največja izplačevalka dodatnih pokojninskih rent in zago-
tovila zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1999. leta 
dalje skupno 46 milijard tolarjev oz. skoraj 7,7 milijarde na leto. V 
letošnjih prvih desetih mesecih je. upoštevajoč plačilo zavodu v 
višini 6.3 milijarde tolarjev, dosegla 5.9 milijarde tolarjev čistega 
dobička, kar je 3,8 milijarde več kot v enakem lanskem obdobju. V 
vse sklade, vključno s 4.796 prejemniki pokojninskih rent iz kritne-
ga sklada Prvega pokojninskega sklada, je vključenih 262.800 
članov, skupna vrednost vseh skladov pa presega 85.5 milijarde 
tolarjev. "Upravljanje tako velikih sredstev z namenom pridobitve 
dodatnih pokojnin za veČ kot 30 odstotkov zaposlenih v Sloveniji je 
odgovorno poslanstvo, ki ga bo treba upoštevati tudi pri določanju 
prihodnjih ciljev in usmeritev Kapitalske družbe." je dejala namest-
nica predsednika uprave Helena Bešier. C.Z. 

Pocenitev naftnih derivatov 
Krai\j - V lorek-so se v skladu z vladno uredbo spei spremenile 

maloprodajne ccne naftnih derivatov. Vse cene so se znižale, poce-
nitev pa bi bila še občuinejša, če ne bi vlada hkrati zvišala trošarine. 
Neosvinčeni 95-oktanski bencin seje pocenil za pol tolajja. z 206.6 
na 206.1 tolarja za liter, 98-oktunski bencin za 0.6 tolaija, s 211.1 na 
210,5 tolarja in dizelsko gorivo za 2.3 tolarja, z 204 na 201.7 tolarja 
za liter. Za liter kurilnega olja je po novem ireba odšteti 123,1 tolar-
ja ali 2.7 toIaija manj kol pred poccnilvijo. V opazovanem štirinajst-
dnevnem obdobju seje v primerjavi s prejšnjim tečaj dolarja znižal 
skoraj za tri tolarje, padle pa so tudi nabavne cene naftnih derivatov 
na svetovnem trgu - pri 95-okianskem motornem bencinu za več kot 
sedem odstotkov, pri dizelskem gorivu in kurilnem olju pa za dobre 
štiri od.stoikc. Vlada je trošarino za motorni bencin zvišala z 88.584 
na 93.746 tolarjev za tisoč litrov, za dizelsko gorivo s 76.036 na 
78.848 tolarjev in za kurilno olje z 8.884 na 11.260 tolaijev. C.Z. 

Posojilo brez stroškov odobritve 
Kraru - .\banka bo do 15. januarja prihodnje leto ponujala svojim 

strankam pa ludi drugim, ki z banko ne sodelujejo, potrošniška 
posojila v znesku do 300 tisoč tolarjev, brez stroškov odobritve in z 
odplačilno dobo do dveh let. Posojilo bo obrestovala po veljavni 
obrestni meri. pri sklepanju pogodb pa bo upoštevala pogoje, ki že 
veljajo za potrošniška posojila z nominalno obrestno mero. C.Z. 

Cenejši klici v tujino 
Telekom Slovenije bo pocenil telefonske klice v države, s katerimi je največ prometa. 

Krai^ • Telekom bo s I. decembrom spremenil tarifni sistem v 
mednarodnem telefonskem prometu. Število območy medna-
rodnega prometa bo povečal s pel na sedem. Cene klicev v tuji-
no bodo v povprečju nižje za 15 odstotkov, nižjih cen v Času šib-
kejšega prometa pa ne bo več. Poslovni uporabniki bodo še na-
prej imeli popuste za tri izbrane države, ohranili bodo tudi mo-
bilne dodatke. 

V mednarodnem telefonskem 
prometu bo sedem tarifnih ob-
močij. V prvem bodo sosednje 
države - Italija. Avstrija. Mad-
žarska in Hrvaška, v drugem 
vse ostale države, ki so bile do-
slej v prvem območju, v tret-
jem države iz dosedanjega dru-
ga območja - in tako dalje, v 
sedmem pa države, ki so zelo 
oddaljene in s katerimi je bolj 
malo telefonskega prometa, kol 
so, na primer. Vzhodni Timor. 

Sao Tome in Principe ali Papua 
Nova Gvineja. Cena za minuto 
telefonskega pogovora z drža-
vami prvega območja bo od 1. 
decembra skupaj z davkom na 
dodano vredno.st (DDV) 30 to-
larjev in bo za 30 odstotkov 
nižja od sedanje in za 10 od-
stotkov nižja od dosedanje v 
času šibkejšega prometa. Po 
novem tudi ne bo več posebne 
cene za telefoniranje v območ-
ju maloobmejnega prometa z 

Italijo, saj bo z decembrom 
cena padla pod sedanjo, ki velja 
na tem območju. Minuta pogo-
vora z drugim območjem bo 
veljala 33.6 tolarja in bo za 20 
odstotkov nižja od dosedanje 
oz. tolikšna kot v Času šibkejše-
ga prometa. Poslovni uporabni-
ki bodo za pogovore na prvem 
in drugem območju lahko uve-
ljavljali 15-odstotni popust. 
Cena klicev v tretje območje 
bo znašala 46.8 tolarja na mi-
nulo in bo za 13.3 odstotka niž-
ja. za Četrto območje se ne bo 
spremenila in bo ostala 91.2 to-
larja na minuto, za peto območ-
je bo ccna 136.8 tolarja, za še-
sto 234 in za sedmo 732 tolar-
jev. Za države od tretjega do 
sedmega območja bodo po-

slovni uporabniki lahko uve-
ljavljali 30-odstotni popust. 
Mobilni dodatki bodo znašali 
od 12 do 48 tolarjev. Kot zatr-
jujejo v Telekomu, bodo cene 
od I. decembra na 60-odstotni 
ravni cen klicev iz držav Ev-
ropske unije v Slovenijo, kon-
kurenčne pa bodo tudi s cenami 
alternativnih operaterjev. 

Telekom Slovenije bo s 1. de-
cembrom v dogovoru s ponud-
niki interneta spremenil tudi 
ceno klicnega dostopa do 
interneta prek številke 0888. 
Minuta vzpostavljene zveze 
z internetom prek te .številke 
bo veljala 4.2 tolarja, v času 
manjše prometne obremenitve 
pa 3,36 tolarja. 

Cveto Zaplotnik 

Adria Airways v združenju 
Star Alliance 

Ljubyana - Družbi Adria Airways in Croatia Airlines sla prejšnji 
leden v Frankfurtu p(xipisali sporazum, po katerem bosta sredi pri-
hodnjega meseca postali regionalni članici vodilnega združenja 
letalskih prevoznikov Star Alliance. Regionalni prevoznik mora za 
člansivo v združenju izpolnjevati nekatere zahteve, med drugim 
mora pridobiti pokrovitelja, ki ga bo zastopal v združenju. Pri 
družbah Adria Airway.'̂  in Croaiia Airlines je to odgovomosi pre-
vzela njuna dolgoletna partnerica Lufthansa, ki je družbama poma-
gala ludi pri prenosu njunih programov za pogoste potnike na svoj 
program Miles & More. Siar Alliance bo z novima članicama 
izboljšal kakovost svojega omrežja, zlasti z leti v jugovzhodno 
Evropo in iz nje. Slovenska in hrvaška letalska družba bosta pot-
nikom lahko ponudili vse ugodnosti, ki veljajo za člane združenja. 
Med takšne ugodnosti sodijo prijava na let do končnega cilja, priz-
navanje statusa, vstop v letališke salone ter zbiranje in uveljavljanje 
točk ali milj v okviru programov za pogoste potnike. Člani 
združenja opravijo lelno več kot 14 tisoč letov v 133 drŽav. C.Z. 

V Triglavu prejeli skoraj 
1.300 prijav 

Krar^j - Veter, ki je 14. m 19. novembra pustošil na Gorenjskem, 
je največ škode povzročil na območju Žirovnice. Preddvora in 
Škofje Loke. prizadel pa je predvsem stanovanjske in poslovne 
stavbe ter avtomobile. Posicdice viharja so občutili ludi v kranjs-
ki območni enoti Zavarovalnice Triglav, kjer so do srede prejeli 
skoraj 1.300 prijav škod iz požarnih in stanovanjskih zavarovanj in 
zavarovanj avtomobilskega kaska. od lega veliko veČino za škode 
na premoženju občanov. Le ena velika škoda je bila na industrij-
skem objeklu in dve na šolah. Letošnji obseg Škod je bil skoraj 
enak lanskemu ob toči. Cenilci so si do srede ogledali že tri četr-
tine objektov, za katere so zavarovanci prijavili škodo, od tega so 
90 odstotkov odškodnin že izplačali. Delavci zavarovalnice si v teh 
dneh ogledujejo še po približno sto škodnih primerov na dan. tako 
da bodo veliko večino primerov rešili že ta teden. Celotno škodo 
ocenjujejo na 150 milijonov tolarjev. Vse zavarovance, ki škode 
morebiti še niso prijavili, pozivajo, da to storijo čim prej. 

C.Z. 



Ustanovili strojni krožek 
Kmetje z blejskega gozdnogospodarskega območja so v torek ustanovili Strojni krožek Bled. 

Bled - VeO kut $v«ldese( lastnikov gozdov in knicty.skih zeiiiyi.i>f 
i bkjskcga KOzdnogospudarskcKa obniofja oz. iz občin Radov-
ljica. Bled, Bohiiti, Kranjska (iora, Jesenice in Žirovnicji .se je v 
torek na pobudo blejske obniofne enote Zavoda za gozdove Slo-
venije /bralo na astanovneni zboru .Strojnega krožka Bled. 

Potem ko so sprejeli sklep o 
ustanoviivi krožka so za pred-
sednika izvolili Staneta Kune-
ja 2 Brezij. .sicer gozdarja v re-
virju Mcžakla. za strokovnega 
tajnika Blaža Ambrožifa, ilu-
dcnta gozdarstva s Sela pri Ble-
du, in devetčlanski upravni od-
bor, ki ga .sestavljajo poleg pred-

sednika še 7.dravko Cesar iz 
Srednje vasi, Fredi Grilc iz 
Podkorena, Andrej Lipovec iz 
Zgornjih Laz. Janez Robič iz 
Srednjega Vrha, Rok Podpcčan 
z Brezij, Andrej Cvenkel iz 
Ljubnega, Miha Klinar iz Pod-
homa in Janez Arh iz Srednje 
vasi. 

Kol je povedal Andrej Avse-
nek. vodja blejske območne 
enote zavoda za gozdove, so po-
budo za ustanovitev strojnega 
krožka dali zato, ker je na blej-
skem območju zelo malo izva-
jalcev gozdarskih del. ob krepit-
vi deleža zasebnih gozdov in 
razdrobljeni zasebni posesti pa 
so potrebe po icli delih vse več-
je. Bistvo krožka je niedsosed-
ska pomoč oz. opravljanje stori-
tev med kmečkimi gospodar-
stvi. Član krožka z lastnini stro-
jem opravi storitev za drugega 

Del udeležencev ustanovnega zbora Strojnega krožka Bled. 

kmeta oz. lastnika go/da in 
kmetijskih zemljišč, zaračuna 
storitev po veljavnem ceniku 
krožka in izstavi račun. Kot je 
ob leni opozoril mag. Marjan 
DolenSek. tajnik Zveze strojnih 
krožkov Slovenije, država spod-
buja delovanje krožkov, vendar 
pa veljajo za obseg tovrstne 
incdsoscdske pomoči ludi davč-
ne omejitve. Po sedanjih predpi-
sih lahko kmet opravi največ za 
64 lisoč tolarjev storitev na hek-
tar kmetijskih zemljišč, ne da bi 
mu bilo ircba plačati davek, in 
največ za dvajset hektarjev, za 
večji obseg dejavnosti pa mora 
že registrirali dopolnilno dejav-
nost. Po novem letu se bodo pra-
vila spremenila, neuradno je sli-
Sati, da bo neobdavčenih 100 ti-
soč tolarjev na hektar kmetij-
skih zemljiSč in 30 tisoč tolarjev 
za hektar gozda. 

"Prva naloga jo registracija 
krožka," je dejal predsednik 
Stane Kunej in dodal, da bodo 
potlej čim prej poskušali pripra-
viti katalog ponudbe izvajalcev 
del in cenik, ki pa ga bodo pre-
vzeli od zveze strojnih krožkov. 
Članarina za leto 2005 bo dva 
ti.soč lola^ev, do novega leta ne 
bo pristopnine, potlej pa bo ena-
ka viSini enoletne članarine. 
Kdor bi se želel včlanili v kro-
žek, se lahko oglasi na območni 
enoli zavoda ali pri predsedni-
ku. 

V Sloveniji je trenutno 44 
.strojnih krožkih, od tega na Go-
renjskem iSest - poleg blejskega 
Se Naklo, Školja Loka, Gorenj-
ska. Goijan. Medvode in Pšata -
Bistrica. 

Cveto Zaplotnik 

Posvet kmetijske svetovalne službe 
Bled - Kmetijsko gozdarska zbomica Slovenije bo v ponedeljek in 

torek pripravila v Festivalni dvorani na Bledu tradicionalni posvel 
kmetijske svetovalne službe. Letošnja tema je varnost in kakovost 
kmetijskih pridelkov in izdelkov. Za uvod v posvetovanje bodo po-
delili priznanja za delo v kmetijski svetovalni službi, v torek pa 
bodo predstavili še stanje v kmetijstvu ter glavne usmeritve kmetij-
ske politike v prihodnjih letih. Članom zbornice za udeležbo na po-
svetu ni treba plačati kotizacije, vabijo pa ludi druge, ki jih zanima 
letošnja tema. C.Z. 

Občni zbor Govedorejske zadruge 
Grobye - Člani Govedorejske zadruge, ki združuje rejce črno be-

lega, svetlo lisastega, cikastega in mesnega goveda, se bodo v nede-
ljo ob 10. uri zbrali v kulturnem domu Jar.še - Rodica na občnem 
zboru. Na zboru bodo izvolili nove organe zadruge (predsednika ter 
člane upravnega in nadzornega odbora), obravnavali bodo poročilo 
o delovanje zadruge v preteklem letu in program dela za prihodnje 
leto, sklepali pa bodo tudi o spremembi statuta. C.Z. 

EKOLOŠKO KMETIJSTVO ZA LEPOTO, ZDRAVJE IN OKOUE 

Olja vrtnic in mandarin za lepo kožo 
še zlasti bogata ponudba narave in trgo-
vin je pri negi telesa. Da zares dobimo 
naravno kremo, eterično o^e ali lo.sjon, je 
tudi zato potrebna precejšnja previdnost. 

Tako (ekološko) aloa vera oije pomaga pri 
suhi koži ali koži. poškodovani od sonca, 
masaža z jojobinim oljem, bogatim z vita-
minom E. pa jo varuje in mehča. Mešanica 
z niaščobno kislino bogatega lanenega olja 
Z olji sladkega mandljcvca, svetlina in bora-
ta hrani in regenerira kožo, protioksidantska 
mešanica mandljevega, mareličnega, pSc-
nično kalčkovega in avokadovega olja pa 
gladi gube na koži. Iz ekoloških pridelave 
vrtnic na severu Avstrije izdelujejo olje za 
mehko kožo in masažo, za sprostitev v kadi 
pa so dovolj že tri žlice. Olje avstralskega 
čajevca Melaleiica AlternifoJia lajša po-
škodbe zaradi vreznin. ran in razjed. Najbolj 
bogata je verjetno "ponudba" aromaterapije. 
kjer masažo kombiniramo z eteričnimi olji. 
Možnosti .so velikanske, saj ta olja pridobi-
vajo iz bazilike, brina, cimeta, evkaliptusa. 

Sloga obogatila 
ponudbo strojev 

Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga je postala 
generalna zastopnica za prodajo strojev John Deere 

in Kuhn v Sloveniji. 

Krarj - Sloga je v sredo v kmetijsko tehničnem centru v Šenčur-
ju pripravila prireditev Dan Sloge, na kaieri je predstavila novosti v 
ponudbi kmetijske mehanizacije - stroje znamke John Deere in 
Kuhn. Predstavitve so se udeležili predstavniki p<xljetja John Deere 
Internaiional (s sedežem v .̂ vici), ki "pokriva" šestdeset držav, med 
njimi tudi Slovenijo - generalni direktor .Štefan von Stegmman. di-
rektor trženja Dick .Stratman ter komercialist za Slovenijo in še ne-
katere drŽave dr. Armin Tilien. Nove stroje v Slogini ponudbi so si 
z zanimanjem ogledali ludi številni zadružniki in kmetje, med njimi 
nekateri že prisegajo na zmogljivost in kakovost strojev John Deere 
in Kuhn. 

Predstavitev evropskih standardov 
Šenčur - Govedorejsko društvo Kranj - Tržič bo v četrtek. 2. de-

cembra, ob 10. uri v domu krajevne skupno.sti Šenčur pripravilo za 
svoje člane predstavitev standardov Evropske unije, ki z vstopom 
Slovenije v unijo veljajo ludi za slovenske kmete. Za tri standarde, 
to je za nitratno direktivo, zdravstveno varstvo kmetijskih rastlin ter 
za varnost in zdravje pri delu, je v okviru programa razvoja podeže-
lja možno uveljavljati ludi finančne podpore. Standarde bo predsta-
vil Franci Pavlin, specialist za živinorejo v Kmetijsko gozdarskem 
zavodu Kranj. ' C.Z. 

Skoraj osem milijard tolarjev škode 
LJubUana - Ministrstvo za obrambo jc seznanilo vlado s končno 

oceno neposredne škode, ki .so jo neuija od 9. junija do 9. oktobra 
povzročila v kmetij.stvu. Kot jc razvidno iz poročila, je škodo prija-
vilo 6.571 kmetijskih gospodarstev iz osemdesetih občin. Na 30.394 
hektarjih je bilo za 7,8 milijarde tolarjev škode. Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano bo po sklepu vlade pripravilo pro-
gram za odpravo posledic škode. C.Z. 

Kmetje so si z zanimanjem ogledovali traktorje John Deere. 

Kot je ob tem povedal direktor zadruge Marjan Roblek. je stroje 
John Deere in Kuhn vrsto let v Sloveniji prodajalo podjetje Euro 
Globlrade iz Voklega in nato Živila Kranj, v Mercatorju pa so se po 
prevzemu Živil odločili, da se ne bodo ukvarjali s prodajo kmetijske 
mehanizacije in so generalno zastopstvo za prodajo strojev John 
Deere in Kuhn ob koncu oktobra predali kmelijsko gozdarski zadru-
gi Sloga. Sloga, ki je po nakupu kmetijskega dela podjetja KŽK 
Kmetijstvo Kranj, poslala tudi lastnica kmelijsko tehničnega cenUTi 
v Šenčurju, je s tem ponudbo kmetijskih strojev dopolnila še s trak-
torji, balirkami ter žilnimi in koruznimi kombajni ameriškega izde-
lovalca John Deere ter s plugi, krožnimi branami, sejalnicami za žito 
in koruzo ler obračalniki in drugimi stroji senene "linije" francoske-
ga izdelovalca Kuhn. Že doslej je bila zastopnica za prodajo kmetij-
skih strojev nemškega Bergmanna in Stolla ter danskega JF-ja. pro-
daja pa ludi su-oje domačih izdelovalcev Tehnoslroj, SIP Šempeter in 
druge. V Sloveniji jc predvsem med večjimi kmetije precejšnje zani-
manje za trakioije John Deere, v zadnjem letu so jih kupili sto. de-
loma tudi na račun sredstev, ki so jih dobili iz programa Sapard. V 
Slogi si obetajo dobro prodajo tudi v prihodnje, a da bi ponudbo 
čimbolj približali kupcem, razmišljajo o tem, da bi organizirali pro-
dajo še v vzhodni Sloveniji. Po prevzemu KŽK-ja so prodajo strojev 
v centru na Primskovem že opustili in jo prenesli v Šenčur. 

Dan Sloge so popestrili .še z nagradnim tekmovanjem v spretnost-
ni vožnji s traktorjem John Deere 6420S (z vario menjalnikom). 

Cveto Zaplotnik 

(men t o. IT. 

A g r 0 i ^ i r a 
m ® $ | P I ^ O « — . < 5 

C f l B m ^ ^ ^ g M l t a a 

^ i o i ^ d o rumagmii i 

T^Jf^Ti^ f f BREZPLAČNI PREVZEM 
W v i i STARIH AKUMULATORJEV 

T E L . : 0 4 / 2 3 2 4 8 0 2 

kamilic, poprove mete. rožmarina ... Tako 
mandarina povzdigne razpoloženje ter po-
maga pri napetosti, strahu in nespečnosti, 
pri okrevanju od težkih bolezni. Pomaranča 
obnavlja kožo. krepi srčno mišico, učinkovi-
to deluje pri melanholiji in depresiji, po-
manjkanju apelita, stresu, živčnosti in vroči-
ni. pri težavah z ledvicami, celulilisu ler 
vnetju dlesni. 

Eterična olja lahko naredile kar sami, če-
prav doma izdelano ni tako močno kot kup-
ljeno. Zmes enega kozarca (olivnega) olja 
in približno 30 gramov zelišč oziroma di-
šavnic jc potrebno segrevali na štedilniku 
ali loncu za vlaganje. Če dodate tudi dve 
kapsuli vitamina E na čašo olja. ta dobi do-
datne zdravilne lastnosti, poleg tega pa olju 
podaljia dobo uporabnosti. Pri uporabi ete-
ričnih olj je potrebna previdnost, saj preveč 
skonccmrirani razdražijo kožo in sluznico, 
tiste čudnega vonja ali barve pa je bolje 
zavreči. 

Uroš Brankovič 

KOVINOTEHNA, d.o.o., CEUE 

OBJAVUA 

Zbiranje ponudb za prodajo ali oddajo poslovnih prostorov: 

• Poslovni prostor na Jesenicah, Titova 1, v pritličju in kleti, 
v skupni izmeri 874.70 m ' s pripadajočim zemljiščem 
(idealno solastnino). 

Pisne ponudbe pošljite priporočeno v 20 dneh v zaprti ovojnici z 
oznako" nepremičnina" na naslov: 
Kovinotebna. d.o.o., Celje. Mariborska 7, 3 5 0 2 Celje. 

Pisna ponudba mora vsebovati ponujene pogoje najema ali kup-
nino ter način in rok plačila. Predmetne nepremičnine bodo pro-
dane po sistemu videno-kupljeno. 

Za podrobnejše informacije in oglede je kontaktna oseba ga. 
Saša Stopinšek. telefon 0 3 / 5 4 3 2 204. 

Izbrani ponudnik bo obveščen najkasneje v 30 dneh po zaključku 
zbiranja ponudb. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik po presoji 
oz. izbiri prodajalca, pri čemer cena ne t>o edini kriterij. Prodaja-
lec si pridržuje pravico, da po končanem izbiranju ne izt>ere nobe-
nega od ponudnikov. 

Kovinotehna. d.o.o., Celje 



Vabila, prireditve 
Podelitev Bloudkovih priznanj V hutelu Kokra na Brdu pri 

Kranju bo danes slavnostna podelitev Bloudkovih priznaj m leto 
2004. Začela sc bo ob 18. uri. V.S. 
Evropski mladiaski pokal v Športnem plezanju - Jutri in v ne-

deljo bo na umetni steni v dvorani na Zlatem polju v Kranju |H)teka-
lu finalna tekma evropskega mladinskega pokala m Îportnc plezal-
ce in plez-alke. Jutri, z začetkom ob 9. uri. bodo na vrsti kvalifikaci-
je. v nedeljo, z začetkom ob 9.30. pa finalni obničuiii. V.S, 

Mednarodna ženska liga v floorballu • V •ipunni dvorani na 
Podnu v SkoijI Loki bo v nedeljo potekalo tekmovanje v dvoran-
skem hokeju za žensko - malem floorballu. Ob 9.30 se bodo donia-
Oe hokejistke ekipe FBC Loka spiders pomerile z ekipo NVikingsov, 
sledila b(v lekma med Wikingsi in ekipo Leobna. ob 11.30 pa se bo-
sta pomerili 5e ekipi Loških pajkic in Leobna. Vstopnine ni. V.S. 

.šahovski turnir - KŠK in SS Tomo Zupan Kranj vabila vse ljubi-
telje Šahovske igre na 3. turnir ciklusii, ki bo v soboio. 27. novem-
bra, ob 10. uri. Tekmovanje bo potekalo v dvorani 5^voda Proipori, 
Jernejeva ulica 12 StražiSču pri Kranju. Igralo se bo 9 krogov po Švi-
carskem sistemu s tempom 2x15 minut. Prijave sprejemajo do 9.45, 
vsak udeleženec mora zagotoviti bav.hibno Šahovsko uro. Informa-
cije: Miha Škrlj. telefon: 031/416-420 ali elektronski naslov: mi-
has^^klub-studentov-kranj.si. O.O-

Odprto tržL^ko prvenstvo v .streUat̂ ju • V bivî i karavli v Med-
vodah bo jutri, 27. novembra, potekalo txlprto prvenstvo Tržiča v 
su-eljanju. Začelo se bo ob 16. uri. V.S. 

Rokometni spored • V ligi Telekom bo ekipa Terma jutri ob 20. 
uri gostila Gold club. V I. B ligi se bo ekipa Chia Kranj v dvorani 
na Planini jutri ob 16. uri pomerila z ekipo DOL TKI Hrastnik, eki-
pa Cerkelj pa bo gostovala pri Sevnici. V 2, ligi za nioSkc bo ekipa 
Dupelj julri ob 19. uri gostila Grčo Kočc^e. ekipa Radovljice bo ob 
17.30 gostila Mokerc IG, ekipa Alple.sa Železnikov pa se bo na go-
stovanju pomerila s Krimom. V 1. B ligi za ženske bo ekipa Plani-
ne Save Kranj jutri gostila Loko. Tekma se bo začela ob 18. uri. V.S. 
Odbojkarski spored - Jutri je v I. DOL na sporedu eden od treh 

gorenjskih derbijev. V dvorani Poden v Škofji Loki se bodo odboj-
kaiji Termo Lubnika ob 17. uri pomerili s Calcitom iz Kamnika. 
Tudi Blejci igrajo doma. Tekma med Autocommercom in Salonitom 
Anhovo bo v dvorani SGŠ v Radovljici ob 20. uri. V 2. DOL bodo 
odbojkarji Astec Triglava v gosieh poizkušali prevzeti 3. mesto Lo-
gatcu. Telemach Žirovnico pa čaka težko srečanje v Žirovnici, saj se 
bodo ob 19. pomerili t drugouvrŠčenim Fužinarjem. Na Jesenice 
prihaja eden od neposrednih "zasledovalcev" domače ekipe Mladi 
Jc.senice. Tekma proti ŽOK Mislinji bo ob !8. uri v oS T. Čufar. V 
mo5ki konkurenci 3. DOL sia obe gorenjski ekipi ponovno prosti, v 
ženski konkurenci pa igrajo vse gorenjske ekipe ponovno na Go-
renjskem - ŽOK Partizan Šk. Loka : ŽOK Izola (OŠ Šk. Loka 
Mesto ob 19.30). Pizzeria Morena : Bled (OŠ Žirovnica ob 17.) in 
Brolinc Kamnik : Bohinj (ŠD Kamnik ob 18.). B.M. 

Nogometni spored - V ligi Si.Mobil Vodafone bo ekipa Domžal 
julri ob 14. uri doma gostila moštvo Ljubljane, prav tako na doma-
Čem igrišču pa se bo od jesenskega dela sezone poslovila ekipa Su-
pemove Triglava. Tekma z ekipo Dravinje v Kranju se bo začela ju-
lri, v soboto, ob 13.30. že prej pa bodo Kranjčani pripravili "dan od-
prtih vrat" s predstavitvijo nogometne Sole. V.S. 
Vaterpolski spored - Jutri bodo na sporedu tekme 2. kroga držav-

nega prvenstva. Ekipa Triglava bo gostovala v Mariboru. Kokra pa 
na Reki pri mladi ekipi Primorja. J.M. 

Ka^rkarski spored - V I. A ligi za moSke bo ekipa Triglava ju-
lri ob 20.15 v dvorani na Planini gostila ekipo Postojnske jame. v 1. 
B ligi pa se bodo Ločani v nedeljo ob 19. uri pomerili z ekipo Ra-
denske Creativ. V 11. ligi bo ekipa Radovljice gostovala v Kočevju, 
ekipa Jesenic na Vrhniki, ekipa Šenčurja pa v Ilirski Bistrici. V-Ill. 
ligi - center bo ekipa Krvavca v dvorani v Cerkljah jutri ob 19. uri 
gostila Podbočje. ekipa Žirov pa bo v OŠ Žiri gostila DGN Ljublja-
na. Ekipa Tine.\a Medvod gostuje pri Lastovki v Radomljah pri Pre-
seijah. ekipi Mavrice Kamnika in Gorenje vasi pa se bosta jutri ob 
20. uri pomerili v športni dvorani v Kamniku. Ekipa Kranjske Gore 
je prosta. V 1. ligi za ženske bo ekipa Odeje v nedeljo ob 16.45 go-
stila Lek Ježico, v il. žen.ski ligi pa se bo ekipa Jesenic jutri ob 18. 
uri doma pomerila z ekipo Šentvida. DomžalČanke gostujejo za Be-
žigradom. Triglavanke pa v Murski Soboti. VJJ. 

VATERPOLO 

Troppan le še za Triglav 
Krar\j - Pred dnevi seje slovenski vaterpolski reprezentant Primož 

Troppan odločil, da ne bo več nastopal s kapico slovenske reprezen-
tance. 

"O zaključku kariere sem razmišljal že nekaj časa in sedaj mislim, 
da je pravi trenutek^ da končam kariero. Odločitev je bila sicer tež-
ka. toda družina me vse bolj pogreža in mislim, da sem se odločil 
prav. Vaterpolo tudi ni fiport, od katerega bi se pri nas lahko živelo, 
družina pa pač zahteva svoje." pravi 31-letni Kranjčan, ki pa bo 5e 
vedno igral za ekipo kranjskega Triglava, katere član je že od otro-
ških let. Prav tako se Primož preizkuSa kol trener mladih vaterpoli-
siov. prepričan pa je. da ga bodo v reprezentanci uspeSno zamenjali 
mlajši vaterpolisti. J. M. 

Podmežakla je oživela 
Na vročem hokejskem derbiju na Jesenicah so navijači pnčarali vzdušje, ki je domači ekipo pomagalo do nove 

zmage proti ekipi državnih prvakov iz Tivolija. Danes v Podmežakli še Stavija. 

Jesenice - Vzdufija, kakršno je 
bilo na torkovi hokejski tekmi 
inter lige. ni bilo v hali Podme-
žakli že celo desetletje. I-eto.̂ nji 
derbiji med večnima slovenski-
ma rivalonia Acronijen) z Jese-
nic ter ZM Olimpijo iz Ljublja-
ne pa očitno postajajo pravi 
magnet za ljubitelje hokeja. To-
krat so ti do zadnjega količka 
napolnili jeseniJike tribune in 

vič zatresla. V naslednjih dveh 
minutah sta padla Je dva zadet-
ka. najprej je /adcl Aleš Kranjc 
ter lakoj za njim 5e Tomaž Ra-
zingar. Casi gostov je i zadet-
kom v prvem delu reSil Grega 
Por. navijače pa je na noge spra-
vil prelep med AleSem Kranj-
cem in Matlom Pettingerjem, za 
katera se je srečanje predčasno 
končalo. Ale^ Kranjc pa je nato 

zabil Se drugi /adetek /a "zma-
je'*. Vendar pa "žele/arji" niso 
ostali dolžni, saj jc v 5.̂ . minuti 
najprej zadel David Mlinarec. v 
18. pa je končni rezultat 6:2 
(3:1. 1:6, 2:1). po lepi akciji z 
Juretom Goličičem. postavil 
Ra/ingar. Za najbi>ljSega igralca 
srečanja srt zasluženo razglasili 
jeseniškega vratarja Roberta 
Kristana. 

Za najboljšega igralca tekme je bil na koncu proglašen jeseniški vratar Robert Kristan. 

pričarali vzdu5je. o kakršnem 
sanja vsak igralec. Kljub glasni 
podpori pa domačini v začetku 
srečanja niso pokazali prave 
igre. Na drugi strani pa so Ljub-
ljančani imeli nekaj nevarnih 
napadov, a jim nobenega ni 
uspelo zaključiti. V 15. minuli 
se jc mreža gostov, po zaslugi 
Anžeta Teriikarja, vendarle pr-

PLAVANJE 

dobil tudi kazen igranja na da-
našnji tekmi z ekipo Slavije. V 
drugem delu jc. kljub Številnim 
priložnostim na domaČi strani, 
uspelo mrežo zatresti le Terii-
karju. ki je rezultat poviSal na 
4:1. V zadnjem delu pa jc trenu-
tek nepazljivosti jeseniške 
obrambe izkoristil Olimpijin 
branilec Damjan Dervarič ter 

"Težko je igrali proti dobrim 
Jescnicam. čeprav smo imeli 
tudi mi dobre trenutke. Vendar 
enostavno ne moremo "zložiti" 
20 minut dobre igre," je po tek-
mi p(̂ vedal trener ZM Olimpije 
Matjaž $ekey. Na drugi strani 
pa je bil Roman Pristov veliko 
bolj zadovoljen; "Zmagal je ho-
kej. saj so gledalci videli števil-

LOKOSTRELSTVO 

ne zadetke in lepe akcije. Po-
membno pa je. da so tribune 
spel polne." 

"Pred toliko glodalci je res 
užitek Igrati in upam. da bodo 
navijači tako nadaljevali. V gar-
derobi je bilo nekaj začetne tre-
me. ker so tovrstne tekme vedno 
nekaj posebnega, vendar se je 
dobro izteklo." je tekmo ko-
meniiral jeseniški napadalec 
Anže Terlikar. 

Medtem ko je jeseniška dvora-
na pokala po šivih, pa so hoke-
jisti Slavije pred maloštevilno 
publiko izgubili proti madžarski 
ekipi DAC z 1:2, AIba Volan pa 
je s 3:2 po podaljšku premagala 
ekipo MedveŠČaka. 

Na lestvici inter lige še vedno 
(pre)močno vodi ekipa Acroni 
Jesenic, ki ima 32 točk, AIba 
Volan na drugem mestu je zbra-
la 21 točk, DAC na tretjem me-
stu ima 16 točk. ZM Olimpija na 
četrtem ima 15 točk, Slavija na 
petem mestu jc zbrala 11 točk, 
Medve.ščak na šestem mestu pa 
ima zgolj 7 točk. Danes v Pod-
mežaklo prihaja ekipa Slavije. 
tekma med ekipama Acroni Je-
senic in Založani pa se bo zače-
la ob 18. uri. Ekipa ZM Olimpi-
je bo v nedeljo ob 18. uri gosti-
la ekipo Medvc.šČaka. DAC in 
AIba pa bosta tekmo 12. kroga 
igrala šele 17. decembra. 

Sicer pa sta bili med tednom 
odigrani tudi dve tekmi za dr-
žavno prvenstvo. Ekipa UIT Ca-
sinojajes5:2(l:l, 3:1, 1:0) pre-
magala Triglav, ekipa HS Olim-
pije pa je bila s 3:5 (0:2, 1:2, 
2:1) slabša od Maribora. Jutri 
ob 18. uri bo na Jesenicah tekma 
med ekipama Acronija in HS 
Olimpijo. 

Tina ToSič, 
foto: Gorazd Kavčič 

Jutri Špelin memorial 
Kra(\i - Jutri se v Kranju obeta odlično plavalno tekmovanje. Po-

krili olimpijski bazen bo namreč gostil že enaindvajseti Špelin me-
morial. ki ga plavalni klub Meril Triglav Kranj prireja v spomin na 
tragično preminulo Špelo Rebolj. Tekmovanje se začenja julri ob 9. 
uri dopoldne, sodelovalo pa bo okoli 450 plavalcev in plavalk iz 
sedmih držav. Udeležbo so zagotovili vsi slovenski plavalni klubi, 
sicer pa tekmovalci mlajše generacije (do članske kategorije) priha-
jajo iz Italije. Češke. Črne gore. Hrvaške in Madžarske. Med drugi-
mi bosta tekmovali tudi Sara Isakovič in Anja Klinar. plavalki ra-
dovljiškega kluba, letošnji udeleženki olimpijskih iger v Atenah, 
Organizaioiji posebno pozornost namenjajo plavalni disciplini 800 
metrov prosto, v kateri je pred dvema desetletjema blestela Špela 
Rebolj. Delegacija PK Merit Triglav Kranj bo jutri na plavalkin grob 
na kranjskem pokopališču položila spominski šopek. D.Ž. 

SMUČARSKI SKOKI 

OK Planica naj bi bil znan danes 
Ljub^ana - Na torkovi redni seji je izvršilni odbor Smučarske 

zveze Slovenije sprejel zaključno p(3ročilo o organizaciji letošnjega 
svetovnega prvenstva v poletih v Planici. Soglašali so tudi s predlo-
gom ŠD Planica, daje mandaiai" za sestavo OK Planica 2005 Miloš 
Kovačič, ki pa naj na najpomembnejše izvršilno operativne funkci-
je OK Planica ne bi imenoval Janeza Goriška. Branka Dolharja in 
Mitje Jagra. ŠD Planica naj bi do danes predložil predlog nove se-

Lokostrelci imajo velike načrte 
LJubUana - Lokostrelska zveza Slovenije je v sredo pripravila no-

vinarsko konferenco, kjer so predsednica lokostrelske zveze Irena 
Rosa. vodja strokovnega sveta Martin Fabjan ter predstavnik za 
stike z javnostjo Franc Podgoršek predstavili delo zveze in sprego-
vorili o končani ter prihajajoči sezoni. Letos so veliko energije 
usmerili v dogovarjanja o ponovni organizaciji evropskega prven-
stva v poljskem lokostrelstvu v Bovcu konec avgusta 2005. Z zado-
voljstvom ludi ugotavljajo, da so v celoti izpolnili planiran program 
nastopov reprezentanc. Dosegli so dobre rezultate, velik napredek 
pa je pokazala tudi moška članska ekipa z ukrivljenim lokom. Lani 
so izpeljali vsa predvidena tekmovanja, že drugo leto zapored pa se 
PITA pokal in državno dvoransko ligo. Uvedli so tudi novo točko-
vanje za naziv lokostrelke. lokostrelca in kluba leta. Najboljša sta 
postala StaŠa Podgoršek in Dejan Sitar, najboljši klub pa še izbi-
rajo. Staša Podgoršek je v lokosU-elstvu dobrih pet Ici in dosega do-
bre rezultate. Gorenjec Dejan Sitar (sestavljeni lok) pa je šesti na 
svetovni lestvici najboljših, vendar je bil dolgo časa vodilni. Tji le-
tos je njegov cilj uvrščanje med desei najboljših, vendar želja po me-
daljah ostaja. A. B. 
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Poraz Kranjčank 
Kraiv - V ponedeljek so ko-

šarkarice Triglava odigrale za-
ostalo tekmo 2. kroga članske 
lige. Na gostovanju pri favorizi-
rani ekipi SD Šentvid v Ljublja-
ni so visoko izgubile s 106:35. 
Mlade Triglavanke ostajajo brez 
zmage na zadnjem mestu lestvi-
ce. V prvi tekmi 2. kroga poka-
la KZS so košarkarice Odeje iz 
Škofje Loke gostovale pri ljub-
ljanski Lek Ježici in izgubile z 
59:75. B.T. 

Osmo mesto za naše šahiste 
Kraixj - Slovenska šahovska reprezentanca slepih in slabovidnih 

seje udeležila že 12. šahovske olimpiade v španski La Pineda Sa-
lou. Naše uradno zastopstvo je Štelo pel igralcev ter dva trcneija. ki 
sta bila hkrati tudi spremljevalca. Naši igralci so nastopili v nasled-
nji postavi: Franc Mlačnik. Emil Muri. Ivan Mlačnik, Čižman 
Gregor in Zlatko Hevir. Na koncu so zasedli izredno dobro 8. me-
sto (zmagala jc ekipa Poljske) in s tem ponovili najboljši rezultat iz 
olimpiade v Zakopanih na Poljskem leta 2000. Za dober rezullat 
imata zasluge tudi trenerja Žiga Žvan in Blaž Kosmač, oba člana ŠS 
Tomo Zupan Kranj. O. O. 
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Z nepremičnim premoženjem javni zavod upravlja s skrbnostjo dobrega go-
' spodana. 

S premičnim premoženjem upravtja javni zavod samostojno, v skladu z veljav-
nimi predpisi. 

26. člen 

Sredstva za izvajanje dejavnosti pridobiva zavod: 
- iz proračunskih sredstev ustarKJvttelja in iz drugih javnih sredstev. 
- iz sredstev Evropske skupnosti, 
- ptačil uporabnikov za storitve, 
- s prodajo bla^ in storitev na trgu, 
- iz sredstev države, ki s pogodbo poveri zavodu upravljanje kuttumih spome-

• nikov, 

I
- s prispevki zainteresiranih oseb, pod pogoji in na način, določen s posebno 

pogodbo in brez upravljavskih pravic. 

- iz dnjgih virov (donacije, dotacije, sponzorstvo, kandidatura oa javnih nate-
čajih za sredstva iz nejavnih virov idr.>. 27. člen 

Finančne obveznosti za izvajanje dejavnosti, ki so v javnem interesu na podla-
gi zakona o spodbujanju razvoja turizma, pokriva ot>čina ustanoviteljica: 
- iz osriovnega kapitala zavoda. 
- iz dotacije ustanovitelja za pokrivanje obratovalnih in drugih stroškov delova-

nja zavoda v skladu s finančnim načrtom zavoda, ki ga sprejme Občinski svet 
ustanoviteljice (iz davčnih prihodkov, namenskih sredstev turistične takse in 
koncesijske dajatve po zakonu o igrah na srečo in drugih namenskih virov), 

- iz dotacije ustanovitelja za pokrivanje programskih stroškov zavoda v skladu 
s finančnim načrtom zavoda, ki ga sprejme Ot>činski svet ustanoviteljice. 

Javna sredstva se zavodu zagotavljajo v skladu z veljavno zakonodajo. 

Vin. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI 
IN NAČIN KRITJA PRIMANJKUAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 

28. člen 
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje de-
javnosti. O načinu razpolaganja s presežkom odloča svet zavoda na predlog 
direktorja in v soglasju z ustanoviteljico. 

29. člen 

Zavod je dolžan omogočiti ustanovitelju vpogled v poslovne knjige. Ustanovi-
telj odgovarja za obveznosti zavoda do višine proračunskih sredstev, ki jo po-
trdi z letnim poslovnim načrtom zavoda za delovanje zavoda in izvedbo progra-

. mov. Za druge obveznosti zavoda odgovarja samo. če tako določa zakon ali 
posebna pogodba. 

IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM 
PROMETU 

30. člen 

Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpo-
laga. 

Zavod nastopa v pravnem prometu samostojno v okviru svoje dejavnosti, do-
ločene s tem odlokom. 

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja dnjge pravne posle samo v okvinj de-
javnosti. ki je vpisana v sodni register. 

X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITEUA IN 
ZAVODA 

31. člen 

Občinski svet ustanoviteljice ima v razmerju do zavoda še naslednje pravice 
in obveznosti: 
- ugotavlja skladnost strateškega načrta in letnega programa dela javnega za-

voda z razvojnimi programi ot>čjr>e. 
- spremlja skladnost porabe sredstev, ki jih pridobi javni zavod z letnimi pro-

grami in finančnimi r^črti. 
- daje soglasje k dolgoročnim pogodbam, s katerimi da država ali drugi lastni-

ki nepremičnin in dediščine zavodu v upravljanje kuttumo in drugo dedišči-
no oz. nepremičnine v upravljanje. 

- opravtja druge zadeve v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom in dnjgimi 
predpisi. 

32. člen 

Javni zavod upravlja z naslednjim nepremičnim premoženjem občine ustano-
viteljice: 
- Čopovo hišo v Žirovnici z zbirko Matije Čopa 
Zavod upravlja tudi z vso opremo in muzejskimi predmeti, ki se nahajajo v zgo-
raj navedenem prostoru in pripadajočih depojih. 
Po pogodbi lahko javni zavod upravlja tudi z nepremičninami, opremo in mu-
zejskimi prednneti. ki se nahajajo na območju občine Žirovnica in jih lastniki 
dajo zavodu v upravljanje s posebno pogodtK). 

33. čten 

Nepremičnine in oprema v Čopovi hiši, pare. št. 59/2 k.o. Žirovnica so bile 
razglašene kot javna infrastruktura na področju kulture. 

34. člen 

XI. NOTRANJI AKTI ZAVODA 

Notranji akti zavoda so: 
-statut 
- strateški načrt 
- akt o organizaciji dela. 
- akt o sistemizaciji, 
- kadrovski načrt, 
- navodilo o žigih. 
- letni delovni načrt, 
- pravilnik o varovanju osebnih podatkov, 
- pravilnik o oddaji javnih r^ročil male vrednosti. 
- pravilnik o varstvu pri delu. 
- varnostna ocena s požarnim redom. 
- drugo. 
Pogoj za uveljavitev sprejetega akta je njegova objava na običajen način. 

35. člen 

Akte zavoda sprejema svet zavoda na predlog direktorja, razen aktov, ki jih po 
tem odloku sprejema direktor. 
S statutom se podrobneje ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojno-
sti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavno-
sti In poslovanje zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom. Statut sprejme 
svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

36. člen 

Ustanovitelj ob sprejemu akta o ustanovitvi imenuje vršilca dolžnosti direktor-
ja, ki je pooblaščen, da pod nadzorstvom ustanovitelja opravi priprave na za-
četek dela zavoda. 

37. člen 

Vpis zavoda v sodni register mora biti priglašen najkasneje v tridesetih dneh 
po uveljavitvi tega odtoka 

38. člen 

Akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt morata biti sprejeta najka-
sneje v 60 dneh po uveljavitvi tega odtoka. 

39. člen 

Svet javnega zavoda se konstituira najkasneje v 6 mesecih od uveljavitve tega 
odloka. 

40. člen 

Zavod preneha v primerih, določenih z zakonom in tem odlokom po postop-
ku. po katerem je bil ustanovljen. 

41. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske. 

Številka: 33301-0001-2004 
Datum: 23.11.2004 

Franc Pfajfar, gradb. ir%ž. 
ŽUPAN 
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VSEBINA 

OBČINA ŽIROVNICA 

ODLOK O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE ZA SANA-
CUO ŠKODE NA OSNOVNI ŠOLI ŽIROVNICA ZARADI VETRA 13. IN 14. 
NOVEMBRA 2004 

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM IN 
KULTURO ŽIROVNICA 

OBČINA ŽIROVNICA 
OBČINA 2IR0VMCA eR£2NlCA 3. ̂ AOVMCA 

Na podlagi člena odloka o proračunu za leto 2004 (Ur vestnik Gorenjske 
35/03, 25/04 in 27/04). 18. člena statuta Občine Žirovnica (Ur. list RS 5t 
23/99, 71/01 In 109/01) 

je Občinski svet Občine Žirovnrca na svoji 4. izredni seji dne 23.11.2004 
sprejel 

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za sanacijo škode na 
Osnovni Soli Žirovnica zaradi vetra 13. In 14. novembra 2004 

1 . č ten 

S tem odlokom se zagotavljajo sredstva proračunske rezerve za sanacijo ško-
de po naravni nesreči, ki jo je v dneh 13. in 14. novembra 2004 povzročil mo-
čan veter na stavbi Osnovne šole Žirovnica, Zabreznica 4. 

2. člen 

Sredstva proračunske rezerve proračuna Občine Žirovnica se za sanacijo 
škode na stavbi Osnovne šole Žirovnica porabijo v višini 8.001.565.00 SIT. 

3. člen 

Ta odlok stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem vestniku Gorenjske. 

Številka: 40310-0002/2004 
Datum: 23.11.2004 

Franc Pfajfar, gradb.inž. 
ŽUPAN 

Na podlagi 3. člena zakor̂ a o zavodih (Uradni list RS. št. 12/91. 66/93). in 
18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99. 71/01 in 
109/01)1) je Občinski svet občine Žirovnica na 4. izredni seji dne 
23.11.2004 sprejel 

O D L O K 

o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem In kulturo Žirovnica 

I. UVODNE DOLOČBE 
l.člen 

S tem odlokom Občina Žirovnica ustanovi javni zavod (v nadaljevanju zavod) 
za izvajanje dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju spodbujanja raz-
voja turizma po zakonu o spodbujanju razvoja turizma, turistične dejavr>osti in 
izvajanje dejavnosti na področju kulture, ki se izvajajo v javnem interesu in si* 
cer upravljanje s premično dediščino in drugim premoženjem na območju ob~ 
čine Žirovnica, namenjenim izvajanju dejavnosti kulture, in izvajanje kulturnih 
programov in kulturnih projektov . • 

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITEUA 

2. člen 
Edina ustanoviteljica zavoda je Občina Žirovnica, Breznica 3. 4274 Žirovnica. 

Ustanoviteljica izvršuje ustanoviteljske pravice preko svojih predstavnikov v 
svetu zavoda oz. na drug način, dok>čen s tem odlokom. 

Zavod opravlja dejavr>dst za območje Ot>čine Žirovnica. Zavod lahko opravlja 
dejavnost tudi za območje drygih občin, če se občina ustanoviteljica in javni 
zavod tako dogovorita in skleneta z zainteresiranimi občinami oziroma z dru-
gimi oset>ami javnega prava ustrezne pogodbe. 

III. IME IN SEDEŽ ZAVODA 

3. člen 
Ime javnega zavoda je Zavod za turizem in kulturo Žirovnkia. 
Sedež javnega zavoda: Žirovnrca 14, 4274 Žirovnica. 
Sestavni del imer^ sta znak in grafična ot>lika irr̂ ena, dok>čent s statutom za-
voda. * 

Javni zavod je pravna oseba. 

Akt o ustanovitvi zavoda se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kra-
nju. 

IV. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA 

4. člen 
Glede na namen, zaradi katerega je ustanovljen, opravlja zavod naslednje 
nak>ge: 

- infomiira turiste. 
- zbira podatke za potrel>e informiranja obiskovalcev oziroma obiskovalk. 
- ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe. 
- sprejema in posreduje predtoge in pritožbe obiskovatoev v zvezi s turistično 

ponudbo pristojnim organom. 
• ureja in vzdržuje turistično signalizacijo, 
- sp^buja razvoj cetovitih turističnih proizvodov turističnega območja, 
- trži cetovito turistično ponudtK) na ravni turističnega območja, 
- razvija in vzdržuje skupno turistično infrastrukturo. 
- razvija in vzdržuje iavr>e površine, namenjene turistom, 
- organizira in izvaja prireditve, 
- ozavešča in spodbuja pozitivni odnos lokalnega prebivalstva za pozitiven od-

nos do turistov in turizma. 
- aktivno sodeluje in se povezuje z izvajatei spodbujanja razvoja turizma v za-

okroženem turističnem območju, drugih občinah in na državr̂ em nivoju, 
- aktivno sodeluje s turističnim društvom in drugimi društvi v občini. 
- dnjge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom 
- varuje in predstavlja kulturno dediščino, ohranja materialne in vsebinske last-

nosti predmetov in objektov ali ok>močij, ki so opredeljeni kot kulturna dediš-
čina. skrbi za njihovo celovitost in neokrnjenost. 

- zagotavlja javTK) dostopnost kulturne in druge dediščine, s katero upravlja ter 
omogoča njeno proučevanje in raziskovanje, 

- skrbi za uveljavljanje in ohranjanje kultunne in druge dediščine, s katero 
upravlja. 

- aktivno sodeluje z izvajalci javne službe na ot>močju ot>čine Žirovnrca, 
- pripravlja in izvaja pedagoške programe ter programe za težje prilagodljive 

družt>ene skupine, 
- omogoča dostopnost do progranrK>v telesno oviranim osebam. 
- za ogled dediščir^ in infonniranje turistov je javni zavod odprt po sprejetem 

un îku in ceniku. Mš sta iavr>o objavljena. 
- letni program prireditev zaradi dostopnosti usklajuje z drugimi prireditelji v 

občini 
- izvaja galerijsko in razstavno dejavnost, 
- izdaja tiskano gradivo, video. zvočne in računalniške zapise, ki izhajajo iz po-

slanstva zavoda ter druge oblike promocijskega materiala s področja dejav-
nosti zavoda, 

- upravlja z nepremičninami, ki tvorijo javno infrastrukturo, in drugimi nepre-
mičninami v skladu s pogodbo, ki jo sklene z ustanoviteljem oziroma drugim 
lastnikom infrastrukture oz. nepremičnine. 

Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravtja zavod tudi naslednje naloge: 
- načrtuje dejavnost zavoda v skladu z njegovim s postar̂ stvom, 
- organizira in izvaja protokolarne, izobraževalne, družabne in druge pnreditve 

v prostorih, s katerimi upravlja. 
- organizira in izvaja razne oblike izobraževanja (tečaji, seminarji, delavnice 

ipd.) s področja dejavnosti turiznia. kulture in drugih, 
- oddaja prostore in tehnično opremo za izvedbo prireditev, 
- založništvo publikacij vseh vrst. povezanih z dejavnostjo zavoda. 
- prodaja publikacij vseh vrst. likovnih del, replik eksponatov, izdelkov doma-

če in unf>etne obrti, informativno-oglaševalskega gradiva, knjig, nositeev zvo-



ka in vtdeoKaset. spominkov, izdelkov domačih proizvajak:ev. namenjenih tu-
nstom. ipd., 

- izvaja gostinske stontve za obiskovalce razstav in drugih kulturnih prireditev 
ter za zaposlene. 

- opravi^ druge naloge v soglasju z ustanoviteljem in lastnikom dediščine, s 
katero upravlja. 

5. člen 

Naloge, ki jih zavod opravlja, so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, it. 2/02) razvrščene, kakor 
sledi: 
- DE/22.110 izdajanje knjig 

DE/22.120 izdatanje časopisov 
- DE/22.130 izdajanje revij in periodike 
- DE/22.140 izdajanje posnetih nositeev zvočnega zapisa 
- DE/22.150 drugo založništvo 
- DE/22.220 drugo tiskarstvo 
- DE/22.310 razmnoževanje zvočnih zapisov 
- DE/22.320 razmnoževanje video zapisov 
- DE/22.330 razmnoževanje računalniških zapisov 
- DE/51.160 posredništvo pri prodaji tekstila, obtačil, obutve, usnjenih izdel-

kov 
- DE/51.170 posredništvo pri prodaji živil, piiač, tobačnih izdelkov 
- DE/51.180 posredništvo, specializirano za prodajo dnjgih določenih izdel-

kov 
- DE/51.190 posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 
- OE/52.120 trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah 
- G/52.470 trgovina na drobr>o s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-

nimi potrebščinami 
- G/52.471 dejavnost knjigam 
- G/52.486 trgovina na drobno z umetniškimi izdelki 
- G/52.488 trgovk na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n. 
- G/52.610 trgovina na drobno po pošti 
- G/52.630 druga trgovir« na drobno zunaj prodajaln 
- H/55.302 dejavnost okrepčevaink;. samopostrežnih restavracij 
- H/55.303 dejavnost slaščičarn, kavam 
- H/55.400 točenje pijač 
- P/60.220 deiavnost taksistov 
- P/63.300 dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-

mom povezane dejavr̂ osti 
- K/70.200 daianje lastnih nepremičnin v najem 
- K/70.320 upravljanje z nepremičninami za plačito ali po pogodbi 
-K/71.210 dajanje drugih kopenskih vozil v najem 

- K71.401 izposojanje športne opreme 
- K/71.403 izposojanje drugih izdelkov široke porabe 
- K/72.300 obdelava podatkov 
- K/72.400 omrežne podatkovne storitve 
- K/74.120 računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-

tovanje 
-K/74.400 oglaševanje 
- K/74.500 dejavnost posredovanja in zapostovanja dekivne sile 
- K/74.810 fotografska dejavnost 
- K/74.851 prevajanje 
- K/74.862 fotokopiranje in drugo razmnoževanje 
- K/74,853 doiga sptošna tajniška opravila 
- K/74.860 dejavnost kHcnih centrov 
- K/74.871 prirejanje razstav, sejmov in kongresov 
- K/74.872 oblikovanje, aranzerstvo, dekoraterstvo 
- K/74.873 druge postovne dejavnosti, d.n. 
- K/75.130 urejar ĵe gospodarskih področij za učinkovitejše posk>vanje 
- M/80.421 dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol 
- M/80.422 drugo izobraževanje, izpolnjevanje in usposabljanje, d.n. 
• 0/92.110 snemanje filmov in videofilmov 
- 0/92.120 distribucija filmov in videofilmov 
- 0 /92.310 umetniško ustvarjanje in poustvananje 
- 0 /92 .320 obratovanje objektov za kulturne prireditve 
- 0 /92 .330 dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov 
- 0 /92 .340 druge razvedrilne dejavnosti 
- 0 /92 .400 dejavnost tiskovnih agencij 
- 0/92.511 dejavnost knjižnic 
- 0/92.512 dejavnost arhivov 
- 0/92.511 dejavnost knjižnic 
- 0/92.512 dejavnost arhivov 
- 0 /92.521 dejavnost muzejev 
- 0 /92 .522 varstvo kulturne dediščine 
- 0 /92 .530 dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov 
- 0/92.610 obratovanje športnih objektov 
- 0 /92 .622 dejavnost smučarskih centrov in smučišč 
- 0 /92 .623 druge športne dejavnosti 
- 0/92.711 prirejanje klasičnih iger na srečo 

- 0 /92 .720 druge dejavnosti za sprostitev, d. n. 
- 0 /93 .050 druge osebne storitve 

Zavod lahko opravlja tudi drugo gospodarsko dejavnost, če je le-ta oziroma 
njen prihodek namenjen opra\Hjanju dejavnosti, s katerimi uresničuje poslan-
stvo zavoda. 

V. ORGANI JAVNEGA ZAVODA 

Orgar^ javnega zavoda sta: 
1. Direktor 
2. Svet zavoda. 

Direktor 

6. člen 

7. člen 

Direktor opravlja naloge programskega in postovnega direktorja, zastopa, 
predstavlja in vodi postovanje javnega zavoda, ter odgovana za zakonitost in 
strokovnost dela javnega zavoda. Poleg nalog direktorja opravlja direktor tudi 
strokovne in druge naJoge zavoda. Obseg posameznih del se opredeli v siste-
mizaciji del in natog. 

8. člen 

Pristojnosti direktorja: 
- načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, 
- sprejema akt o organizaciji dela. 
- sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest, 
- sprejema kadrovski r>ačrt, 
- predlaga svetu zavoda oz. ustanovitelju v sprejem druge splošne akte 
• poroča ustanovitelju in svetu javnega zavoda o zadevah, ki lahko pomemb-

no vplivajo na dek>vanje zavoda. 
- pripravi letno poroči(o» 
- izvršile sklepe in odk>čitve sveta zavoda in drugih organov. 
- oblikuje predk>ge dodatnih |xogramov in dodatnih storitev. 
- skrt>i za trženje blaga in storitev in daje predloge za cene t>laga tn storitev, 
- skrbi za promocijo zavoda. 
- skrtM za sodekjvanje z drugimi zavodi in organizacijami, 
- zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi. 
- zagotavlja javnost dela, 
- dok>ča podatke, ki se štejejo za poslovno tajnost. 
- izvaja vse pristojnosti s področja detovnih razmerij v skladu z veljavnimi pred-

pisi. 
- odk>ča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev v skladu z ve-

ljavnimi predpisi. 
- odtoča o razporejanju dek>vnega časa in odreja delo preko polnega detovne-

ga časa, 
- dotoča plače, o dek>vni uspešnosti in o napredovanju delavcev v skladu s 

predpisi, 
- imenuje detovne skupine ali druga telesa za izvedbo določenih nalog ali pro-

učitev posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti, 
- opravlja druga dela in nak>ge, ki jih dotočajo zakon in drijgi predpisi, ta sklep 

in splošni akti javnega zavoda. 
Sistemizacija detovnih mest In kadrovski r̂ ačrt morata biti usklajena s finanč-
nim načrtom zavoda. 

9. čten 

Direktor zastopa in predstavlja javni zavod pred državnimi organi, organi usta-
novrtelja in nositei javnih pooblastil, ter v pravnih poslih z dnjgimi pravnimi in fi-
zičnimi osebami neomejerK), razen: 
- pogodbe o najemu posojil sklepa samo s soglasjem ustanovitelja, 
- ne more sklepati pogodb o pridobitvi in odtujitvi premoženja, o katerih odk>-

ča občinski svet, 
• pogodbe o pridobitvi In odtujitvi premičnin sklepa samo na podlagi letnega 

finančnega programa, ki ga je sprejel svet zavoda. 

Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrt>nostio vestne-
ga gospodarstvenika. 

10. člen 

Direktorja javnega zavoda v funkcijo imerujje na podlagi javnega razpisa svet 
zavoda po predhodnem soglasju ustanoviteljice. Ustanoviteljica zavoda je 
dolžna posr^ovati svoje soglasje v roku 90 dni od dne prejema zaprosita. Ob 
prijavi na razpis je dolžan kandidat predk>žjti tudi predlog razvoja in dela jav-
nega zavoda za mandatno obdotDje. 
Poleg javnega razpisa so lahko pcn/abijeni posamezni kandidati tudi neposred-
no. Tudi v tem primenj je dolžan kandidat predložiti tudi predlog razvoja in dela 
zavoda za mandatno obdobje. 

11. člen 

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnju-
je naslednje pogoje: 
- ima najmanj višjo izobrazbo ene izmed strok, zastopanih v nosilnih dejavno-

stih javnega zavoda (področje turizma, ekonomska, druga družboslovna), 
- ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 2 leti na vodstvenih de-

lovnih mestih, 
- poznavanje dela v zavodu. 

Pogodbo o zaposlitvi sklene z direktorjem svet zavoda, za določen čas, čas 
trajanja mandata. Mandat direktorja traja pet tet, po preteku mandata je lahko 
portovno imenovan. 

Če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, ustanovitelji-
ca imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar največ za eno leto. 

12. čten 

Direktorja med njegovo odsotnostjo nadomešča oseba, ki jo direktor posel>ej 
pooblasti za zastopanje v posameznih zadevah iz njegove pristojnosti. V pri-
meru daljše odsotnosti lahko direktor izda tudi generalno pooblastite. 

13. člen 

Direktorja je organ, ki ga je imenoval, dolžan razrešiti pred potekom mandata: 
- če direktor sam zahteva razrešitev. 
- če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha 

delovno razmerie po samem zakonu. 
- če neutemeljeno ne uresničuje sklepov sveta javnega zavoda. 
- če ne ravna po veljavnih predpisih in notranjih aktih javnega zavoda, 
- če z nepravilnim ali nevestnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če za-

nemarja ali malomarno opravlja svoje naloge tako, da nastanejo ali t>i lahko 
nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti javnega zavoda, • 

14. Člen 

Organ, ki je direktorja imenoval, mora pred sklepom o razrešitvi sezrwtiti di-
rektoria o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. 

Svet javnega zavoda 

15. člen 
Pristojnosti sveta zavoda so: 
- sprejema statut in dnjge splošne akte, 
- sprejema program dela in strateški načrt zavoda, 
- določa finančni načrt in sprejema zaključni račun. 
- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti. 
- ocenjuje delo direktorja, 
- obravnava vprašanja s področja strokovnega deta javnega zavoda in daje dn 

rektorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj, , 
- predlaga revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor, pooblaš-

čen s strani ustanoviteljice. 
- sprejema cene blaga in storitev. 
- imenuje direktona zavoda, ' 
- razrešuje direktorja, 
- druge zadeve, določene za zakonom, tem odlokom in statutom zavoda. 

16. člen 

Svet javnega zavoda sestavlja pet članov: 
- dva predstavnika Ot>čine Žirovnica, 
- dva predstavnika uporabnikov, 
- en p^stavnik delavcev. 
Mandat člafK>v sveta javnega zavoda traja 5 let in so po preteku mandata lah-
ko ponovno imenovani. Svetu javnega zavoda prične teči mandat z dnem kon-
stituiranja. 
Direktor je dolžan o prenehanju mandata obvestiti občino soustanoviteljico 90 
dni pred potekom mandata članom sveta javnega zavoda. 

17. člen 

Predstavnika ustanoviteljice v svetu javnega zavoda imenuje pristojni organ 
Občine Žirovnica. 

18. čten 

Predstavnika delavcev javnega zavoda izvolijo delavci javnega zavoda na ne-
posrednih in tajnih volitvah izmed sebe. 
Volitve vodi (tričlar^ska) volilna komisija, ki jo imenuje direktor, za dobo 5 let. 
VoliEna komisija najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za iz-
vedtx> volitev. 

Posameznega kandidata predlagata najmanj dva delavca. Kandidate lahko 
predlagajo tudi reprezentativni sindikati zavoda. Volitve so veljavne, če se jih 
udeleži večina vseh zaposlenih v javnem zavodu. 
Delavci glasujejo za vsakega kandidata posebej. Izvoljen je tisti kandidat, ki 
dobi največ opredeljenih gtasov delavcev javnega zavoda, Ki so se udeležili 
volitev. 
Svet zavoda sprejme sklep o izvolitvi predstavnika delavcev zavoda na podla-
gi poročila volilne komisije. 

19. čten 

Predstavnika uporabnikov imenuje v svet javnega zavoda na predlog turistič-
nega dnjštva, zainteresiranih ponudnikov turističnih produktov in drugih dru-
štev. ki se jih k posredovanju predlogov pozove z javnim pozivom. 

20. čten 

Članu sveta zavoda preneha mandat, oziroma je lahko razrešen pred potekom 
mandata, za katerega je imenovan, če: 
- sam zahteva razrešitev. 
- se neopravičeno ne udeleži dveh sej zaporedoma, oziroma treh sej od štirih 

sklicanih, 
- pri svojem deiu v svetu zavoda vedoma krši predpise, 
- ne opravlja svojih nalog, oziroma jih r>e opravlja strokovno, 
- če ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet zavoda, po enakem postop-

ku. kot vetja za imenovanje. 
- če članu sveta zavoda - predstavniku delavcev - preneha delovno razmerje v 

javnem zavodj. 
Član sveta iavT>ega zavoda se razreši po enakem postopku, kot je bil imeno-
van oziroma izvoljen. 

21. čten 

V primeru predčasne razrešitve člana sveta javnega zavoda se za čas do izte-
ka mandata imenuje oziroma izvoli nov čtan po enakem postopku, kot je bil 
imenovan oziroma izvoljen razrešeni član. 
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev novega člana sveta javr>ega zavoda 
ni potrebno, če je prenehat mandat enemu članu in se bo mandat sveta jav-
nega zavoda iztekel v roku 6 mesecev od dne prenehanja funkcije po 22. čle-
nu tega odtoka. 

22. člen 

Svet zavoda sprejema odločitve iz svoje pristojnosti na sejah. 
Seje sklicuje predsednik sveta, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. 
Predsednik sveta mora sklicati sejo tudi. če to zahtevajo direktor, ustanovite-
tjrca ali večina članov sveta zavoda. Če predsednik sveta ne skliče seje, skli-
če sejo direktor javnega zavoda. 
Pn«) konstitutivno sejo sveta skliče direktor zavoda v roku 30 dni po imenova- ' 
nju oziroma po izvolitvi članov v svet zavoda. Na prvi konstitutivni seji člani iz-
med sebe izvolijo predsednika in namestnika. 

23. člen 

Svet zavoda lahko veljavno sklepa, če je na seji prisotna večina članov sveta 
zavoda. 
Svet zavoda odtoča z večino opredeljenih glasov navzočih članov sveta. Čla-
ni sveta glasujejo javno z dvigovanjem rok, razen če se odločijo, da o posa-
meznem predlogu odločitve glasujejo tajno. 
Podn>bnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom. 

VI. SREDSTVA, KI SO ZAVODU ZAGOTOVULENA ZA USTANOVITEV IN 
ZAČETEK DELA 

24. člen 

Sredstva za ustanovitev in začetek deta zavoda se zagotovijo v proračunu v vi-
šini 2.000.000,00 SIT. 

VII. VIRI, NAČM IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO 
ZAVODA 

^ 25. člen 

Zavod je samostojna pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru 
svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem ime-
nu in za svoj račun, ne more pa sklepati pravnih postov pridobitve oziroma raz-
polaganja z nepremičninami. 

Nepremično premoženje za potrebe delovanja javnega zavoda na območju 
otDčine Žirovnica pridobiva ustanoviteljica in ga prenese zavodu v upravljanje. 

I 

I 



Poznavanje sladkorne bolezni 
Na jeseniški osnovni šoli Toneta Čufarja je 20. novembra na vprašanja o poznavanju sladkorne bolezni 

na republiškem tekmovanju odgovarjalo 760 osnovnošolcev in srednješolcev iz 220 šol. 

Jesenice - Zamisel o spodbu-
janju poznavanja sladkorne bo-
lezni nicd mladimi seje pred fie-
stinii leti porodila icdanji pred-
sednici Zveze druSicv diabcii-
kov Slovenije dr. Vlasti Jurak 

Kaloper. "Predvsem je bila 
spodbuda, da razširimo znanje, 
ki ga imamo ludi mi, ker vemo 
za veliko primerov, kako se dia-
betik sooči s svojo boleznijo. To 
smo želeli prenesti v mlada leia. 
da oiroci čim prej spoznajo, kaj 
jih lahko Čaka, da jih ne bo strah 
in da lahko to preprečijo,*' pravi 
podpredsednica zveze Judita 

Erjavec. 

Vključujejo se učenci sedmih 
in osmih razredov osnovne 5oIc 

ter dijaki prvega in drugega let-
nika srednje šole, ko so pri naj-
stnikih najbolj občutljiva leta. 
Potrebne je nekaj več zavzetosti, 
saj tema nadgrajuje predpisano 
učno snov. V Sloveniji imamo 
več kot IGO tisoč diabetikov, 
med njimi 300 Šolajočih se 
otrok. Letos se je v šolska tek-
movanja vključilo več kot 6600 
mladostnikov iz 220 Sol. med 
njimi 13 gorenjskih osnovnih 
Sol in Srednje SoIe Jesenice, ki 
so na republiško tekmovanje po-
slali po tri najbolje uvrSčene 
predstavnike. VpraSanja pripra-
vijo diabctolog, strokovni dela-
vec za fizično aktivnost in diete-
tolog, dve učiteljici pa jih rcvi-

STROKOVNA KOMISUA 
ZA IZVEDBO POSTOPKA RAZPOLAGANJA 
S STVARNIM PREMOŽENJEM 
V LASTI OBČINE JESENICE 
Dahjm: 24. 11. 04 
Številka: 462-24/2004 

466-21/2004 

Na podlagi 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju '\n uprav-
ljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS. št. 
12/03). objavlja Strokovna komisija za izvedbo postopka razpola-
ganja s stvarnim premoženjem v lasti Občine Jesenice naslednji: 

POZIV ZA JAVNO ZBIRANJE PONUDB 
ZA PRODAJO NEPREMIČNIN 

1. Predmet prodaje je stavbno zemljišče, po Razpisni dokumenta-
ciji št. I, v lasti Občine Jesenice: 
pare. št.: 1384, njiva v Izmeri 12 84 m2, k.o. Jesenice 
pare. št.: 1385, njiva v izmeri 11 44 m2. k.o. Jesenice 
pare. št.: 1382/2, dvorišče v izmeri 73 nn2, k.o. Jesenice 
Cenaza vsa navedena zemljišča skupaj je 26.400.556,00 SIT. 
Cena ne vključuje DDV (20%), ki ga plača kupec. Kupec nosi 
vse stroške pravnega posla. Zemljišča so naprodaj izključno 
kot celota. 
Predmet prodaje je stavtia s pripadajočim zemljiščem, po Raz-
pisni dokumentaciji št. II, v lasti Občine Jesenice: 
- pare. št.: 252/2 k.o. Javonniškj Rovt, slavt>išče v izmeri 2 61 m2. 
Cena za stavtx) s pripadajočim zemljiščem je 4.559.727,00 SIT. 
Cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami (2%), ki ga 
nosi kupec. Kupec nosi tudi vse druge stroške pravnega posla. 

2. V postopku lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni pod-
jetniki s sedežem v Republiki Sloveniji, ter fizične osebe, ki so 
državljani Republike Slovenije. V postopku lahko sodelujejo 
samo osebe, ki bodo prevzete pripravljeno Razpisno dokumen-
tacijo št. I. oz. Razpisno dokumentacijo št. II. Ponudniki naj 
predložijo svoje ponudbe v zaprli kuverti z oznako "NE ODPI-
RAJ - PONUDBA ZA ODKUP NEPREMIČNINE, z oznako raz-
pisne dokumentacije, na vložišče Občine Jesenice ali priporo-
čeno po pošti na naslov: Občina Jesenice. Cesta železarjev 6, 
Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime. to-
čen naslov ter e-mail pošiljatelja. 

3. Ob predložitvi ponudbe so dolžni ponudniki položiti varščino 
kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% od iz-
klicne cene (brez davka) za nepremičnino, za katero kandidira 
ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki virmansko vplačati na 
pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 
01241-0100007593, sklic 18 75400-7221002-00000004 s 
pripisom "varščina za javni poziv"*. Plačana varščina bo izbrane-
mu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa 
bo varščina vrnjena v roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb. 

4. Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o 
zemljišču, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, ter posebni 
pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi 
merila za izbiro, so razvidni iz posamezne r^pisne dokumenta-
cije. Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo proti 
plačilu 5.000,00 SIT in sicer na Občini Jesenice, v Kabinetu 
župana, vsak delovni dan, od 29. novembra 2004 dalje. Rači-
lo za razpisno dokumentacijo je potrebno vinnansko nakazati 
na zgoraj navedeni transakcijski račun, s pripisom - plačilo za 
Razpisno dokumentacijo, javni razpis. Kopijo vinnanskega na-
loga ponudnik predloži ob dvigu razpisne dokumentacije. 

5. Zbiranje ponudb: Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 
13.12.2004, do 12.00 ure. O najugodnejšem ponudniku bodo 
ponudniki obveščeni v roku 10. dni od dneva odpiranja po-
nudb. Nepremičnine se prodajajo po načelu "videno - kuplje-
no", Uspeli ponudnik mora poravnati celotno Kupnino v roku 8 
(osem) dni od dneva podpisa pogodbe. Lastništvo in posest na 
prodanih nepremičninah preide na kupca s plačilom celotne 
kupnine. DDV. davek na promet z nepremičninami, ter vse dru-
ge dajatve in stroške, povezane s prenosom, plača kupec. 

6. Občina Jesenrce si pridržuje pravico, da v postopku javnega 
razpisa ne izbere nobene izmed prispetih ponudb, oziroma, da 
začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. 
Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Jesenice, 
Cesta železarjev 6. Jesenice, Kabinet župana, g. Anton Kovač, 
mbt: 031/300-292. 

Predsednik strokovne komisi|e Tomaž Vidmar 

dirata. da so primerne za otroke. 
S a ^ Fenic Knaflič z Osnovne 
Sole Toneta Čufarja. ki je uskla-
jevala letošnjo organizacijo tek-
movanja in je mentorica doma-
čim tekmovalcem, razlaga, da 
osnovno gradivo prejmejo od 
zveze druStev diabetikov, sama 
je pripravila priročnik, reiiujejo 
teste s prejšnjih tekmovanj, zna-
nje pa si nabirajo Se iz revije 
Sladkorna bolezen, knjig in ob 
didaktični igrici. Judita Eijavec 
dodaja, da je poleg podatkov o 
bolezni, pomembno lastno mifi-

Ijenje tekmovalcev, cilj pa je. da 
se vključi čim več otrok, ki 
bodo vedeli, kaj je zdrava pre-
hrana. da se je potrebno čim več 
gibali in ukrepati, preden zboli-
jo. 

Vsi tekmovalci, ki bodo dose-
gli najmanj 38 točk od 40. bodo 
prejeli zlata priznanja, 27 točk 
pa je meja za srebrno priznanje. 
Rezultati bodo objavljeni v de-
setih dneh na spletni strani zve-
ze druStev diabetikov www.dia-
betes-zveza.si. 

M. K. 

l\iristična taksa 
tudi za počitniške enote 

Krai \ jska Gora - Novi odlok 
o plačevanju turistične takse v 
kranjskogorski občini, ki so ga 
svemiki v prvem branju potrdi-
li na novembrski seji, določa, 
da bodo z novim letom turistič-
no takso plačevali tudi lastniki 
počitniških hiS in stanovanj. 
Zakon o spodbujanju razvoja 
turizma to dovoljuje občinam, 
ki so v preteklem letu imele več 
kot 100.000 nočitev in imajo na 
svojem območju najmanj 200 
počitniških objektov. V kranj-
skogorski občini je predvideno, 
da bi takso plačevali v letnem 
pavSalnem znesku, in sicer do 
30 kvadratnih metrov znesek 
17.600 tolarjev, od 30 do 60 
kvadratnih metrov 35.200 to-
laijev in nad 60 kvadratnih me-
trov 44.000 tolarjev. Sicer se v 
Kranjski Gori od posamezne 

nočitve sedaj plačuje 242 tolar-
jev turistične takse. Plačila so 
oproSČeni otroci do sedmega 
leta starosti, invalidi, člani pla-
ninske zveze v planinskih po-
stojankah. učenci, dijaki in Štu-
denti udeleženci izobraževal-
nih programov, gostinski delav-
ci. ki stanujejo v gostinskih 
obratih, in udeleženci priredi-
tev, ki so pomembne za promo-
cijo turizma. Polovično takso 
plačujejo turisti v mladinskih 
prenočiščih in v kampih. Lani 
se je v občinski proračun nate-
klo nekaj veČ kot 57 milijonov 
tolarjev iz tega naslova, letos 
do oktobra skoraj 53 milijonov 
tolarjev. Občina računa, da bo 
iz pavSalne takse pridobila 
okoli 15 milijonov tolarjev, 

M. K. 

lipbled 
UUBUANSKA 32 
4260 BLED 

Razpisuje 

JAVNO DRAŽBO 
Predmet prodaje so stroji in oprema, in sicer: 

V PO Opažne plošče 

Osnovno sredstvo 

Večlistna krožna žaga Raiman 
Večlistna krožna žaga Paul 
Tračna cepilka PO 1100 
Sekalni stroj Jensen tip ZZ400 
Kombi Renault - Traffic 
(neregistriran 280.000 km) 

DDV v višini 20% ni vračunan v prodajno ceno in ga plača kupec 

Dražba bo v petek. 3. 12. 2004, ob 10.00 uri v PC Opažne ploš-
če. Ulica Tom^ža Godca 5, 4264 Bohinjska Bistrica. Ogled 
osnovnih sredstev je mogoč eno uro pred začetkom dražbe. In-
teresenti plačajo 10% varščine. 
Nakup bo izveden po načinu VIDENO - KUPUENO. 
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo po telefonu št. 
04/579 58 19 g. Pavel Sedlar. 

leto izdelave izklicna cena 

1966 100.000 SIT 
1973 1.450.000 SIT 
1977 1.000.000 SIT 
1980 420.000 srr 
1988 50.000 srr 

V PC Notranja vrata 

Osnovno sredstvo 

Brusilka HEESEMANN KSA 4 
Elektromotor z reduktorjem BAUER 
Elektromotor z reduktorjem BAUER 
Elektromotor z reduktorjem BAUER 
Elektromotor z reduktorjem BAUER 
Elektromotor z reduktorjem BAUER 
Elektromotor z reduktorjem BAUER 
Elektromotor z reduktorjem BAUER 
Elektromotor z reduktorjem BAUER 
Os.avto ŠKODA FORMAN 
- 160.000 Km 

leto izdelave izklicr^a cena 

1983 
1984 
1984 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1993 

2.640.000 SIT 
20.000 SIT 
11.000 SIT 
8.000 SIT 
8.000 SIT 

18.000 SIT 
18.000 srr 
18.000 SIT 
18.000 srr 
50.000 srr 

DDV v višini 20% ni vračunan v prodajno ceno In ga plača kupec 

Dražba bo v petek, 3. 12. 2004, ob 13.00 uri v PC Notranja vra-
ta, Rečiška 61 a, 4260 Bled. Ogled osnovnih sredstev je mogoč 
eno uro pred začetkom dražbe. Interesenti plačajo 10% varščine. 
Nakup bo izveden po načinu VIDENO - KUPLJENO. 
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo po telefonu št. 
04/579 56 19 g. Štefan Beznik. 
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UPRAVNA ENOTA ŠKOFJA LOKA 
Oddelek za okolje In prostor 

Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka 
Tel: (04) 5112 360, Fax: (04) 512 44 23 
www.gov.si/ueskl/ ue.skofjaioka@gov.si 

Upravna enota Škofja Loka. Poljanska c. 2, Škofja Loka na podlagi 2. 
odst. 60. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. (. RS, št. 32/93, 1/96) in 
195. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. I. RS. št.. 41/04) ter 159. člena 
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. I. RS, št. 80/99, 70/00, 
52/02) v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za modernizacijo pred-
čiščenja na centralni čistilni napravi Škofja Loka. na parcelnih št. 914/2 in 
926/2 k,o. Suha, ki predstavljajo gradbeno parcelo znotraj obstoječega 
funkcionalnega zemljišča s tem 

JAVNIM NAZNANILOM OBVEŠČA JAVNOST 

1. Da bodo: 
• PGD /PZI načrt pod št. 60-136-00-2002/1. ki ga je julija 2003 Iz-

delal Hidroinženiring, d.o.o., iz Ljubljane. Slovenčeva 95, odgovor-
ni vodja projekta RE(!;NIK Željko, mag.u.d.i.s., načrt PGD/PZl, ki 
vsebuje načrte: tehnologije, zunanje ureditve, gradtjenih konstruk-
cij, strojnih napeljav, naprav in opreme, elektro napeljav, naprav in 
opreme, načrt vodovoda 

• Poročilo o vplivih na okolje, za modernizacijo predčiščenja na CČN 
v Škofji Loki. ki ga je aprila 2004 pod št. 227603 izdelal E-NET 
d.o.o.. Kajuhova 17 iz Ljubljane 

• Osnutek gradbenega dovoljenja za modernizacijo predčiščenja na 
centralni čistilni napravi Škofja Loka, na parcelnih št. 914/2 in 
926/2 k.o. Suha 

Javno predstavljeni oziroma dani javnosti na vpogled in seznanitev v 
prostorih Upravne enote Škofja Loka, soba št. 8d. Poljanska c. 2, Škofja 
Loka od 29.11.2004 do 13.12.2004. in sicer v ponedeljek, torek in če-
trtek od 730 do 15.00 ure. v sredo od 730 do 1700 in v petek od 7.30 
do 13. ure. 

2. Da bo Javna obravnava z zaslišanjem investitorja Občine Škofja 
Loka, Mestni trg 15 Iz Škofje Loke. na katero so vabljeni vsi krajani, 
ki menijo, da bodo z gradnjo prizadele njihove pravice in pravne koristi. 
v aredo. dne 15. 12. 2004. ob 15.00 uri v prostorih Velike selne 
sobe na Upravni enoti Škofia Loka. Polianska c. 2. Škofia Loka. 

3. Da se mnenja in pripombe lahko vpišejo v knjigo pripomb, ki se v 
času javne predstavitve nahaja v prostorih Upravne enote Škofja Loka. 
Poljanska c. 2, Škofja Loka ali v plsnl obliki posredujejo Upravni 
enoti ŠkoQa Loka, Poljanska c. 2, Škofia Loka do konca javne pred-
stavitve - obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opre-
mljene pripombe in predlogi: kakor tudi podajo na zapisnik na javni 
obravnavi. 

NAČELNIK: 
Branko MURNIK 
univ.dipl. inž. arti. 

POlJANSMC > »lOPJMOHA 

POVZETEK CELOVITEGA POROČILA O VPLIVIH 
NA O K O U E S SKLEPNO OCENO 

Investitor, Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2. 4220 Škofja 
Loka, namerava izvesti modernizacijo predčiščenja na centralni či-
stilni napravi v Škofji Loki. Poseg se bo izvajal na zemljiščih s par-
celnimi št. 914/2 in 926/2. obe k.o. Suha. 

Za omenjen poseg je skladno z določili Uredbe o vrstah posegov v 
okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Ur.I. RS. št. 
66/96, 12/00), potrebna izdelava celovitega poročila o vplivih na 
okolje. 

Najbližji stanovanjski objekt je od ograje C(!;N oddaljen približno 50 
m. Zemljišče se nahaja izven varstvenih pasov za vire pitne vode. 

Poročilo je izdelano v skladu z Navodilom o metodologiji za izdela-
vo poročila o vplivih na okolje (Uradni list. RS, 70/96). 

Sklepna ocena je izdelana pod predpostavko, da bo Investitor 
upošteval vse veljavne predpise In normativne zahteve glede obre-
menjevanja okolja ter vse zahteve iz tega poročila. Na osnovi oce-
ne obstoječega stanja okolja na obravnavani lokaciji in na širšem 
območju, znanih podatkov o nameravanem posegu, ocene vplivov 
nameravanega posega r^ posamezne sestavine okolja in veljavnih 
normativnih zahtev, ugotavljamo, da: 

• bo največji vpliv na tla oziroma na strukturo temeljnih 
tal v Času zemeljskih in gradbenih del; v času obratova-
nja večjega onesnaženja tal, ki bi pomenilo prekomerno 
obremenitev okolja, ne pričakujemo; 

• parametri v iztoku po modernizaciji predčiščenja na 
CČN ne bodo presegli mej parametrov, ki jih predpisu-
je slovenska zakonodaja; dolgoročno pričakujemo iz-
boljšanje kakovosti reke Sore in podtalnice na tem ot>-
močju, 

• bo ob ustreznem delovanju biofittra kvaliteta zraka gle-
de na obstoječe stanje izboljšana, 

• bo z vidika hrupa vpliv večji v Času gradbenih del, zara-
di obratovanja CČN pa se raven hrupa pri najbližjih sta-
novanjskih objektih ne bo povečala in ne bo presegata 
mejne ravni hrupa za ti. območje varstva pred hrupom, 

• ob pravilnem odlaganju odpadkov nameravan poseg ne 
bo predstavljal obremenitev okolja, 

• elektromagnetno sevanje ne predstavlja nevarnosti za 
okolje, 

• nameravani poseg ne bo ogrožal obstoja rastlinskih in 
žhralskih vrst ali njihovih populacij oziroma naravne in 
kulturne dediščine, 

• modernizacija predčiščenja na CČN ne bo imela nega-
tivnega vpliva na krajinske in vidne značilnosti prostora, 

• vplivno območje bo od centra CČN segalo približno 
100 m severovzhodno, 120 m severozahodno, 105 m 
severno in 90 m južno. 

Nameravani poseg modernizacije predčiščenja na CČN Škof-
ja Loka ocenjujemo kot sprejemljiv z vidika obremenitev In 
sprememb okolja, ker ne bo presežena dopustna stopnja 
obremenjevanja okolja. 

m 

http://www.gov.si/ueskl/
mailto:ue.skofjaioka@gov.si


Sreča za vse! iPoIetHa HOC 
Veseli smo. ker smo s Hišo zavetja 
podarili toplino doma tistim 
otrokom, ki to najbolj potrebujejo. 
Pridružite se veselju in v nedeljo, 
28. novembra, obiščite katero od 
odprtih Mercatorjevih prodajaln* 
in izbranihpartnerjevvMercator 
centrih, kjer vam pri nakupu 
ponujamo 10-odstotni popust Te 
praznike bo sreče dovolj za vse! 

* v Mercatonevth franiimih pfodâ nah popuet ne vttlja 

-10 
lercator 

Vrhunski koncertni 
dogodek 

to nedeljo, 

28. novembra 

I 

Programril • 

EVERGEEEMI 
OPERNE ARIJE in 
K A N G O N E 

I 

% 

Nastof^ajoči: ^ ^ 
K o m o r n i o r k e s t e r C A M E R A T A L A B A C E N S I S 

jTenor i s t : J u r i j R E J A 

S o p r a n i s t k a : D u n j a S P R U K 

K l a v i r : M o j m i r S E P E Prodaja vstopnic: Aligator Muzika, 
Študentski servis CMOK. Keno Center 

^ ^ I S O C E N T E R K r a n j , ob 19 :30 u r i 

Pokrovitelji konecrta 

naturete© 

SIR EDAMEC 
za kg 
(16% popust na blagajni) 

PAIVIETIMI N A K U P 

§ JOGURT SADNI 
i "LAND" 
? 1 l^n n - ^JSVv^t i i ^ 

TESTENINE ŠPAGETI/ 
ŠPAGETINI/BA VETTE 
"TRE MULINI" 
500g 

MLEKO POLNOMASTNO 
•LAND" 
1! V 

NEPREKINJEN DELOVNI ČAS: PONEDEUEK-SOBOTA 8.00 - 20.00 

PONUDBA VEUA OD 25. NOVEMBRA DO 04. DECEMBRA 2004 



JJUltI' 
Elektromotorji in gospodinjski ap^trati. d.d. 

Otoki 21. 4228 Železniki. Slov©nj|a 
http://www.doniel.com 

info@domel.com 

Zaradi uamerjania v nove razvojne programe vabimo 
k sodelovanju strokovnjake na področju; 

načrtovanja in programiranja elektronskih vezij 
za elektronsko komutirane motorje 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so: 
• univerzitetni diplomirani inženir/inženirka ali diplomirani inže-

nir/inženirka elektrotehnike (smer elektronika). 
• aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika, 
• uporabniška računalniška znanja v okolju Windows. 

Pričakujemo, da se boste našemu vabilu odzvali kandidati/tke, ki 
vam niso tuje kreativnost, kakovost pogajanj, komunikativnost, 
vztrajnost, smisel za timsko delo in pozitivna naravnanost pri reše-
vanju problemov. 

Kaj lahko pričakujete vi? 
Dinamično delovno okolje, možnost stimulativnega nagrajevanja, 
zaposlitev za nedoločen čas. 

Vašo pisno prijavo pričakujemo v 8 dndh na naslov: 

DOMEL. Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d., 
Otoki 21. 4228 Železniki 
ga. Meta Habjan 
Tel.: 04/51 17 140, Fax: 04/51 17 122 
E-fnail: meta.habjan@domel.si 

PREJELI SMO 

Škofjeloški pasijon 
Leski občinski s vetje razprav-

ljal o predlogu ponovne uprizo-
ritve znanega Pasijona ali Kri-
stusovega trpljenja, ki gaje v 18. 
stoletju napisal kapucin (^e Ro-
inuald. Postavitev bi stala 132 
milijonov tolarjev. 

Sem občan Škofje Loko in od 
krsta naprej tudi katolik, pa /aio 
poni/̂ .no predlagam, da se to 
imenitno delo prestavi za okrog 
sedem Ici. ko bodo lo^ki kapuci-
ni slavili 300'lctnico samostana. 
Pasijon pa hi nato spel dali na 
oder leta 2021. ko bo poteklo 
300 let, odkar ga je omenjeni 
pater Romuald Marušič ustvaril. 
Njegov Pasijon je nedvomno 
prvi slovenski glcdaliSki tekst, 
ki je liberalnega Linharta i Ma-
tičkom in Županovo Micko vred 
prehitel za več desetletij. 

Bilo bi krščansko in prav, da sc 
Škofja Loka spomni nekega 
drugega pasijona. ki je žalostno 
in boleče za Slovence potekal 
leta 1945 v lofikih zaporih v slo-
gu najhujSe inkvizicije ter z ge-
nocidnim zaključkom po Števil-
nih grobiščih mesta in okolice. 
Nad tisoč mož in fantov sloven-
ske narodne vojske. Nemcev in 
Hrvatov, celo žena in otrok jc 
bilo tedaj zločinsko pokončanih. 

Ayr0»tAiWš£ HVUnDni 
Šenčur, tel,: 04/279 00 00 

Samo 10% polog 
na 72 mesecev 

Pooblaščeni prodajalet in sofviser s trodidjo 

Naslednji bo Hyundal! 
Izjemni prihranki do 400.000 SIT. 

M I D I I D C 1 . 6 G L S / K L I M A že za 2 . 8 5 3 . 0 4 0 Srr , 

M O T R D C l . S C R D i 6 L S / T 0 P - K že za 3 . 3 8 5 . 7 6 0 SIT. 

Pohitite! Do odprodaje zalog 

veljajo i^emni nakupni pogoji 

tudi za vse ostale modele. 

Poraba goriva: 6.7 - 9.0 t/lOOkm, emisija CO2:136 • 215 g/km. 

Atos Prime prihranek do 220.000 SrT, 
Getz prihranek do 345.000 STT, 
Accent prihranek do 347.000 SfT, 
•antra prihranek do 350.000 Srt. 

HyundaijeporaziskaviJ.D. Power 
and Associates m revije VVhich? Car 
med najzanesljivejšimi avtomobili. 

Kdo jc bil kolaborant in zakaj, 
naj poSteno ugotovijo zgodovi-
narji. vs» pobiti so pa bili na-
sprotniki revolucije in komuniz-
ma. Loka naj bi bolj podprla 
raziskave o grobiSčih in dostoj-
no pokopala žrtve. Svojci po-
morjenih domobrancev in civi-
listov Sc danes ne vedo za njiho-
va poslednja domovanja. To ža-
lostno poglavje državljanske 
vojne in narodove zgodovine naj 
se zaključi z realnimi nirliSkmii 
listi, saj so dosedanji ponarejeni 
in zavajajoči. 

Občinska komisija za grobove 
zavzeto opravlja svoje poslan-
stvo. Ugotovljena so nova gro-
bišča. spotoma pa raziskovalci 
nehote zvedo za mnoge pofiast-
no srhljive zgodbe o žrtvah, ki 
so bile na sovjetistični način po-
končane v obsedenosti zmago-
valne strani. Komisija jc organi-
zirala odprtje groba domobran-
cev v Bodovljah. Opravili so ga 
svojci žrtev iz Črnega vrha. Go-
renjski glas jc nato objavil dopis 
predstavnikov mini.strstva. v Ica-
terem ti trdijo, da je bil odkop 
nezakonit. Trije člani komisije 
so zato Sli protestirat na ministr-
stvo. Po pogovorih z g. Žnidar-
Sičem in z g. Omer/o se je izka-
zalo« da Je bil odkop do najdbe 
prvih kosti legitimen in zakonit, 
kajti poseg so zahtevali svojci 
žrtev in ga ob asi.stenci komisije 
izvedli, saj to dopuSČa sicer zelo 
nedorečena zakonodaja. Oba 
omenjena funkcionarja minisir-

Gorenjski prijatelj 
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''Kje živijo 
aligatorji?'' 

MED REŠEVALCI UGANKE, 
KI SO PRAVILNO 0D60V0RIU 
NA VPRAŠANJE, KJE 2IVU0 
ALIGATORJI, SMO IZŽREBALI 
TRI TELEFONSKE ŠTEVILKE, 
in sicer 040/325-183, 
031/279-687 in 040/981-078. 

fioffn|'.l» ̂ Uv <1.0.0 
/oc.nvj I, Kfjn) 

H v u n D « ZA V O I I L M . E T H » S S S M s 
www.avto*lusina.sl 

s(va sta obljubila, da bosta trdit-
ve o nezakonitosti posega v Bo-
dovljah v Oorenjsketn glasu 
preklicala in tako rehabilitirala 
akterje odkopa, pa sc to do da-
nes ic ni zgodilo. Škofjeloška 
Javnost Jc dogodek v Bodovljah 
odobravala, lokalna oblast pa Jc 
skeptično spremljala aktivnost 
komisije, politična klima v Slo-
veniji pod taktirko levice naj bi 
taksnim dogodkom tedaj ne bila 
naklonjena. Nekateri člani ko-
mi.sije so bili celo oblateni, da 
gre za nagajanje, za revanšizem 
in politične potrebe. Posamezni-
ki iz komisije so doživeli očitke 
o domnevno sumljivo politični 
preteklosti iz časov proslulcga 
režima. Diskreditacije naj bi 
spodbile legiiimiteto komisije. 
Ko sc je komisija oblikovala, ni 
bil nihče vpraSan. kaj je počel v 
bivSem režimu, obveljalo je dej-
stvo, da imajo člani komisije 
poSten namen delovati za huma-
ne in civilizacijske cilje, ki so 
neodložljiv dolg do žrtev pobo-
jev. Vsi mnvi zaslužijo spoî tljiv 
pokop in dostojen spomin, tega 
se držijo celo ljudstva, ki veljajo 
za barbarska. Kam torej sodimo 
Slovenci? 

Bil je čas. ko bi lahko izvedli 
lusiracijo za dejavnike pretekle-
ga si.stema. Na mehak način, po 
zmernih kriterijih bi skozi dos-
jeje pretresli mogoče nekaj tiso-
čih Slovcncev. Nihče naj ne bi 
bil obsojen, zaprt ali celo po-
gubljen. Z zakonitimi .sklepi bi 
le bilo določeno, da nekatere 
osebe v novem, demokratičnem 

sistemu nc morejo opravljati od-
ločilnih funkcij ali biti voljene v 
pomembne institucije. Predlog 
v državnem zbtiru ni bil sprejet 
- tudi po zaslugi neke domnev-
no desne stranke. Zato jc danda-
nes odveč in zahrbtno kazati na 
mnoge, ki bi jih predlagana lu-
stracija zadela ali nc. Vse jc za-
mujeno, akterji minulih časov 
so kar počez kolektivno rehabi-
litirani. Ostale so pa možnosti 
/a .špekulacije o icj ali oni osebi, 
storjene so ali bodo mnogim 
krivice, ko jim ni bila dana 
uradna možnost očiSčenja. 

Žrtve nepozabnega holokavsta 
ali pasijona so že davno dotrpc-
le. Kako so pa vse življenje in-
timno irpcii storilci in ukazoval-
ci pobojev, pa je pasijon svoje 
sorte. Krščansko je. da smo tudi 
do teh priiuincsljivi, pozabljeno 
pa naj nikdar nc bo. Večkrat se 
očitala Cerkvi zažiganje čarov-
nic in inkvizicija, a se pozablja, 
da so to nekoč v glavnem poče-
le posvetne oblasti. Srednji vek 
je bil neuk. Iz imenitne Tavčar-
jeve VisoSke kronike pomnimo, 
ko je le î kof vedel, da Agata ni 
coprnica. pa nobena druga žen-
ska tudi ne. Splofina klima pod 
tedanjimi oblastniki je pa izpri-
čevala nasprotno. In kdo je bil 
dejan na grmado celo 5e v 20. 
stoletju? Skof Vovk. velik Slo-
venec in sorodnik enako velike-
ga Slovenca Prešerna. Obujaj-
mo vse pasijone in ne povzro-
čajmo novih! 

France Jenko Podhomski 

Pri močni 
bolečini 
v grlu! 

Pri prvih 
znakih 
skelenja in 
praskanja 
v grlu! 

Preč uporabo ruttanCno preb^m« ntvodao" 
O iv*o«niu iff uCmtfh se po$vehiit« z zdravnikom ab farmacevtom. 

10. tradicionalna prireditev 

B L A G O S L O V L J E N O B O Ž I Č N O 
D R E V O - K R A N J 2004 
V petek, 26. novembra 2004, ob 17. uri 

na Glavnem trgu v Kranju vas vl judno vabimo na 

svečano postavitev božičnega drevesa 

I « blagoslov božičnega drema - kranjski prelet gospod Stanislav Zidar 
• pozdravni govor župana Mestne občine Kranj - gospod Mohor Bogataj 

I * svečan prižig novoletnih lučk ter praznične razsvetljave v Kranju 
I • kulturno-zabavni program: skupina Dlan, "Leseni rogistr Kresnice, 

s 
Irena Vrčkovnlk. Ana Pupedan. 

GoitKf ft. 4220 Uof\6 LOM 

VILA BLOKA ZLATO POLJE 
Izgradnja: marec 2005 
Stanovanja v iimeri od 32.66 do 115.51 m* 
Cen« za stanovanja s shrambo in parkirnim 
mestom od 15B58.020.S8 do 
44.849.188,32 SIT* 

* DOV vU)u£en v cen«, one v SIT prera6;nane po 
5TBS na dan 09112004 

Prodaja 
Metropola d.o.o^ Ljubljana. 
Levstikova 6. Kranj. 
TeL: 04/236 23 40 
Investitor 

M&D FINTOURS d.o.a. 
Krrv«c S. Ljubljana 

http://www.doniel.com
mailto:info@domel.com
mailto:meta.habjan@domel.si
mailto:e-mailanfo@tadiosora.si


PREJEU SMO 

Kranj je postal 
mesto mrtvih duš 

v Gorenjskem glasu je bil v 
pclck. 12. novembra 2004, ob-
javljen prispevek Vikiorja Mo-
horiča z naslovom Kranj je po-
stal mesto mrtvih duš. Avtor se 
moti, ko trdi. daje Kranj postal 
meslo mrtvih du5. To preprosto 
ni res in tudi župan bi lahko 
upravičeno nasprotoval tej in 
takim trditvam. Domnevam, da 
je ziatar Viki Mohorič imel 
slab dan, ko je pisal o Kranju. 
Zagotovo tekstilna in kovinska 
industrija nista izginili iz 
Kranja in ni res. da v mestu ni 
prostora za obrt in podjetništvo. 
Več novega prostora v ta na-
men je res v občini Šenčur, on 
pa lahko kaj več o tem izve na 

gospodarski ali obrtni zbornici 
v Kranju, pa tudi v Odboru za 
gospodarstvo pri Svetu mestne 
občine Kranj. Seveda so se že 
zgodile velike in globoke struk-
turne spremembe v kranjskem, 
gorenjskem, slovenskem in ev-
ropskem gospodarstvu in ̂  veČ 
se jih bo zgodilo v prihodnje. 
Država kot so-lasinik je že veli-
ko prispevala k ohranjanju de-
lovnih mest, pa tudi k spodbu-
janju podjetništva. Objokovati 
izgubo nekaterih delovnih mest 
pa ni dovolj, pcMrebno je inve-
stirati in tako ohranjali doseda-
nja ter razvijati nova delovna 
mesta. O tem pa odločajo pred-
vsem lastniki in med njimi tudi 
on, g. Mohorič sam. Vsak last-
nik ima pravico, da vlaga, ku-
puje, prodaja ter da vsega tega 

Elektro Gorenjska 
Javno podjetje za distribucijo 
električne energije, d.d. 
KRANJ. Ul. Mirka Vadnova 3a 

Smo uspešno, urejeno podjetje z doigoletno tradicijo na področju 
distribucije električne energije. 

Zastavljamo si cilje in jih uresničujemo. Sodobna notranja 
organizacijska struktura zahteva dodatne odgovorne in anribiciozne 
sodelavce, zato v svojo sredino vabimo nove sodelavce: 

1. tehnik v sprejemni pisarni (m/ž) 
Dela In naloge: 
•sprejemanje vlog s področja izdajanja projektnih pogojev, 

soglasij za priključitev in pogodb o priključitvi 
• opremljanje vlog in zahtev z ustrezno dokumentacijo 
• izpisovanje izdelanih dokumentov t&r vnos le-teh v bazo podatkov 
• izdajanje predračunov in računov za pogodbe o priključitvi 
• reševanje reklamacij s področja izdajanja računov 
• izročanje projektnih pogojev, soglasij za priključitev in pogodb o 

priključitvi strankam 
• urejanje dokumentacije s področja projektnih pogojev, soglasij 

za priključitev in pogodb o priključitvi 
• evidentiranje prisotnosti In odsotnosti zaposlenih ter 

obračunavanje povračil stroškov prevoza na delo In prehrane 
med delom 

• opravljanje dnjgih nalog po navodilih v skladu z delovno 
usposobljenostjo 

Od vas pričakujemo: 
• srednješolsko izobrazbo elektrotehnične, ekonomske ali 

administrativne smeri 
• 24 mesecev delovnih Izkušenj 
• poznavanje osnov dela z računalnikom 
• komunikativnost, prijaznost In natančnost. 

2. samostojni projektant iti (m/ž) 
Dela In naloge: 
• projektiranje objektov in naprav napetostnega nivoja 10, 

20 In 3 5 kV 
• projektiranje elektroinstalacij moči nad 150 kVA. strelovodov in 

javnih razsvetljav 
• projektiranje kompenzacije jalove energije na nizki napetosti 
• sodelovanje pri določanju lokacij elektroenergetskih objektov 
• sodelovanje pri trasiranju in zakoličevanju elektroenergetskih 

objektov 
• sodelovanje pri tehničnih pregledih elektroenergetskih objektov 
•opravljanje drugih nalog po navodilih v skladu z delovno 

usposobljenostjo. 

Od vas pr ičakujemo: 
• višjo izobrazbo elektro smeri 
• 36 mesecev delovnih Izkušenj 
•znanje tujega jezika za strokovne namene 
• računalniško pismenost 
• vozniški izpit B kategorije 

3. samostojni projektant II (m/ž) 
Dela in naloge: 
• izdelovanje projektne in tehnične dokumentacije kot odgovorni 

projektant za napetostni nivo od 0.4kV do I lOkV 
• nadziranje skupine za trasiranje In meritve na terenu 
• opravljanje projektantskega nadzora in sodelovanje pri tehničnih 

pregledih objektov in v upravnih komisijah 
• projektiranje kompenzacije jalove energije na visoki napetosti 
• pregledovanje Investicijskih programov ter projektov vseh 

napetostnih nivojev 
• opravljanje drugih nalog po navodilih v skladu z delovno 

usposobljenostjo 

Od vas pričakujemo: 
• visoko strokovno izobrazbo elektro smeri 
• 60 mesecev delovnih izkušenj 
• znanje tujega jezika za stnDkovne namene 
• računalniško pismenost 
• vozniški izpit B kategorije 

Ponujamo vam zanimivo In izzivov polno delovno okolje, strokovno 
izobraževanje ter stimulativno nagrajevanje. 

Z izbranimi kandidatl/-kaml bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za 
določen čas 1 leta s polnim delovnim časom z možnostjo kasnejše 
zaposlitve za nedoločen čas. 

Ponudbe s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju 
pogojev pošljite v 8-ih dneh po objavi na naslov: Elektro Gorenjska, 
d.d.. Kadrovska služba. Mirka Vadnova 3a. 4000 Kranj. 

tudi ne počne, če se tako odloči 
in ga njegov položaj ne sili v 
tako ravnanje. Očitati drugim, 
da v Kranj niso investirali do-
volj svojih sredstev, pa ni vedno 
najbolj modro. 

Problematike gorenjske me-
tropole v času mojega mandata 
v Državnem zboru res nisem 
izpostavljal na način, kot to pri-
čakuje avtor. Za razmere v Kra-
nju namreč ni kriva Ljubljana, 
kot to redno trdijo za Maribor 
štajerski poslanci in hkrati tudi 
prav dobro vedo, da lo ni res. 
Razmere je potrebno urejati 
doma. v Kranju, zalo se največ 
oglaSam kol mestni svetnik in 
se bom oglašal tudi v prihod-
nje, ko bom ocenil, da je kak 
nosilec javne funkcije storil 
kaj, česar ne bi smel, ali pa ne 
bo storil tistega, kar bi moral 
storiti. Tudi odpisal mu bom, 
ko bo treba, in tudi pričal bom, 
če bo treba. 

Poslanci lobirajo za svoje vo-
lilne okraje, v proračun Repu-
blike Slovenije vključujejo raz-
lične projekte in zanje tudi gla-
sujejo. Velikokrat posredujejo v 
ministrstvih in agencijah, da bi 
se stvari premaknile in razmere 
izboljšale ali uredile. Nikoli pa 
nisem bil le kranjski, kot to 
morda napačno pričakuje Mo-
horič, ampak vedno ludi go-
renjski in slovenski poslanec, 
zdaj pa sem evropski poslanec. 
Veliko smo že premaknili sku-
paj. ludi v Kranju. V Naklem 
raste nova kmetijska šola, na 
Zlatem polju ekonomska gim-
nazija, dobili smo dodatne dija-
ške in î tudentske sobe, pa tudi 
prostore fakultete. Uskladili 
smo prostorske akie in sprostili 
prostor za vse predolgo bloki-
rane gospodarske naložbe v 
StražiŠču in na Primskovem. 
Zadnjič mi je župan javno oči-
tal. da me preganja senca "Ka-
cinovega klanca", pa ni res. Na-
sprotno, avtocesto smô prav ^ z 

"moj klanec" podaljšali do 
Podtabora, nadaljujejo se dela 
proti Peračici. tudi trasa mimo 
Radovljice je končno določena 
in zgrajeno je kroži^če pred 
Šenčurjem ob aviocestncm pri-
ključku Kranj vzhod. Še vedno 
trmasto vztrajam pri izgradnji 
potrebnega novega avtocestne-
ga priključka Kranj sever v 
snieri proti Britofu in verja-
mem, da ga bomo tudi dobili. 
Tiidi stara regionalka proti 
Ljubljani ima pravkar obnov-
ljen nadvoz nad železnico in 
proti Jeprci dobi vsako loto do-
ber kilometer nove asfaltne pre-
vleke. Ne bom več našteval, le s 
ponosom zapišem, da se niČ ne 
zgodi samo po sebi. ker je po-
trebno za končni rezultat odpre-
ti veliko vrat in postoriti veliko, 
povsod tam, kjer je bilo veliko 
zamujenega, zanemarjega ali pa 
hote ali nehote spregledanega. 
Nikoli mi ni bilo kot poslancu 
odveč posredovali, odpirati vrat 
ali zastavljati svojega imena v 
dobro vseh. da so se že lahko 
zgodile nekatere stvari, ki se si-
cer ne bi uresničile ali pa bi se 
dogajale veliko kasneje. Ne 
bom nadaljeval z naštevanjem. 

Ostanem pa nem in brez bese-
dila. ko preberem zaključne 
misli Viktorja Mohoriča: 
"Do danes ni narejeno prav 
nič in vse iyegove izjave so pe-
sek v oči ljudem, ki so ga vo-
lili." On vse vidi in vse ve! 

Jelko Kacin 

Spomenik na 
Križni gori 

Odgovor na prispevek pod 
gornjim naslovom. 

Gorenjski glas je 12. novem-
bra 2004 objavil prispevek Av-
gusta Jamnika iz Škofje Loke 
pod naslovom "Spomenik na 
Križni gori". Prosimo vas. da 

Leten «mo se ponovno odločUI, da skupaj z 
vami, b r . i l t i C o r ^ ^ n j ^ I c . - j a h b i » r e m o 

najbolj prll jublj* t rgo p o i t i r j ' nn območju, 
kamor s « n A (nsopls. 

Tisočletja stara dejavnost - začetki državne pošte segajo 8.000 iet 
nazaj v stari Egipt - ostaja tudi v času elektronskih sporočil televizije 

in mobitelov nepogrešljiva v našem vsakdanjem življenju. 
Prijazen poštar, ki zjutraj prikolesari do našega doma in nam 

prinese svež časopis - kaj je lepšega za spodbuden začetek dneva?! 

Za "naj poštarja" glasujte s priložemm kuponom, ki ga bomo 
objavljali v časopisih Gorenjski glas in prilogah do 20. decembra 

2004. Med glasovalci bomo 23. decembra 2004 na javni prireditvi 
"Gorenjski glas bralcem" izžrebali šest prejemnikov nagrad 

Gorenjskega glasa in PoŠte Slovenije ter razglasili "naj poštaija". 

/oposUn no poiti 

Miie ime in ̂ mek 

Utka 

Mtoinki^ 

OovCnoSl: 

Naročnik Gorenjskega gbsa: DA i...: NE 
Strinjamse, da mi Gorenjski glas pošilja obvestilo, vabita, anketeipd.: 

04 i - : NE 

fitoomicoDoSUitinanaslor. Cra^stf jtes, Zoaovo i p.p. m. mi Km, aH 
prtftfsrtf ^>wl()d«<eiei2Drtdeo9A» 
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objavite v va.̂ em časopisu od-
govor Območnega združenja 
borcev in udeležencev NOB 
Škofja Loka, ki se glasi: 

Televizijska oddaja Deželne 
TV Loka v ponedeljek. 8. no-
vembra 2004, v rubriki "Druga 
plat" je bila namenjena bolj ali 
manj sploSnemu. predvsem pa 
strpnemu pogovoru o Zvezi 
borcev danes, o njenih ciljih, 
programskih prizadevanjih, 
prenovi in konkretnih aktivno-
stih. s katerimi se Zveza borcev 
ukvarja. Seveda se nismo mogli 
izognili tudi vprašanjem pom-
nikov NOB, ki jih je na Lo-
î kem kur zajetna nmožica. Go-
spod Janinik v svojem komen-
tarju navaja dve dej.stvi; 

- neresničnost izjave g. Vrani-
Čarja, da na Križni gori ni bilo 
glede spomenika nobenega 
spora. 

- spomenik naj bi bil postav-
ljen brez soglasja družine Jani-
nik. ki naj ne bi dobila podpisa-
ne izjave njegove matere nikoli 
na vpogled. 

Dej.stva so naslednja: 
- V oddaji je g. Vraničar ome-

nil dva primera (ne da bi na-
tančneje opredeljeval lokacijo 
spomenikov) in pri tem posebej 
izpostavil spor z družino na 
Križni gori, drugi primer pa 
sporazumno rešujemo s priza-
detim lastnikom zemljišča. To-
rej g. Jamnik nima prav. ko 
oporeka izjavam. ČcS da na 
Križni gori v zvezi s spomeni-
kom ni bilo spora, kar so gle-
dalci oddaje lahko sami ugoto-
vili. da v enem primeru za spor 
s prizadeto družino nesporno 
gre. 

- Pri pregledu podatkov pa 
smo ugotovili, da jc g. Vraničar 
v oddaji nehote storil napako. 
Izjavo, ki jo je 28. maja 1976 
podpisala gospa Marta Pintar 
in s katero dovoljuje^ da se na 
njenem zemljišču postavi ome-
njeni spomenik, ni podpisala 

j Res je! 

omejena koliar^vosl 
F o r d Focus s e d e ž a 
6 0 0 . 0 0 0 SIT 
u g o d n e j e . 

FordFocus Ustvarjen za žrvfenje 
Narejen, da tra||a 

Avto KadIvM: Mlakarteva 81 
4208$eneur 
tel.: 04/279 0023 

pon.-pet: 6-12.13-18 

Poreba.komtwwanna6nvotn^ S.2-7.evi00hm Eimii*CO, 13&-181 g>m 

O B Č I N A R A D O V L J I C A 
O B Č I N S K I S V E T 

Komisija za mandatna vpraSanja» volitve in imenovanja 

Gorenjska ccsla 19.4240 Radovljica. tel. 386(0)4 537 23 00. fax 714 684 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Ra-
dovljica na podlagi 27. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(UL RS. št. 32 /93) in 13. člena Odloka o preoblikovanju javnega 
podjetja Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejav-
nost. d.o.o. (DNUO. št. 28 /03) razpisuje delovno mesto 

direktorja javnega podjetja 
Komunala Radovljica, d.o.o. 
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, 
izpolnjevati naslednje pogoje: 
- da imajo visoko ali univerzitetno izobrazbo. 
- da imajo najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih dekMiih mestih, 
- da predložijo razvojni program dejavnosti in 
- da izpolnjujejo druge zakonske zahteve. 

Mandat direktorja traja štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku 
mandata ponovno imenovana. 

Prijavi naj kandidati predložijo življenjepis, razvojrvi program dejav-
nosti podjetja in dokazila o izpolnjevanju pogojev ter jih do 10. de-
cembra 2004 pošljejo na naslov: 
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19.4240 Radovljica, Komisija 
za mandatna vprašartja, volitve in imenovanja, s pripisom NE ODPI-
RAJ - ZA RAZPIS DIREKTORJA KOMUNALE 
Kandidati t odo o imenovanju obveščeni v zakonskem roku. 

Janez Erman, l.r. 
Predsednik 

Komisije za mandatna vprašanja, volitve In Imenevanja 

mati g. Jumniku, ampak njego-
va sestra. Območno združenje 
btircev in udeležencev NOB 
Škofja Loka je za ptitrebc svoje 
cvidence shranilo fotokopijo 
omenjene izjave, original pa je 
bil predan (kot vsi ostali doku-
menti v zvezi s pomniki NOB 
na Loškem) takratnemu refe-
rentu za premoženjsko pravne 
zadeve Skupiičinc občine Škof-
ja Loka gospodu Dremlju. ki jc 
oblikoval poseben arhiv last-
ninskih dokumentov, izjav in 
pogodb za vse takrat znune 
spomenike in obeležja NOB na 
Lo.̂ kem. V omenjeni oddaji jc 
g. Vraničar pojasnil probleme 
in težave, ki nastajajo pri reše-
vanju lokacijskih vprašanj spo-
menikov NOB. ker je po izjavi 
takratnega predsednika Izvrš-
nega sveta Vincencija Oemî ar-
ja omenjeni arhiv iz občinskega 
arhiva izginil neznano kam. Tr-
ditev gospoda Jamnika, da dru-
žina nikoli ni dobila na vpogled 
izjave gospe Marte Pintar, ni 
točna. To dokazuje pismo dru-
žine Pintar z dne 29. oktobra 
E995, ki fotokopijo omenjene 
izjave kot uradni dokument 
zavrača, ker ni overjenti s strani 
sodišča oziroma notarja. Popol-
noma jasno jc, da overitve foto-
kopije brez originala ni mogoče 
napraviti, original pa je po nam 
neznanih poteh iz občinskega 
arhiva izginil. 

Ne glede na vse povedano si 
predvsem Krajevno združenje 
borcev in udeležencev NOB 
Stara Loka - Podlubnik priza-
deva pridobiti novo zemljišče. 
Ko bo to urejeno, bomo začeli , 
postopek pri Regionalnem za- ' 
vodu za varstvo kulturne dediš-
čine, da nam za družino Jamnik 
sporni spomenik dovoli pred-
staviti na drugo lokacijo v bli-
žini. 

Območno zdnižei^e borcev J 

in udeležencev NOB Škofja 
Loka ' 



PpEJEU SMO 

Pet let aleje 
znamenitih 
Ločanov 
Aleja znamenitih LoČanov po-

staja počasj tudi loika znameni-
tost. Zanimanje zanjo naraiiča 
pri I.oČanih in pri obiskovalcih 
naScga mesta. Tako je prav. saj 
jim je namenjena. Da bi aleja 
znamenitih Ločanov ostala lo-
Jka znamenitost tudi vnaprej, 
naj bi ostala zvesta svojemu po-
slanstvu. Tega nosi v svojem na-
slovu. torej v znamenitosti o.seb, 
katerih obeležja so v aleji po-
stavljena. 

V Muzejskem druStvu Škofja 
Loka smo se leta 1999 odločili 
za "svojih" devetnajst znameni-
tih Ločanov. ki bi lahko stali v 
aleji: to so. navedeni po abeced-
nem vrstnem redu: Anton Ažbe. 
Pavle Blaznik. Tine Debeljak, 
Ivan Dolenec, Cvetko Golar, 
Ivan Grohar. Anton Hafner, 
Fran Jescnko, Andrej Kalan, 
Andrej Kurlin. Lovrenc KoSir, 

Janez Evangelist Krek, Tone 
Logonder, France Mihclič. Ga-
brijel Stupica. Ive §ubic. France 
Planina. Ivan Regen in Ivan 
Tavčar. Člani izvršilnega odbo-
ra Muzejskega društva smo se 
zavedali potecmbnosti in odgo-
vornosti in smo tedaj izbrali Je 
Četrtino "kandidatov" od tistih, 
ki so jih z utemeljitvijo pripravi-
li nosilci posameznih področij, 
to jc z znanstvenega, kulturne-
ga. umetniškega in drugih vej 
družbenega ustvarjanja. Pri ob-
likovanju seznama smo se kar 
najbolj potrudili. Zavedali smo 
se. da jc naS izbor le približek 
najboljšega. 

Do sedaj smo v loSko alejo po-
stavili portrete kiparja Toneia 
Logondra (1932 - 1987). slikar-
ja Jveta Šubica (1922 • 1989). 
geografa Franceta Planino 
(1901 - 1992), zgodovinarja 
Pavleta Blaznika (1903 - 1984). 
književnika Tineta Debeljaka 
(1903 - 1989). sociologa Borisa 
Ziherla (1910 - 1976) in relief 

poštnega inovatorja Lovrenca 
KoSirja (1804 - 1879). 

O izboru oseb in postavitvah 
obeležij jc bilo kar nekaj prigo-
vorov. Tako je imel Miha Naglič 
pomisleke glede izbora m o "lo-
škem lastninjenju" imenitnikov 
iz obeh dolin in i žirovskega 
konca. Naj povem, da smo vzeli 
v Muzejskem društvu za vplivni 
teritorij znamenitih Ločanov ne-
kdanje ozemlje freisinškega 
"Loškega gospostva". Zato go-
vorimo o Ločanih, ne pa o Sta-
roločanih, ŠkofjeloČanih, Žab-
ničanih, SelČanih. Poljancih ali 
Žirovcih. 

Bolj pa so se ljudje zagreli, ne-
kateri celo protestirali, ko jc bil 
postavljen v alejo spomenik Bo-
risu Ziherlu. Boris ZiherI je bil 
leta 1999 sicer v širšem izboru 
75 kandidatov, ostrejše selekcije 
pa ni prestal. Območno združe-
nje Zveze borcev in udeležen-
cev NOB Škofja Loka. v nada-
ljevanju ZB. je pred dobrim le-
tom predlagalo, da bi se spome-
nik Borisu Ziherlu iz neustrezne 
in neugledne lokacije izza sred-

SLOVENICA vabi k sodelovanju 

želite poslati uspeini? 
Želite dinamično in zaupanja vredno službo? 

Želite zaslužek, ki bo odvisen samo od vašega dela? 
^GIIIO spoznati uspešno, sodobno evropsko zavarovalnico? 

Ali veste, da je SLOVENICA s svojim življenjskim zavarovanjem FONDPOLICA 
vodilna na slovenskem trgu? 

OdloČite se tudi vi in postanite naš osebni svetovalec za vse vrste 
zavarovanj. 

Razpisujemo prosto delovno mesto Podružnice Kranj 

» Zavarovalni zastopnik (m/ž) ^ 
Od k^indidatov pričakujemo, da bodo poleg zakonsko določenih izpolnjevali ie 

naslednje pogoje: 

> V. stopnja izobrazbe, 
> vozniški izpit B kategorije, 

> komunikativnost in urejenost, . ' ^ 
> dinamičnost, 

> sposobnost teamskega dela. 
> nekaznovanost zaradi kaznivih dejanj v gospodarstvu. 

Z Izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili redno delovno razmerje za 
določen čas treh mesecev s polnim delovnim časom in z možnostjo zaposlitve za 

nedoločen čas. 

Več informacij o prostih delovnih mestih najdete na 
httpy/www.sk>ver>ica.si/zaposlitev. 
Vabimo vas. da se nam pridružite in nam najkasneje v osmih dneh od dneva 
objave poiljete svojo pisno prijavo s kratkim življenjepisom in dokazili 
nask)v: 

I 

SLOVENICA. zavarovalniika hiia, d.d, KADROVSKO SPL05NA SLUŽBA 
Celovika cesta 206.1000 Ljubljana, s pripisom »za razpis«. 

S L O V E N I C A 

v/ww.tlovtnia.si/upotlft«v 

njc&olskega centra na Podnu 
prestavil v alejo, kamor je konec 
leta 2003 tudi priSel. Da jc Zi-
herI priSel "skozi stranska vra-
ta" v alejo, sta dva razloga. Prvi 
je ta, da jc zaslužen, da jc dobi-
la Škofja Loka popolno gimna-
zijo. Morda hi bil za to primer-
nejši naziv na podstavku njego-
vega portreta: Pobudnik za gim-
nazijo V Škofji Loki. Drugi raz-
log. ki sem ga tudi sam podpisa-
ni zagovarjal, pa jc. da je bolje 
spomenike ohranjevati, kakor 
odstranjevati. Da je namesto 
Logondcrjeve stvaritve priSla v 
alejo Frliceva, je pa žc druga 
zgodba, ki z naSo temo nima 
opravka. Res pa ima sedaj Boris 
ZiherI v Skofji Loki dva spome-
nika. Logonderjev ZiherI bo 
lahko naSel svoj prostor v zbirki 

Nadaljevanje na 30. starnl 

Pisma dobrim možem 
Dragi otroci, strašansko 

na.s /anima. kakšna pisma 
piSete Miklavžu. Božičku 
ali dedku Mrazu. Veseli 
bomo. če si boste vzeli ne-
kaj časa in pisma, kol jih 
napišete enemu od treh do-
brih mož. poslali (udi na 
na.̂ e uredniMvo. Lahko so 
dolga, kratka, pobarvana, 
narisana z barvicami ali v 
drugi likovni tehniki. Pov-
sem se lahko prepustite 
svoji domišljiji! Deset naj-
bolj izvirnih bomo po oce-
ni Glasove tričlanske ko-
misije nagradili. 

VaSa pisma bomo spreje-
mali do 6. decembra na na-
slov Gorenjski glas. Zoiso-
va 1, 4000 Kranj, s pripi-

s{mi "Pisma dobrim mo-
žem". Ne pozabite navesti 
svojega imena in priimka, 
naslova (ulica, kraj in po.V 
tna številka) ter starosti. 
Pod enim pismom je lahko 
podpisan samo en avtor. 
Nagrajcnce bomo obvestili 
po po.̂ ti in 10. decembra 
javno objavili imena v na-
.šem ča.sopisu. 

Srečanje z nagrajenci bo 
v sredo, 15. decembra, ob 
17. uri na sedežu Gorenj-
skega glasa v Kranju. Po-
skrbeli bomo za preseneče-
nje in lepa darila, deset 
najbolj izvirnih pisem pa 
razstavili v na îh prostorih. 

Pa veselo na delo! 

t i ' 

OP«* 
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EKO STIL d.o.o., 
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Ljubljana 

Prodajni salon 
Detovni čos: 

pon - petek od 9.* 17. ure 

Gorenjski prijatelj 

RADIO SORA 

89.8 91.1 
96.3 

R a d i o Sora d . o . o . 

K a p u c i n s k i t r g 4 

4220 Škof ja Loka 

le l . : 0 4 / 5 0 6 50 50 

fax: 04 / 506 50 60 

e-mail:info(g>radio«ora.si 

ZAVAROVANJE 
STAlfOVANJSKE OPREM 

Kako pomembne so stvari v stanovanju, se 

zavemo šele takrat, ko j ih ni več. Z zavarova-

njem stanovanjske opreme lahko zavarujete 

opremo stanovanja oziroma stanovanjske hiše. 

osebne stvari, gotovino, dragocenosti, umet-

niške predmete in drugo - tudi odgovornost 

za odškodninske zahtevke tretjih oseb. Zava-

rovanje lahko sklenete tudi na novo vrednost. 

Za več Informacij pokličite 080 2864. 

triglav 
ZAVAROVALNICA TRtCUV. o.o 



Nadaljevanje z 29. strani 

novcjSe zgodovine 20. siolci-
ja. če jo bomo v Skofji Loki 
kdaj posravili. 

Kol sem navedel v začetku, se 
jc zanimanje za alejo zadnje 
čase povečalo. Že nekaj Časa se 
pri ZB trtidijo za postavitev 
obeležja v alejo dr. Viktorju 
Kocijančiču, enemu izmed 50 
ustreljenih talcev za Kamnitni-
koni. V KS GodcSič pa želijo, 
da se v aleji postavi kip korpo-
ralu Antonu Hafnerju, vodji in 
organizatorju upora v Juden-
burgu. leta 2006, ob 10(X)-leini-
ci prve omembe Godesiča. Naj 
se pri tem spomnimo, da je bil 
Hafner že leia 1999 favorit mu-
zejskega društva in da je zadnji 
občni zbor muzejskega druStva 
podprl predlog ZB za Viktorja 
Kocijančiča. 

IzvrSni odbor Muzejskega 
druSlva Škofja Loka teh dveh 
predlogov na svoji zadnji seji ni 
podprl, kljub navedenim skle-
pom. Paradoksalno! Odbor se 
je odloČil proti svoji nekdanji 
izbiri in celo proti odločitvi 
najvišjega organa druStva, to je 
občnemu zboru. Kako jc to mo-
goče in ali je to prav? 

Del prvega odgovora je mož-
no poiskati že pri primeru Bori-
sa Ziherla. Pa vendar ta prece-
dens ni bistven. Pomembneje je 
stalno in razumno preverjanje 
stvari; tudi svojih nekdanjih od-
ločitev. Praviloma naj bi bile v 
lakih primerih nove reSitve 
boljS« kol prejjSnjc. Seveda, čc 
je zanje 5e čas. Sam mislim, da 
je. Večja selektivnost bo aleji 
dala svojo vrednost. Da se ne-
koga uvrsti v ekskluzivno sku-
pino. kukrsna aleja znamenitih 
Ločanov je. je potrebno, da 
kandidat izrazito in pomembno 
izstopa. Seveda v nadsiandard-
nem merilu ter v kreativnem in 
pozitivnem smijtiu. Velikokrat 
tudi Enciklopedija Slovenije in 
Slovenski biografski leksikon 
nista nujni pogoj za tako vred-
notenje. 

Cenim in spoštujem življenje 
ter delovanje dr. Viktorja Koci-
jančiča. ki je bilo zagotovo za-
vezano smislu Hipokratove pri-
sege. Poleg devetinštiridesetih 
je tudi njegovo ime z zlatimi čr-
kami zapisano na spomeniku 
za Kamnitnikom. Integriteta in 
spoštovanje njegove osebnosti 
ne moreta biti prizadeta, če mu 
še dodatno v aleji ne postavimo 
spominskega obeležja. Njego-
vim bližnjim se opravičujem, 
ker sem njihovega doktorja iz-
postavil. Vendar sem zaradi ve-
rodostojnosti to dolžan storiti. 
Predvsem zaradi nepotrebnega 
in nesmiselnega navijaStva pre-
malo premišljenih takih in dru-
gačnih predlagalcev. Da se te 
stvari ne bi dogajale tudi v pri-
hodnje. 

Sploh pa o tem, komu posta-
vili spomenik v alejo, ne odlo-
ča Muzejsko druStvo, še manj 
njegov izvršni odbor. Na koncu 
o tem tako in tako odločajo in 

odločijo občinski svetniki. Ti 
so zato pri odločanju še pravo-
časno eliminirali Muzejsko 
društvo. Morda so imeli celo 
prav. Bog ve, za kaj je lo do-
bro? Res pa zalo prevzemajo 
toliko večjo *>dgovornos!. Bolj 
kol pred sabo in pred nami jo 
prevzemajo predvsem pred za-
namci. 

.\lojzy Pavel Florjančič 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS TEL.: 04/201-42-00 
Narodlio 20 objavo sprejemamo po telefonu 04/201-42-00. faksu 04/201-AS-13 aii osebno na Zoisovi 1 v Kranju oz. po po i t i 
• do ponedeljka in četrtka do 11.00 ure! Cena oglasov in ponudb v rubriki: Izredno ugodna. 

Mučenje živine 
navzlic neštetim 
klicem 

Citiram: "V hlevu, ki je obr-
njen -Stran od ceste, stojijo živa-
li z nogami v svojem lastnem 
dreku. Pozimi jih je imel zunaj, 
ker j im ni imel kaj dati jesti. 
Ker jih ni oskrbel z vodo, so 
krave zaradi žeje prebile žico 
električnega pastirja. Ko je Jan-
ko klal. je sosed hote! pri njem 
kupiti meso. vendar si jc pre-
mislil. ker je videl njegovo rav-
nanje ... Krave naj bi pusiil žej-
ne v poletni vročini, pozami pa 
naj bi v hlevu bridko mukale od 
lakote, krava ima vraSČeno ve-
rigo (okrog vratu) s po.-̂ ledič-
nim gnojnim vnetjem; veriga jc 
prosto visela z vratu; krvavenje 
iz rane...!" 

V telegrafskem stilu sem po-
snela ugotovitve, zapisane v ti-
sku pred nekaj dnevi (Hvala za 
javno razkrinkanje. edino to Še 
kaj zaleže!). 

Hočem pa odgovor odgovor-
nih služb na moja naslednja 
vprašanja: 

Zakaj je veterinarska služba 
ukrepala 5cle 24. junija 2004, 
čeprav so vaSČani pred tem že 
večkrat opozarjali odgovorne 
na trpinčenje živine pri Janezu 
Grči, Kamnik pod Krimom 5t. 
I I . Je res morala postopek 
sprožiti Sele pisna ovadba Poli-
cijske postaje Vič? Citiram: 
"VaSČani so 5c povedali, da so 
že klicali inšpekcijo, pa ni vi-
deli. da bi kaj ukrepala!" Torej, 
kje ste bili, veterinarji ("ljubite-
lji živali"!) do 24. junija 2004, 
ko vas je o mučenju živine mo-
rala obvestiti policija? Je vete-
rinar kdaj pregledal živino, v 
kakšnem dreku stoji in kako j i z 

vratu kaplja kri od zažrtc veri-
ge? Kaki5na kmetijsko pospeše-
valna služba pa je to? In ta ži-
val trpi že dolge mesece, če-
prav so vaSčani to mučenje jav-
ljali odgovornim službam. Do-
bro bi bilo pri Grči preveriti 
tudi stanje psa čuvaja in odredi-
ti pogoje za normalno preživet-
je živali, ki jo ima v oblasti su-
rovež. 

Predlagam in upam, da bo 
Zveza društev proti mučenju ži-
vali Slovenije vzela stvar v svo-
je roke in mučitelja ovadila pri 
državnem tožilstvu po Členu 
342 kazenskega zakonika zara-
di dokazanega mučenja živali. 
Lea 

Eva Miiller, 

Ljubyana 

ABENA TRADE, D.0.0. 
VIRMAŠE 139 
4220 ŠKOFJA LOKA 

zaposli 

SERVISERJA (m/ž) 
Pogoji; 
Srednja elektro šola 
- popravilo električnih naprav 
- mojstrski izpit 
- dve leti delovnih izkušenj 
- samostojnost, komunikativnost 
ali 
Srednja strojna šola 
- popravilo mehanskih in strojnih naprav 
- dve leti delovnih izkušenj ali s&rvisna dejavnost 
- znanje enega tujega jezika 
- znanje računalniških orodij (VVORD, EXCEL...) 

Izbranega kandidata tx>mo zaposliti za določen čas 6 mesecev z 
možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. 
Pisne prijave z življenjepisom posredujte v 8 dneh na naslov: 
ABENA TRADE. D.0.0.. SAVSKA CESTA 34. 4000 KRANJ. 

ROZMAN BUS 
Rozman Janez. s.p.. 
Lancovo 91, Radovljica 

Trst 30. 11. m 1 12.. LentI 2. 12. in 4. 12.: Udi 30. 11.: Madžarske 
toplico od 25. cto 28. 11.. 2. 12. do 5. 12. in 16. 12. do 19. 12.. Pal-
manova in tovarna čokolade 24. 11. Tel.: 04/53-15 -249 

0 
KRANJ 

Glavni trg 6, Kranj 

M Kurat: NEKAJ DRAGEGA IN POPOLNOMA NEUPORABNEGA 
DANES ob 19.30. za PETEK 2. IZVEN in KONTO: LUČ SVETA, fes-
tival duhovne ritmične glasbe (Mladinsko katoliško društvo Izziv, Kranj) 
JUTRI ob 20.00. za IZVEN, Rezervacije pri blagajni PG, tel. 04/20 10 
200, vvwv\/.presemovogledalisce.com 

TRI KRONE, d.o.o., Godešič 53 
Šk. Loka, tel.: 04 /51 37 600 
in Avto Ambrožič, d.o.o. 
Pungart 2. Ribno, Bled 
Tel.: 04/57 41 784 

Vozniki in lastniki vozil, ali ste že pripraviti svoja vozita na zimo, vlago, 
sol na cesti? Priporočamo vam protikorozijsko zaščito s kanadskim 
oljem KROWN, ki ohranja vozilo varno! 

LOŠKI ODER 
ŠKOFJA L O K A 

Spodnji trg 14. Škofja Loka 
Tel./fax: 04/51-20-850, 
gsnfi: 041-730-982 

Jutri, v soboto. 27. 11.. ob 19.30. J, 8. P. Moliere: IMPROVIZACIJE 
V VERSAILLESU - SCAPINOVE ZVIJAČE, komedija, režija: Jože 
Vozny, gib: Janez Mejač, scena: Tatjana Oblak-Milčinski, govor: Lud-
vik Kaluža, igrajo: Bojan Trampuš. Jože Drabik. Matjaž Eržen. Iztok 
Drabik. Matej Čujovič, Aleksander Vališer. Eva Mesec. T)aša Drabik. 
Juša Berce. Jure Simonič, za IZVEN. NAJBOUŠA PREDSTAVA 16. 
ČUFARJEVIH DNEVOV! 

GLASOV KAŽIPOT 
Obvestila o dogodkih objavlja-
mo v rubriki GLASOV KAŽIPOT 
brezplačno samo enkrat. Pro-
simo, da pri posredovanju 
sporočil to upoštevate! 

Šenčursk i ta lent i 
Visoko - V Kulturnem domu Vi-
soko se bo jutri, v soboto, ob 18. 
uri začela zabavno-glasbena 
prireditev Odkriti in neodkriti tal-
enti občine Šenčur Nastopili 
bodo pevci, dramske skupine, in-
strumentalisti, zbori tn narodno-
zabavni ansambli. 

Naj lepša vlža 2 0 0 4 
Bled - Jutri se bo v Festivalni dvo-
rani ob 20. ur začela prireditev 
Najlepša viža 2004. Vstopnice 
so v prodaji pri Turističnem 
društvu Bled. 

Smučarsk i se jem v 
Škof j i Loki 
Škofja Loka - Smučarski klub 
Aipetour bo jutri in v nedeljo or-
ganizator tradicionalnega smuč-
arskega sejma. Rabljeno opremo 
za zimske športe bo moč s po-
močjo nasvetov smučarskih stro-
kovnjakov prodati ali kupiti oba 
dneva med 8. in 19. uro v dvorani 
na Podnu. Na sejmu bo moč po 
ugodnih cenah kupiti tudi 
smučarske vozovnice za smu-
čišče na Starem vrhu. 

Andrejev se jem 
Železniki - Turistično društvo 
Železniki vas vabi na 10. Andrejev 
sejem, ki bo v soboto. 27. novem-
bra. od 9. do 16. ure na "plač" 
pred cerkvijo sv. Antona v Žele-
znikih. Prodajalci bodo na več kot 
30 stojnicah ponujali najrazličnej-
še izdelke. Kupili boste lahko tudi 
adventne venčke tn se okrepčali 
pri stojnici s toplimi napitki. 

Miklavževanje 
Kranj - M-odsek planinskega 
daištva Iskra Kranj (v sodelovanju 
s PD Križe) vabi v soboto, 4. de-
cembra, otroke njihovih članov 
na miklavževanje v koči na Goz-
du. Poskrbljeno bo za orga-
niziran prevoz. Prijave in dodatne 
informacije: Tatjana Hribar, tele-
fon 041-971537, elektronska 
pošta: tatianahribar@siol.net 

Nastop Sever ine 
Bled - V Športni dvorani se bo 
jutri ob 21. uri začel nastop 
hrvaške pevke Severine in pred-
stavitev njene nove zgoščenke 
Severgreen. 

Odkr i t je spominske p lošče 
Pristava - Jutri, v soboto, bo ob 
13.30 v Pristavi. FVistavška c. 85 
(v ovčini Tržič) svečano odkritje 
spominske plošče v spomin 
pokojnemu Metodu Rotarju. Pri-
sotnih bo več kot 200 gasilcev z 
vse Slovenije. 

Fi lmski večer 
Kamnik - Meščani Kamnika in 
člani filmske - video sekcije Kluba 
Mavrica Radomlje vabijo na 
prireditev Filmski večer, ki bo v 
ponedeljek, 29. novembra, ob 
18. uri v Razstavišču Veronika. 
Prikazali bodo dokumentarne 
filmske zapiske. 

Festival duhovne r i tmične 
g lasbe 
Kranj - Mladinsko katoliško društ-
vo Izziv in župnija Kranj - Center, v 
sodelovanju s prelatom Stan-
islavom Zidarjem, župnikom in 
dekanom, vabita na prvi do-
brodelni festival duhovne ritmične 
glasbe Luč sveta, ki bo jutri, v 
soboto, ob 20. uri v Prešernovem 
gledališču v Kranju. 

Ob 50- letn ic i ra teškega 
doma 
Reteče - Konec novembra bodo 
v Retečah praznovali 50 let. od-
kar je bila prva predstava v 
udarniško zgrajenem kulturnem 
domu. Ob tem dogodku bo orga-
niziranih več prireditev, ene 
izmed njih se lahko udeležite 
jutri, v soboto, ko boste ob 18. 
uri lahko uživali ob plesnem 
izročilu, ki ga bodo pripravili mla-
di s Trate, iz Sore in iz Kranja. 
Zaplesali bodo učenci Osnovne 
šole Cvetka Golarja, člani folk-
lorne skupine Oton Župančič in 
plesalci folklorne skupine Sava. 
Vmes pa boste lahko obudili 
spomin na rast stavne in življenja 
v njej ob melodijah treh domačih 
tamburaških skupin. V nedeljo. 
28. novembra, pa se bodo ob 17. 
uri predstavili domači igralci pod 
vodstvom g. Boruta iSartnerja s 
komedijo Stric v toplicah. 

Prednovole tno srečanje 
Žabnlca • Bitnje • Društvo upo-
kojencev Žabnica - Bitnje vabi 
na prednovoletno srečanje, ki 
bo 21. decembra v gostišču 
Jane Darko v Studencu ob 
Sevnici. Odhod avtobusa bo ob 
13. uri izpred vseh avtobusnih 
postaj, kot običajno. Prijave že 
zbirajo in Sicer pO telefonu 2311 
932. 

Po transverzal i o d Socerba 
do Ankarana 
Kranj - Vodniški odsek PD Kranj 
vabi svoje člane na izlet po zad-
njem delu Slovenske planinske 
poti. od Socerba do Ankarana. 
Izlet bo v soboto. 4. decembra, z 
odhodom ob 7. uri izpred hotela 
Creina. Izlet ni naporen, lahke 
hoje bo 4 do 5 ur. Oprema naj bo 
pohodna, letnemu času in vre-
menu primerna. Ne pozabite 
izkaznice Slovenske planinske 
poti. Prijave z vplačili v dmštveni 
pisarni na Koroški 27. do srede. 
1. decembra. 

Po vzpetinah nad Izolo 
Jesenice - Planinsko društvo Je-
senice vabi v nedeljo. 5. decem-
bra, na planinski izlet po vzpeti-
nah nad Izolo. Skupne lahke hoje 
bo približno 5 ur. Odhod bo ob 6. 
uri z zgornje avtobusne postaje na 
Hrušici. Zaključek pohoda bo v 
restavraciji Emonec v Kopru. Izlet 
bo organiziran v vsakem vremenu. 
Prijave z vplačili za prevoz bodo 
sprejemali na upravi društva do 
četrtka. 2. decembra, do 12. ure. 

P R O S T A DELA 
ŠTUDENTJE, DIJAKI 
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Po kraških gozdovih 
Kranj - Planinsko društvo Iskra 
Kranj vas v nedeljo. 12. decem-
bra. vabi na zadnji izlet M-odseka 
v letošnjem letu. Potepali se 
boste po kraških gozdovih, kjer 
se je med prvo svetovno vojno 
dogajalo marsikaj. Odhod izpred 
hotela Creine v Kranju bo ob 7. 
uri. Prijave in dodatne infomiaci-
je: Tatjana Hribar, telefon 041-
971637. elektror>ska pošta: tat-
janahribartgsiol.net. Vabljeni 
člani društva in ostali planinci. 

N a L i m b a r s k o g o r o 
Radovljica - Planinsko društvo 
Radovljica organizira 4. decembra 
lahko zimsko turo na Limbarsko 
goro (773 metrov). Izhodišče t>o v 
vasi Moravče, hoje pa bo za 4 ure. 
Prijave in informacije v sredo in 
četrtek od 18. do 19.30 po tel.: 
531 55 44. 

V Trst 
Žirovnica - Dnjštvo upokojencev 
Žirovnica vabi na nakupovalni 
izlet v Trst in sicer v četrtek. 2. 
decembra. Informacije in prijave 
pote!.: 031/570 441. 

Osupljive najdbe 
Kranj - Društvo prijateljev Sv. pis-
ma nadaljuje z nizom avdiovizual-
nih predvajanj Osupljive najdbe v 
banketni dvorani Hotela Creina. 
Tako bo jutri, v soboto, ob 10. uri 

proučevanje Svetega pisma in 
predavanje "Nestrpnost kot po-
kazatelj duha današnjega časa?'. 
Predaval bo Jože Jensterle. dr 
med. Vstopnine nf. 

Notranj i mi r in pot d o 
sreče 
Radovljica • V ponedeljek, 29. 
novembra, bo od 17 do 18.30 v 
Knjižnici A. T. Linharta Radovljica 
predavanje z naslovom Notranji 
mir in pot do sreče - Sem res 
srečen? 2ivim tako. kot bi rad 
živel? Odločam o tem sam ali o 
tem odločajo drugi? Predavatelja 
sta Talia in Val Bird. Predavanje je 
brezplačno. 

K a l č k i * v i r zdravja tud i 
poz imi 
Podvin - Vrtnarija Reš iz Podvina 
pri Radovljici vabi na 12. preda-
vanje iz niza jesenskih srečanj. 
Danes, v petek, ob 17. uri bo 
Mateja Reš predstavila zanimiv 
način vrtnarjenja. Vso zimo lahko 
sami poskrbimo za vir zdravja, če 
na okenski polici gojimo kalčke. 
Izvedeli boste, katero seme lahko 
nakaljujemo, kje in zakaj ter pred-
vsem kako kalčke uporabljamo. 

Fil ipini 
Kranj - V kavami Potepuh bo svoje 
potepanje po Filipinih Tanja Kavran 
predstavila v nedeljo ob 19. uri. 

E B S 

Šolanje psov 
Jesenice - Kinološko daištvo Je-
senice vabi na zimski tečaj šolan-
ja psov. Prvi sestanek bo v sredo, 
1. decembra, ob 18. uri na va-
dišču v Lipcah pri Blejski Dobravi 
(Blejska Dobrava 160). Vse infor-
macije lahko dobite pri g. Pircu 
ali pokličete po tel.: 041 666 
187 

Pravl j ične ur ice 
Bitnje • Danes, v petek, ob 17. uri 
bo v Gasilskem domu Bitnje v 
prostoru KS Bitnje ustvarjalna 
delavnica. Okrasili boste kozar-
čke, v katere boste postavili 
svečko in tako dobili čudovit nov-
oletni okrasek. Vabljeni so otroci 
od 4. leta starosti dalje. Delavnico 
bosta vodila Danaja in Dominik. 

K R Č N E Ž I U E ? 
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Srečanje numizmat ikov 
Ljubljana - Jutri, v soboto, bo 
med 9. in 14. uro v M-hotelu (prej 
hotel Ilirija) potekalo tradicionalno 
mednarodno srečanje zbiralcev 
kovancev, bankovcev, telefonskih 
kartic, značk, odlikovanj, razgled-
nic in drugih drobnih starinskih 
predmetov. 

Kegl janje in s i lvestrovanje 
Tržič - Društvo invalidov Tržič ot>-
vešča svoje redne člane, da lahko 
od 1. decembra letošnjega leta 
dalje brezplačno koristijo rekre-
ativno kegljanje na kegljišču PK Ri-
htarju v Zvirčah. Za invalide je rez-
ervirana triurna uporaba ene 
steze, vsako sredo od 17. do 20. 
ure. S seboj imejte člansko izka-
znico. Obenem invalide vabijo k 
vpisu za silvestrovanje, ki ga Dnj-
štvo invalidov Tržič za svoje člane 
pripravlja v četrtek, 23. decem-
bra. Nadaljevanje na 31. strani 
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Nadaljevanje s 30. strani 

Pot nas vodi iz roda v rod 
Breznica - Otroška folklorna 
skupina Breznica. ki deluje v 
okviru Kulturnega društva dr. 
France Prešeren Žirovnica -
Breznica. vabi na koncert ob 10. 
obletnici delovanja z naslovom 
pot nas vodi iz roda v rod. Kon-
cert bo v kulturni dvorani na 
Breznici danes, v petek, ob 19 
uri. 

Aleš Hadalin in D.J. kvartet 
Jesenice • V dvorani Gledališča 
Toneta Čufarja se bo danes ob 
19.30 začela predstava za glas-
beni abonma in izven Aleša 
Hadalina in D J kvarteta. 

Terrafolk 
Jesenice - V Kinu Železar se bo 
v nedeljo ob 19. uri začel koncert 
skupine Terrafolk. 

25 let MPZ Komenda 
Konfienda - Letos Moški pevski 
zbor Komenda praznuje 25-lot-
nico delovanja in ob tej 
priložnosti bo jutri, v soboto, ob 
19.30 v dvorani kulturnega 
doma v Komendi celovečerni 
koncert. 

Jubilejni koncert 
Železniki - fvlešani pevski zbor 
Društva upokojencev za Selško 
dolino Železniki prireja ob 10-let-
nici delovanja jubilejni koncert. 
Prireditev bo v nedeljo. 28. no-
vembra. ob 17. uri v kulturnem 
domu vželeznikiti. 

Tisočletna sled -
Radovljica in Bled 
Radovljica - V torek, 30. novenfV 
bra, bodo ob 19.30 v dvoranici 
Knjižnice A. T. Linharta odprli 
razstavo z naslovom Tisočletna 
sled - Radovljica in Bled. Dela na 
razstavi bosta predstavila avtorja 
razstave Stane Adam in Jure 
Sinobad. 

Razstava božičnih 
aranžmajev 
Kranj - Danes, v petek, bodo ob 
19. uri v Cafe galeriji Pungert. 
čisto na koncu starega dela 
mesta Kranja, odprli razstavo 

božičnih aranžmajev gospe Mi-
lene Mohorčtč Cvelbar Ogle-
date si jo lahko do 5. decembra. 

Cerkve na Gorenjskem 
Cerklje - Danes ob 19. uri bodo 
v župnijski dvorani v Cerkljah 
odprli prodajno razstavo Cerkve 
na Gorenjskem. Izkupiček od 
prodanih del bo namenjen v ko-
nst župnijske Karitas, 

Adventni venčki 
Žabnlca • Jutri, v soboto, med 
14. in 18. uro KUD Tone Šifrer iz 
Žabnice vabi v zadružni dom. 
kjer si boste lahko ogledali razs-
tavo ob deseti obletnici pletenja 
adventnih venčkov. Vstop je 
prost. 

Skavti v Železnikih so 
praznovali 

Konec oktobra so skavti v Železnikih praznovali 10-letnico delovanja. Zbrali so se pred župnijsko cerkvijo sv. Antona 
Puščavnika, kjer so z dvigom zastave in petjem himne začeli praznovanje. 

t3sm 
Poročni list 
Šenčur - Člani gledališke sekci-
je pri Kulturnem društvu Šenčur 
vabijo na ogled predstave z 
naslovom Poročni list. Igra 
prikazuje življenje vaške družine, 
ki se pripravlja na poroko hčerke 
edinke. Do kakšnih neljubih 
zapletov to pelje, si boste lahko 
ogledali na premieri v soboto, 
27. novembra, in ponovitvi v 
nedeljo. 28. novembra, v Domu 
krajanov v Šenčurju, obakrat z 
začetkom ob 19. uri in sedem 
minul. 

Elizabeta je zagreta 
Bled - V Festivalni dvorani se bo 
v nedeljo ob 20. uri začela 
gledališka predstava - komedija 
Elizabeta je zadeta, ki jo bodo 
izvedli člani Teatra 55. 

Funny Money 
Žiri - Danes, v petek, bo v dvorani 
DPD Svoboda v Žireh druga pred-
stava gledališkega abonmaja v 
sezoni 2004/2005 z naslovom 
Funny Money z režiji Vinka 
Moderndorferja in izvedbi Špas 
teatra. Predstava bo ob 19.30. 
Predprodaja vstopnic v Trafiki 
Kocka in eno uro pred predstavo. 

Miška Minka 
Kranj - V Prešernovem gleda-
lišču si jutri, v soboto, otroci ob 
10. uri lahko ogledajo lutkovno 
predstavo Miška Minka, ki jo 
bodo uprizorili člani družinskega 
gledališča Kolenc Vače. Pred-
stava traja 40 minut in je name-
njena otrok, ki so stari vsaj 3 
leta. 

Železniki - O začetkih skavt-
stva v Železnikih sem povprašal 
domaČega župnika nisgr. Fran-
ca Dularju, ki je bil pobudnik 
za ustanovitev skavtskega giba-
nju v Železnikih. 

*'Ne samo v Železnikih, am-
pak tudi na Brezovici, kjer sem 
bil župnik, sem spodbujal skavt-
stvo. posebej na osnovi knjižice, 
ki sem jo dobil v Trstu. 2^me je 
bilo takrat to nekaj novega, zato 
sem navduî cval tamkajšnje fante 
k teniu in tako sc je začelo pove-
zovanje z Ljubljano in Štepanjo 
vasjo. Tako seje skavistvo v Slo-
veniji tudi začelo. Oh prihodu v 
Železnike sem svoje delo nada-
ljeval. Se posebej pa potem, ko je 
priî el za kaplana moj nekdanji 
učenec Marko Marinko, ki je 
že sodeloval pri skavtih na Bre-
zovici. Z velikim navdušenjem 
seje vse začelo in prva tri leta je 

kaplan Maiko Marinko uspešno 
vodil program. Pozneje so se po-
javile težave zaradi obveznosti, 
ki so jih imeli ti prvi skavti, ki so 
že odrasli in odAIi na fakulteto, 
saj nam je primanjkovalo vodite-
ljev. Sedaj so raztnere dobre. 
Vodstvo je v izkuSenih rokah. V 
dejavnost skavtov se uspežno 
vključujejo kaplani." 

Dr. Jože Tavčar je bil med 
ustanovitelji skavtov; "Leta 1994 
sem bil na poldnem taboru Za-
brežnî ke čete in bil navdušen 
nad vzduSjem. ki je bil v taboru. 
Občudoval sem ustvarjalnost 
otrok, njihovo zavzetost, in dis-
ciplino ter medsebojno prijatelj-
sko sodelovanje. Ob vsem tem 
sem bil prepričan, da hi bilo do-
bro, Če bi skavte imeli tudi v Že-
leznikih. Skupaj z župnikom 
Francem Dularjem in kaplanom 
Markom Marinkom smo dobili 

hitro nekaj navduitencev /a vo-
denje. pri otrocih pa tako ni bila 
vprašljiva udeležba. Zelo po-
membna stvar pri skavtih je, da 
se najde mesto za vsakega ne 
glede na starost. Cilj skavtstva je 
osebna rast posameznika. Tisti, 
ki je starej.̂ i. najde izziv biti vo-
ditelj. mlajšim so pustolovščine 
in ptileini tabori v posebno vese-
lje. Po desetih letih smo z naSini 
delom lahko zadovoljni. Med 
skavte bomo vključili v večji 
men tudi starše," je povedal dr. 
Jože Tavčar. 

O sestavi članstva in dejavno-
stih skavtov v Železnikih sem 
povprašal še Mojco Gaser. s 
skaviskim imenom "Akela", ki 
viKl i najmlajše .skavte "Volčiče". 
Povedala je, da sieg skavtov v 
Železnikih štde 60 Članov. VeČ-
ina jih je iz Železnikov, Draž-
goš. Potoka. Martinj Vrha. Pet-

rovega Brda in Podblice. vode-
nje so zadolženi Milju I-orber -
stcRovodJa ali (klanovodlja). 
Mojca Gaser - stegovodkiivja, 
Nina (vortnar * četovodkir^ja 
in (ia^pcr V^cnik -četovodja. 
Glavni program ob.scga zimski 
in poldni labor. Taborili so na 
Jezerskem, v Godoviču. v Ledi-
nah nad Žirnii, na Blokah, v 
Lendavi in v Šentjurju. Večkrat 
so bili na Jelovici. Hodili so po 
Julijcih in okrog Ormoža. Lepe 
spomine imajo na svetovno sre-
čanje skavtov v Čilu, na papežev 
obisk v Parizu in srečanje mladi-
ne. kamor so potovali skupaj z 
italijanskimi skavti. Obiskali so 
tudi Koroško in sodelovali smo 
pri pripravi razstave jaslic v Že-
leznikih. Sodelujejo pri Lučki 
miru iz Betlehema in izdajajo 
glasilo Žebljiček. 

Anton Sedej 

Iščejo prostor za knjižnico 
Ljubno - Knjižnica v Ljubnem, ki je ena od enot javnega zavoda 

Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, je od lanskega juni-
ja zaprta, skupaj z občino pa že iščejo nov prostor. Kol je ob tem po-
vedala direktorica zavoda Božena Kolman Finžgar. jc knjižnica prej 
gostovala v podružnični šoli v Ljubnem, odkoder pa seje zaradi pre-
hoda na devetletko in potreb po dodatnih prostorih morala izseliti. 
Knjižnica potlej v sodelovanju z občino išče nov prostor, doslej so 
si ogledali tri. vendar noben ni primeren. V zavodu si želijo prido-
biti tak prostor, da bi v njem lahko uredili knjižnico za potrebe Ljub-
nega in okoliških kiajev in da bi bila sodobna, tudi z računalniki in 
e-točko. C.Z. 

Denar za popravilo šole v Žirovnici 
Žirovnica - Močan severni veter je 14. novembra na osirešju sta-

rejšega dela žirovniške osnovne šole povzročil za dobrih 21 milijo-
nov neposredne škode. Objekt je bil zavarovan in od zavarovalnice 
pričakujejo okoli 10 milijonov povrnitve škode. Žirovniški svetniki 
so sc 23. novembra na izredni seji odločili, da vso rezervo za sana-
cijo Škod ob naravnih in drugih nesrečah v višini 9 milijonov name-
nijo za popravilo šolske strehe. Pri tem seje izkazalo, daje ostrešje 
v zelo slabem stanju, ker ga je kondenz zaradi neizolirane kritike 
dodatno uniČevaJ. Za ustrezno izolacijo bodo potrebovali dodatna 
2.2 milijona tolarjev. M. K. 

Ena spletna stran, ki združuje 7 
časopisov 2 vseh koncev Slovenije! 
Obiščite www.izb«ri.sl, oddajte svoj 
mali oglas, oglejte si popolnejše oglase, 
sprehodite se po njn>enih straneh in 
na) vas navdušijo kadrovski oglasil 

Brskanje po malih oglasih 6e nikoli 
nI bilo tako udobno. 

D E L O 
NOVICE 

llNOVITONtKl 

VESTNIK 

primorske 
novica TE&NK 

Urejena cesta do deponije 
Kovor - Komunalno podjetje Tržič že več let načrtno posodablja 

občinsko deponijo komunalnih odpadkov pri Kovoiju. Letos so se od-
ločili tudi za ureditev dovozne ceste od kriiiiSča za Brdo do novega 
zbirnega centra za ločene cxipadke in klanca do roba odlagaliSČa. Po 
izdelavi kanalov za odvajanje vode. postavitvi robnikov in utrditvi 
gramozne podlage so predzadnji leden novembra položili asfalt na 
približno 450 metrov vozifiča. Na vhodu so pripravili tudi ploščad, 
kamor bodo 5e letos preselili iz Tržiča tehtnico za odpadke. Kot je 
povedal Janez Perko iz uprave podjetja, jih bo ta naložba stala več 
kot 30 milijonov tolarjev. Prihodnje leto bodo postavili nadstreSnico 
na vstopni ploSčadi in nadaljevali izgradnjo obodne ceste na deponi-
ji. Ena pomembnejših nalog za ureditev odlagališča bo izvedba odva-
janja plinov. Stojan Saje 

Drsanje v Kranju 
Krai^j - V torek. 30. novembra, bodo na Slovenskem trgu odprli 

montažno drsališče, ki ga je Mestna občina Kranj tudi to zimo za-
upala v upravljanje podjetju Flora. Drsaližče bo ob devetih dopoldne 
prva preizkusila Mala šola drsanja za malčke iz vrtcev ter prvošol-
Čke. popoldanski program pa se bo začel ob štirih z Malo šolo cir-
kusa. z revijalno hokejsko tekmo selekcij kranjskega hokejskega 
kluba ter z modno revijo zimskih in Športnih oblačil, nadaljeval pa 
ob Šestih zvečer s slavnostnim odprtjem drsališča, z ognjenim spek-
takloni in bobnarji. Otvoritveni program v sodelovanju z občino in 

Floro pripravlja zavod Mladin-
ska mreža, ki bo za dobro raz-
položenje obiskovalcev na led 
pripelja] tudi DJ in animatoija. 

H. J. Rocl io Tfigiciv ® 
Frrl 9 la / Oore i i jAe '^ Pivi 9lo/el( Oorenj/ke® 

ftodn Tngiav JKcmco d o.o.. Trg ToneU čutarja 4, 4270 Jestnice 
STEREO, ROS na frekvencah: 96,0 GORENJSKA 
89.8 - Jesenice. 101,5 - Kranjska Gora. 101,1-Bohinj 

OSMRTNICA 

Zapustila nas je naša draga mama 

ŠTEFKA TRILAR 
iz Siražišča 

Pogreb drage pokojnice bo danes, v petek. 26. novembra 2004. ob 15. uri na pokopališču v 
Bitnjah. Žara bo na dan pogreba od 12. ure dalje v mrliški vežici na tamkajšnjem pokopališču. 

ŽALUJOČI VSI NJENI, KI SMO JO IMELI RADI 

OSMRTNICA 

Po hudi bolezni je sklenila iivljenjsko pot 

MARINKA ALJAŽ 
r o j . L i rh , 1947 

Od nje se bomo poslovili jutri, v soboto. 27. novembra 2004. ob 14 uri na 
pokopališču v Vodicah. 

Žara bo od petka od 13. ure dalje na tamkajšnjem pokopališču. 

VSI NJENI 

Končuje se rok za 
legalizacijo 

Radovljica - Lastniki črnih 
gradenj so na podlagi t.i. črno-
graditeljskega zakona lahko do 
10. oktobra 1993 vložili zahte-
vo za odlog odstranitve objekta 
in vplačali predpisani depozit. 
Novi zakon o graditvi objektov 
določa, da jih vložena zahteva 
in vplačani depozit po I. janu-
arjem 2005 ne bosta več varo-
vala pred inSpckcijskim ukre-
panjem. če ne bodo dotlej pri 
upravni enoti vložili zahteve za 
legalizacijo. 

Lastniki imajo za vložitev to-
vrstnih zahtev Ic še dober me-
sec Časa. to je do 31. decembra 
letos, lastniki črnih gradenj na 
območju Triglavskega narod-
nega parka (TNP) pa do 14. ja-
nuarja prihodnje leto. Daje rok 
za območje TNP nekoliko dalj-
ši, je razlog v tem. da so ured-
be o prostorsko ureditvenih po-
gojih za sanacijo degradiranega 
prostoni na območju Triglav-
skega narodnega parka začele 
veljali 14. januarja 2003. 

C . Z . 

MALI OGLASI 

C 201 4249 
FAX: 201 42 13 

MaR oglasi se sprejemajo za ot)favo 
v petek - f srtdo do 13.30. In za 
objavo v torek, v |mM do 14iXN 

DELOVNI ČAS, 
In sicer od ponedeljka do petka 
neprekinjeno ed 7. * 15. on. 

Uvedli smo novo rut̂ iko 

"ČISTO V 
ZADNJEM HIPU". 
S to rubriko želimo pomagati našim 
bralcem, ki se jim res mudi nekaj 
prodati, kupiti, najeti, oddati Oglas 
za to rubriko lahko oddate za torek 
v ponedeljek do osme ure in za 
petek v četrtek prav tako do osme 
ure. Cena oglasa je 2.000 SIT do 
10 besed, vsaka nadaljna beseda je 
100 SIT in je enotna za naročnike 
oziroma nenaročnike - kupon ne 
velja Za male oglase po redni ceni 
oziroma na kuponu pa sprejemamo 
za torek v petek do dmge ure in za 
petek v sredo do pol dveh. 

ČISTO ZADNJI HIP 
AUDi A4. I 96. klima (n ostala oprema, 

cena i 450.000 SfT Tel. 047468^97 

APARATI STROJI 
RECIVER. KASETAR. ZVOČNIKE Tech-

nics. cena 30.000 SIT. prodam, t r 
041 /826-526 i3W 

Prodam malo rat}ljen OUNI GORILEC za 
centralno peč, v 041 /264-926 \*oo3 

Pocenj prodam HLADILNIK star 6 mes©-
cev, t f 596-43^4 uo^ 

Prodam ie r>erabljeno BISERNO KOPEL 
vodrw lanaform za polovično ceno v 235-
49-31.041/334-836 uon 

CIRKULAR železen z leseno mizo. ugod-
noprodam. tr0l /632'3l-19 »401» 

Prodam ZAMRZOVALNO SKRINJO 5301 in 
zamrzovaliv) omaro g 041/576-666 t*<p< 

Prodam PEC za dimljenje postrvi i r 
041/361-100 •«039 

Prodarti gumarske STISKALNICE htdrav-
Itčne. belice 80 m 100 i n 01/723-90-
8 1 t40«9 

Prodam TEHTNICO 150 kg na uteži v 
25-91-449 »407B 

Ugodno prodam ŠIVALNI STROJ, elek-
trični. verižkarico za šivanje pletenin t r 
531-39-67.031/251-411 ^ 

HLADILNIK 110 I ter pralni stro} Car>dy. 
prodam t r 041/878-494 MCCO 

GARAŽE 
Pn net>ol)CNIKU v Kraniu odcJam GARAŽO 

naitx)ii$emu ponudniku, t f 252-30-94. 
031/827-094 ^ 

Leserw montažno GARAŽO prodamo « 
23-24-508 ^ 
Krani. Vodovodni stolp: garažo v prilTičju, 

letnik 1960. cena • 12 000.00 SfT/mes. K 
3 KERN d.o.o . Maistrov trg 12. Kranj, tel 
04 202 13 53. GSM 051 320 700 



iZDePLSi Mali oglasi poslej tudi na 
spletnem porlaJu Izberi.sJ! 

Maie oglase sprejemamo pri okencu na Zoisovi 1 v Krafiju in telefonsko od ponedeljka do petka od 
7. do 15, ure. Mate oglase za objavo v petek sprejemamo do srede do 13.30, za torkovo številko pa 

do petka do 14.00 ure. Oglase lahko oddate po telefonih 04/201 42 47 ali 04/201 42 49. po fak-
su 04/201 42 13, po e-pošti malioglasi@g-gias.si. ali na spletnem mestu lzt>erl.sj. 

^ ^ ^ oglasi, označeni s to ikono, so ot^avlieni tudi na 
spletnem mestu www.izberi.8i. kier si lahko ogledale tudi slike 
in daljši opis oglaševanega predmeta ali storitve. 

<ioo /MOM t 

GLASBILA 
Prodam HARMONIKO Ifa/tonanco CE-CF-

BE, dobro ohranieno znamke Prostor O 
533-10-15,040/890-519 

GRADBENI 
MATERIAL 

Prodam 40 fn2 DOfOv OPAŽ m smrekov« 
bfune. g 051/202-229 laro; 

Ugodno prodam dva OKNA Jelovtca. dim 
140x120 cm in 80x120 cm. bele ban/e In 
16.2 m2 hrastove oblog» (nova). 
dim270x20 cm. 9 25-71 -676 i40/? 

Zelo ugodno prodam nova vtx)dna VIWA 
8 podbojem 1* 23-10-020 t4of& 

HIŠE NAJAMEMO 
Na relaciir ^ f i a lxKa • Medvode ali Škof-

la Loka - Krani najamem stareido HIŠO t r 
041/591-329 

Na^mem stare t̂o HIšO na reiaciii Ško^ 
Loka - Medvode al> škofja Loka - Kranj. « 
041/591-328 

HIŠE KUPIMO 
KUPIMO Manjšo hiio z vrtom med Radovljt-

co in Ljubljano Cena Do 25 000,000.00 
srr. ALPDOM d.d Radovljica. Cankaneva 1. 
04 537 45 18. wwwa)pdom,si 

HIŠE ODDAMO 
v bližini Mavčič oddam starejšo manjšo 

opremljeno HIŠO «041/448-823 ui%t 

HIŠE PRODAMO 
v okolici Šenčurja prodam dvostanovanj-

sko Hišo s poslovnim prostorom in 850 
m2 ̂  zazidljive parcele, možnost več sta-
novanj C 04/259-55-20 t s ^ 

PREDDVOR - HOTEMAŽE. na 578 m? 
zemljišča prodamo zeto lepo. komplet »zde-
lano dvodojžinsko hišo, s pomožnim objek-
tom • garaže, stara 9 let. podkletena v cetoti 
86.72 m2, bivalno prilličje 87.48 m2 m 
mansarda 95.31 m2. balkon « zimski vrt. 
kritina stara 1 leto. prevzem možen po do-
govoru. CENA: 85.000.000,00 SIT. 
AGENT KRAMJ, Tavčarjeva ui. 22, Kranj. 
tel. 04-23-65-360. vvvvvv.agentkranj.si 
KRANJ - STRAŽIŠČE. prodamo enodr-

užinsko hišo. stara 47 let. 63 m2 bivalne 
površine v etaži, v celoti podkletena. 700 
m2 zemljišča, bivalno pritličje mansarda, 
CK-olje, vsi priključki, balkon, vseijiva takoj. 
CENA; 36.000.0000.00 SIT AGENT 
KRANJ. Tavčarjeva ul 22, Kranj, tel. 04-
23-65-360. wvvw.agentkranj.si 

KRANJ - BITNJE, na 3.000 m2 prodamo 
dvodružinsko hišo, 130 m2 bivalne 
površine v etaži, stara 16 let, podkletna v 
celoti, bivalno pritličje (komfortrio 3SS+1) 
in mansarda {komfortno 3SS + 1). hiša je 
izdelana v celoti, terasa. CK-olje. vsi 
priključki, vseijiva po dogovoru. CENA: 
156.650.000,00 SIT. AGENT KRANJ. 
Tavčarjeva ul. 22. Kranj. tel. 04-23-65-
360. vvvAv.agentkranj.si 

KRANJ - OKOUCA. kupimo htše različnih 
velikosti, za nam že znane stranke. CENA-
med 30.000.000,00 SIT in 
40.000.000,00 SIT. AGENT KRANJ, 
Tavčarjeva ul. 22, Kranj., tel. 04.23-65-
360. www.dgentkranj.si 

BEGUNJE: 77 m2. rekonstrukcija 1970, 
pritličje: dnevna soba, kuhinja s shrambo. 
wc, nadstropje: spalnica, kabinet, kopalni-
ca, balkon: neizdelano podstrešje, dvorišče 
290 m2. zelenica, poleg hiše stoji tudi star 
stanovanjski objekt (31 m2). Cena: 
18.500.000,00 SIT ALPDOM d.d. 
Radovljica. Cankarjeva 1. 04 537 4$ 16. 
www.alpdom.si 
KRANJ - Straiišče: 132 m2. potovKa hiše 

v pritličju na parceH 431 m2.1. 1976 v do-
brem stanju, lastna elektrika. CK na pitn in 
trda goriva, pokrita terasa 24 m2 CENA: 
28 mio SIT. SVET RE d.o.o., Enota Kranj. 
Nazorjeva 12. tel. 04/28 l i 000. 
www.svet-r>eprem»cnine.si 

NAKLO; 294 m2. ttorls 12 x 9 m, 1. 90, vi-
sokopritlična. kvalitetno grajena, energetsko 
varčna hiša, varovana, lahko dvodnižinska. 
kamin, zastekljena terasa. 6 l l m2 iepo ure-
jene parcele- C^NA: 56,5 mio SfT SVET RE 
d.o.o., Enota Kranj. Nazorjeva 12, tel. 04/28 
11 000, wvvwsvet-nepremicnir>e.si 
SPODNJI BRNIK; 150 m^. nova hiša dvo-

jček. ob glavni cesti, parcela 2&0 m2. no-
tranjost le neizdelana, okolica je urejena. 
Pnmema za eno družino CENA- 25 mk) SIT. 
SVET RE d.o.o.. Enota Kranj. Nazorjeva 12. 
tel. 04/28 11 000. www.svet-nepremic-
nine.Si 

KOVOR; 200 m2, I. 1974. 501 m2 
parcele, prodamo dvostanovanjsko hišo 
dvojček, z dvema stanovanjema in neizde-
lano mansardo na lepi in mimt lokaciji v 
naselju hiš. Slara je 30 let, CEMA: 37 mio 
srr SVET RE d.o.o,. Enota Kranj, Nazorje-
va 12. tel. 04/28 11 000. www.svet. 
nepremičnine, si 
Potoki v občir^Žirovrflca Hiša meri 130 m2 

stanovanjske površine (P-M) z dvema 
v4)odoma ter potklet in zidano garažo. V zaŝ  
novi ie stara 60 let. vendar le znotraj delno 
renovirana Stoji v strnjenem naselju z razgle-
dom na parceli 877 m2, ki je dek>o v strmini. 
Cena: 17,5 milj. Sit. Oglaševalec INF^NG. 
d.o.o, Šorlijeva 11. Kranj, tel. 04-236-
2730. 041-429-330, www.inl-ing.si 

MIUE - stanovanjska Nša vel 11.5x12.5 
m. stara 17 let, večstanovanjska. Klet. pritlič-
je. nadstropje in mansarda parcela 755 m2. 
ob gozdu, mirna lokacija, cena - 60,0 mio 
SfT. K 3 KERN d o o . Maistrov trg 12. Kranj. 
tel. 04 202 13 53. 051 320 700 

SENCUR: r>ovB Stan hiša v tzmeri 14 x 13 
m. modema zasnova, parcela 500 m2. kra-
jna lega v vasi. cena • 57,6 mio SIT. K 3 
KERN d.o.o.. Maistrovtrg 12. Kranj, tel. 04 
202 13 53, GSM 051 320 700 

KRANJ • Seljakovo naselje stan hiša I 83 
na parceli 1.012 m2. samostojrK) stanovan-
je v pntličju vel 100 m2 in mansardi 100 
m2, možnost dvostanovanjske hiše. letnik 
83. cena je 69,0 mio SIT K 3 KERN 
d.o.o.. Maistrovtrg 12. Kranj, tel 04 202 
13 53. GSM 051 320 700 

STRANIŠČE pn KRANJU- na parceli 1.200 
m2, leta 1957 narejena htša tn ieta 1970 oO 
novliena. ima 62 m2 v pritkčju. 65 m2 v nad-
stropju in toldco v mansaidi. poleg stoji garažna 
z drvamkro 34 m2, hiša stoji na odUčn« raz-
gledni točki m tfna ceno 46,6 mio SIT, K 3 
KERN d o o , Maistrov trg 12, Kranj, tel 04 
202 13 53, GSM 051 320 700 

TRŽlC: 14 let stara prrilična atrijska hiša • 
dvojček na parceli 584 m2, na zelenem 
pasu, mirna lokacija z razgledom, v eni etaži 
123 m2. cena - 47.8 mio SIT. K 3 KERN 
d.o.o . Maistrov trg 12. Kranj, lel 04 202 
13 53. GSM 051 320 700 

GORICE; popolnoma obnovljena in dv^n-
jena 1995 leta stanovanjska hiša, pntličje 
70 m2 * neizdelano pc^strešje. parcela 
300 m2. cena - 22.0 mio SfT, K 3 KERN 
d 0 0.. Maistrov trg 12. Kranj, tel 04 202 
13 53, GSM 051 320 700 

KRANJ. Bitnje: 30 let slara hiša na parceli 
622 m2, le podkletena m ima nad pritličjem 
mar̂ sardo, v eni etaži j« 66 m2, hiša ni na 
prometni kikaciji, cena - 34,0 mio SIT. K 3 
KERN d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj. tel. 04 
202 13 53. GSM 051 320 700 
STRAŽISCE: prodamo VRSTNO HIŠO. 9 0 

m2, I 1965. cena 25 mio. FRAST d.o.o., 
šuceva 27,041/366 896. klemen<gfrast.si 
KRANJ prodamo SAMOSTOJNO HIŠO. 

vik), 10x10 m. parcela 700 m2, I. 1940, 
čudovita lokacija, cena 55 mio, več na 
www.lrast.si. FRAST d o o. Šuceva 27. 
041/734 198, majda»lrast,si 

CERKLJE dvostar̂ ovanjska hiša, 238 
m2. parcela 1120 m2. izdelana 1. 1999. 
lepa tokacija in razgled, cena 50 mio 
FRAST d.0,0. šuceva 27. 041/734 198, 
nepremicnine^&f rast si 

2g Besnica prodam STANOVANJSKO 
HIŠO velikosti 12x9. visokopritlično. vselje-
no pred 10 leti na parceb 760 m2, na minni 
tokaciji, cena 35 mio SIT. « 041/632-945 

ŽlRl - prodamo starejšo hišo na parceli 
700 m2. g 041/443-584 t ^ t 

V Kranju. C. 1. maja na dobn tokac^i pn> 
damo dvodaižinsko HIŠO 2 ločeno g a ^ o 
na parceli 600 m2, objekti so potrelxii 
adaptacije, m o ^ nadomestna gradnja za 
stanovanjsko in spremljajočo dejavnost t J 
031 /219-028 od 15. do 18. ure. 'aroe 

HIŠO v okolici Kranja zamenjam za stano-
vanje na Bledu, t r 031 /510-760 

Ali ste ljubitelji narave? Na lepi sončni par-
celi ob robu gozda prodamo stanovanjsko 
HIŠO, novogradnjo v 111. gradbeni (azi. veU-
kost etaže je 120 m2 (K*P*N*M) vsi pn-
ključki urejeni, brez posrednikov, lokacija 
Železniki - Log. 9 514^0-52 140» 

V Bntofu prodamo HfŠO z gospodarskim 
poslopjem «040/537-387 i4ow 

IZOBRAŽEVANJE 
MATEMATIKA. FIZIKA, inštrukcije za 

učence, dijake in študente, pomoč za teste 
in izpite, računalniška podpora in POSLOV-
NA svetovanja na področju FINANČNE MA-
TEMATIKE Enačba izobraževanje, Resnčk 
s.p.. Visoko, tr 04/253-11-45 in 
041/564-991 

NEMŠČINA (z nalive speakerjem). AN-
GLEŠČINA. FRANCOŠČINA. ŠPANŠČINA 
inštnikcije. tečaji za vse stopnje, posebni 
tečaji za podjetja, itd - največ 6 udeležerv 
cev. konverzacija. DOBRA IDEJA - DARILNI 
BONI ZA LETO 2005! ŠVICARSKA ŠOLA. 
Pofv Bitnje 16. Kranj. « 04/23-12-620 

Lesce, prodamo posk)vni objekt - industri-
jsko hak). v^ikosti 105 m2. urejen dostop, 
cena 10 mio SIT Zelo ugodno J&T 
NEPREMIČNINE. ŠIRAR Jure, s.p . Kran-
jskac 4.Radovljica.tel 041-738 454,04-
531 44 24 

KUPIMO 
Odkupujemo kostanjeve DROGOVE dolži-

ne 9 do 12 m v lubju ali olupljene. KGZ 
z.o.o . škorja Loka. t r 04/51 •30<J41 do-
poldan 

Odkupujem hlodovino smreke, bukve, 
hrasta, jesena. Odkupujem tudi tos goli, nu-
dim tudi odkup lesa na panju. 9 51-60-
220. 041/639-348 

KMETIJSKO ZEMUlŠČE ali KMETIJO 
kupim. «031/54-88-41 ^ I fL 

Kupim ELEKTRIČNI NOZ za rezanje 
krme. « 040/738-830 laaa? 

TROSILEC hlevskega gnoja in sadilec 
krompirja kupim «23-30-765 t4Qtg 

PAJEK štirivretenski in trosilec umetnega 
gnoia (lahko v okvanl kupim. « 041/608-
765. 14023 

Kupim SAMONAKLADALKO za seno. pa-
iek. nakladalec za gnoj in bikca do 300 kg. 
«040/661-859 i ^ 

Kupim TRAKTOR Zetor 7745 ali podobne-
ga in škropilnico do 300 1 « 041/250-
733 14084 

Kupim CISTERNO za kurilno olje 2000 I. 
Anderte, Smokuč 65. « 040/52-9^-62 

i4oao 
Kupim MENJALNIK za lado karavan. 5 

prestav «041/369-014 
Kupim PAJEK SIP, trosilec hlevskega gno-

ja, r̂ akladalec gnoja, cisterno Creina 2200, 
sadilec krompida in starejši traktor Univerzal 
ali IMT «041/987-582 ^ 

Kupim več ton JEČMENA za živino. « 
041/551-315 u !« 

LOKALE PRODAMO 
LESCE. Nov sodoben objekt v obsto-

ječem Trgovsko-posJovnem centru, naša 
novogradnja, slaba ura vožnje od Ljubljane. 
Avstrije in Italije, novih 28 postavnih pros-
torov v štirih etažah, 43 - 320 m2, za ra-
zlične dejavnosti, vselitev avgust 2005. loto 
in tlorisi na www. aipdom si. Cena 
331.200.00 - 360 000.00 Srr/m2. ALP-
DOM d d Radovljica. Cankarjeva 1. 04 
537 45 15, www.alpdom.si 

ALBIS, d.0.0. 
$ M h » C M U 3 4 . k n n j 

Poslovanje In upravljanje 
z nepremičninami 

PRODAIA IN ODDAJA POSLOVNIH 
PROSTOROV V INDilSTRUSKO OBRTNI 
CONI KRANJ. fMbik GftADfUA NOVIH 

POSLOVNIH PROSTOROV 

Podrobne Informacije o prostih 
prostorih po tel. 041/426 898 

Radovljica, center, prodamo poskM>e pro-
store razhčnih vehkosti od 15 do 70 m2 v 
posl. stavbi izgr. I. 1985. Cena. od 70 
000,00 SlT/m2 (klet) do 204 000.00 
Srr/m2 (I. nadstr.) J4T NEPREMIČNINE. 
ŠIFTAR J , s.p.. Kranjska c. 4. Radovljica, 
tel, 04-531 4 4 24.041-703 839,041.738 
454 
KAMNIK: prodamo gostinski tokal 82 m2 

* letni vrt (zastekljen), star 10 let, z vsem in-
ventanem, cena - 33.0 mio Srr. K 3 KERN 
d.o,o., Maistrovtrg 12. Kranj, tei 04 202 
13 53, 051 320 700 
STRAŽIŠČE oddamo bistro vel 60 m2. 

letnik 1990. oprema stara eno leto. najem -
120.000.00 Srr/mes, odkup inventaria 3.5 
mio SfT. K 3 KERN d.o.o , Maistrovtrg 12, 
Kranj, tel 04 202 13 53. 051 320 700 

LOKALE ODDAMO 
Oddam poslovni prostor na Koroški cesti 

vKranju.« 041/361-100 
Kranj center oddamo pritlični postovni 

prostor, 95 m2, vhod iz atrija v urejeni po-
sk>vno - stanovanjski hiši Prostor je prime-
ren za predstavništvo, trgovino aH pisarno. 
Cena 1700 SfT/m2 • DDV 9 040/989-
937 t40M 

KRANJ - center; oddamo 58 m2 velik 
postavni prostor v 1. nadstropju hiše, staro 
30 let. svoj viTod z izložbenim oknom na uli-
ci. kabinet, sanitanje. velika soba. CENA 
91.405 Srr/mesec. SVET RE d.o.o.. Eno-
ta Kranj. Nazorjeva 12, lel 04/28 11 000. 
www svet-nepremicmne si 
ŠKOFJA LOKA - Trata; v 1. nadstropju odd-

amo pisarno v industrijski coni. staro 25 let, 
32-^25 m2. z močno elektriko, priključki za 
internet, telefon, kuhinja s sanitarijami, 
parkirno mesto CENA. 61.000 SIT/mesec 
• DDV. SVET RE d.o.o.. Enota Kranj, Na-
zorjeva 12, tel 04/28 11 000. wwwsvet-
nepremičnine, si 

Fnzerski salon v centnj Bleda opremljen in 
vobratovanju oddamvnajem. Inf. po 18. un 
na «031/718-657 i4ooi 

Oddam živilsko trgovino v obratovanju. « 
031/666-926 i4in 

Oddam prostor za skladišče 100 m2 « 
01/36-11-132 U117 

OBLAČILA 
Po simbolični ceni prodam JAKNE m BLU-

ZE št. 40 « 031/599-724 i4ooe 

OTROŠKA 
OPREMA 

Po simbolični ceni prodam OTROŠKI VO-
ZIČEK globoki in športni, zraven podanm 
avtosedežod9do I6kg «041/269-323 

(38S? 
Ugodno prodam OTROŠKI SEDEŽ za 

koto g 235-48-11 »98X> 
Prodam PLETENE COPATKE za dojen-

čke «031/572-530 laoes 
Otroško POSTEUlCO Helena z vzmetni-

co prodam t r 031/325-615 i409r 
Prodam OTROŠKI VOZIČEK CAM z glo-

boko in športno košaro, zimsko vrečo za 
dojenčka in ztoiljiv otroški voziček (marela. 
O 041/912-124 po 16. uri 14116 

OSTALO 
Pomagam pn delu v gozdu in na kmetiji. 

«051/351-645 
Občasno deta pri urejanju okolice HIŠE 

dobi oseba z območja Radovljice. « 
041/706-512 14139 

PRIDELKI 
Prodam večjo količino krmilnega KROM-

PIRJA holandskega. rdečega zelja ter rde-
čega in mmenega korenja. « 231-23-75 

NOVO V TRGOVINI 
KOROTAN V 

STRUŽKVEM 
Nudimo vam vse. kar rabite 

za salame, pečefiice. krvavice: 
čreva, sol, kašo. ješprenj, 

začimbe, ovitke, česen, mrežice. 
V U U D N O V A B U E N I ! 

KMETUSKA TRSOVINA KOROTAN. Is.o. 
KRANJ. Strvžm 20 

Prodam suho sadje (hruške, jabolka) « 
031/595-180 i3aee 

Prodam uleian HLEVSKI GNOJ - bta. brez 
žaganja za vrtičkarje - pripePjem. « 23-26-
426 - 13990 

JABOLKA več sort. sladki mošt. suho sad-
je in jabolčni kis vam nudimo na kmetiji Mar-
juta, Čadovlje 3 pri Trsteniku. « 256-00-
48 ISMO 

Prodam GOVEJE MESO z dostavo na 
dom «041/515-867 iMtu 

Prodam dobro domače VINO. t>eta in cvi-
ček «53-36-619 uc.»& 

Prodam krmam, jedilni krompir, jabolka, 
jabolčni sok Podbrezje 218. « 530-66-44 

Prodam krmiini KROMPIR m repo za kisa-
nje ali za krmo. « 233-29-73 i4o&s 

Prodam neškropljena JABOLKA starih 
8on, jabolčni kis m suhe jabolčne kmije « 
041/608-642 14007 

Prodam neškropljena JABOLKA cafjevič 
Senično 3, « 595-84-66 t4ors 

Prodam jedilni KROMPIR po ugodni ceni 
«041/855-107 '4000 

Pnadam neškropljena JABOLKA m mošt 
Žablje 3. Golnjk, « 2 5 ^ 2 0 7 ui 1» 

PODARIM 
Podarim tekstilno garderobo do 12 let 

Osterman, Luže 2. Visoko laao? 
Podarim PSE mešance stare dva meseca 

9 031/313-543 13^ 

Podarimo tri MUCKE stare 5 mesecev, 
navajeni čistoče ter udomačeni. Lahko Jih 
imate v stanovanju. « 04/25-21-503 

I40OT 
Podarim mladega MUCKA^« 518-50-55 

* 1 * 0 0 9 

Podarim prijaznega KUŽKA mešančka, 
starega dva meseca. 9 031/336-395 

»4063 
Dobrim ljudem podanm t>elo - sivo 

MUCO, staro tri mesece, vabljene sobne 
čistoče. «041/710^215 101? 

Podanm lepega MUCKA Pnpeljem vam 
ga na dom. « 533-31-21 ui?; 

POSESTI 
Prodam zazkJljivo PARCELO 967 m2 ob 

glavni cesti v Zg. Bitnje, pnmema za posksv-
no dejavnost ali za slar>ovanjsko hišo. izred-
na takacija. « 041/404-960 W 3 

Prodam parceta v IzoH 850 m2 v bližini ko-
munalnih pnključkov, cena 5.600.000 SIT 
«041/958-425 

V zg. Bitnju prodam zazidljivo PARCELO 
600 M2 «041/84^-599 

V neposredni bližini Škofje Loke prodam 
več zazidljivih parcel. « 031/788-212 

14104 
Prodam zazidljivo PARCELO 750 m2 v 

Besnici. «041/784-126 i4i«i 
KRANJ prodam zazidljivo parceta z loka-

cijsko ini., 1100 m2. «041/27-15-15 

MLAKA PRI KRANJU, prodamo 672 m2 
zazklljive parcele, komunalno urejena, pre-
vzem po dogovoru. CENA: 13.500.000.00 
srr AGENT KRANJ. Tavčarjeva ul. 22. 
Kranj. tel. 04-23-65-360. www.agen-
tkranj.si 

ČIRČE, prodamo 371 m2 zazidljive parcele, 
namenjena za gradnjo stanovanjske hiše, ko-
munalna infrastruktura v neposredni blijtini. 
CENA: 8.904.000.00 SIT. AGENT KRANJ, 
Tavčarjeva ul. 22, Kranj, tel 04-23-65-380, 
www.agentkrani.si 

RADOVUICA - PODVIN. prodamo 509 m2 
zazidljive parcele, lepa in ravna, prevzem po 
dogovoru CENA; 21.600.00 Srr/m2. 
AGENT KRANJ. Tavčarjeva ul. 22. Kranj, tel 
04-23-65-360. www.a9enlkranj.si 

KRANJ - ŠORLUEVO NASEUE. prodamo 
1092 m2 zemljišča. 500 m2 zemljišča 
zazidljivega, ostata je pomožno zemljišče, na-
haja se v naselju vrstnih hiš in manjših blokov, 
komunalna infrastnjktura v neposredni tjiižini 
CENA 120 EUR/m2. 28.800.00 SIT. 
AGENT KRANJ. Tavčarjeva ul. 22. Kfanj. tel. 
04-23-65-360. www.agentkranj.si 

BRNIK - prodamo 1022 m2 zazidljive 
parcele, nahaja se na robu vasi, zeta iepa In 
ravr^, možnost gradnje kleti, vodovod, 
elektrika in asfalt z dveh strani, prevzem po 
doflovonj. CENA: 24.000,00 SlT/m2. 
AGENT KRANJ. Tavčarjeva ul. 22. Kranj, 
tel. 04-23-6fr-360. www.dgentkranj.8i 

PREDDVOR, prodamo 1208 m? kmeti-
jskega zemljišča, na katerem stoji lesena 
bninarica. nahaja se na robu stavbnega 
zemljišča, elektrika in voda sta v bližini 
CENA- 13.090.00 Snr/m2. AGENT KRAfOJ, 
Tavčarjeva ulica 22. Kranj, tel 04-23-80-
430. 04-23-65-360. www agentkranj.si 

KRANJ - OKOUCA. KUPIMO VEČ 
STANOVANJ RAZUČNIH VEUKOSTl, ZA 
NAM ŽE ZNANE STRANKE, AGENT 
KRANJ. Tavčarjeva ul. 22. Kranj. lel. 04-
23-65-360. www.agentkranj.si 

KRANJ - ŠORLUEVO NASEUE. NUJNO 
KUPIMO 2S.S. + 1. AU 3S,S.. BIVALNE 
POVRŠINE 60 m2 AU VEČ, VSI 
PRIKUUČKI. VSEUlVO PO DOGOVORU. 
ZA NAM ŽE ZNANEGA KUPCA. KUPIMO!! 
AGENT KRANJ. Tavčarjeva ul. 22. Kranj, 
tel 04-23^5-360. www agentkranj.si 

NA LOKACUl KRANJ - UUBUANA KUPI-
MO OD 1 500 m 2 0 0 3.000 m2 
ZA2IDUIV0 PARCELO. NA OSAMI V 
BUŽINI GOZDA. SONČNO, NA HRIBČKU, 
ZA GRADNJO INDIVIDUALNE HIŠE 
AGENT KRANJ. Tavčarjeva ul. 22. Kranj. 
tel 04-23-65-360. www.agentkranj.st 

ŠKOFJA LOKA - okolica. 940 m2, zazidlji-
va parcela v sktapu zazidalnega načrta, 
sončna lega. Informativna cena 
21.000 000.00 SfT BLOK 5 nepremič-
nine. Jemec Jože s.p . Šk. Loka 041 428 
958. 04 512 51 22. 

ŠKOFJA U)KA - 856 m2 m 565 m2. komi}-
nabK) urejeni parceli r takacijskim dotroljen-
jem Informativna cena 32000.00 SrT/m2 
BLOK 5 nepremičnine. Jemec Jože s p . Sk 
Loka 041 428 958. 04 512 51 22. 

POUANE. 700 m2, zazidljiva parcela, 
sončna lega. aslalt Informativna cena 
6.300 000.00 SIT BLOK 5 nepremičnine. 
Jemec Jože s p . šk Loka 041 428 958. 
04 512 51 22 

MOŠNJE pri Radovijici: parcela 450 m2, 
zazidljiva, v mirnem naselju, ravna, na 
sončni legi. komunalni pnključKi. loto na 
wwwalpdin si Ĉ ena 24 000.00 Srr/m2. 
ALPDOM d d Radovljica. Cankarjeva 1.04 
537 45 16, www.alpdom si 
Radovljica, prodamo več zazidljivih parcel 

v zazidalnem načrtu Lar>gusova 2 Parcele 
so velike od 470 do 1000 in2. Cena se 
giblje od 21.600.00 sit/m2 do 28.800,00 
Sit/m2 Možnost takojšnjega pnčetka grad-
nje Oglaševalec INF-ING d 0.0 , Šorigeva 
11. Kranj, tel. 04-236-2730, 041-429-
330. wvw inf-ing si 
Senično. zazidljiva parcela v velikosti 1033 

m2. v hribu na sončni takaciji. Voda. elektri-
ka na parceli Cena: 15 milj sit Oglaše-
valec; INF-lNG d 0.0.. šoriijeva 11, Kranj, 
tel 04-236-2730. 041-429-330. www.>nf. 
ing.si 
Trboje. zazidljiva parcela v velikosti 603 

m2, na rotHi zelenega pasa Cena. 
22.800.00 Sit/m2. Oglaševalec: INF-ING 
d.o.o . Šortijeva 11. Kranj, tel.: 04-236-
2730. 041-429-330, www inf^ng.si 

Ambrož pod Krvavcem in Ravne pod Kr-
vavcem . prodamo več zazidljivih parcel v ve-
likosti od 6(X> m 2 in več po ceni od 
12.000,00 do 20,000.00 5il/m2. Parcele 
so namenjene stanovanjski in počitniški 
gradnji. Oglaševalec: INF-lNG d.o.o.. Šorii-
jeva 11. Kranj. tel. 04-236-2730. 041-
429-330. www infHr)g,si 
Zgornja Besntca. prodamo zazidljivo 

parceta v velikosti 765 m2 Deloma stoji v 
Strmini. Dostopne poti so urejene Cena: 
10.8 milj sit. Oglaševalec INF-lNG d.o.o. 
Šorlijeva 11. Kranj, tel.: 04-236-2730. 
041-429-330. www.inf-(r>g.si 
Moše pri Trbojah. prodamo zazidljivo 

parcelo z nadomestno gradnjo. Parcela 
men 630 m2. stavbišča pa je 150 m2 Leži 
v naselju z urejenim dostopom Cena: 15.5 
milj. sit. Oglaševalec: iNF-ING d.o.o.. Šodi-
jeva 11, Kranj, tel. 04-236-2730. 041-
429-330. www.inf-ing.si 
PODUUBEU: prodamo parcelo 1750 

m2. cena 9.600 Srr/m2 FRAST d.o.o. 
Šuceva 27. 041/626 581 

PODBREZJE: prodamo starejšo hišo na 
PARCEU, 1000 m2. možna gradnja dveh 
dvojčkov, cena 31 mta. FRAST. d.o.o.. 
Šuceva 27, 041/626 581 

BRrrOF - Voge, 483 m2. skupni zazidalni 
načrt, ravna, končna, pravokotne oblike, 
sončna lega. CENA: 12 mta SfT SVET RE 
d.o.o.. Enota Kranj, Nazorjeva 12. tel. 
04/28 11 000, www.svet-nepremk:nine.si 
PODNART: 2185 m2. prodamo ravno, 

sončno parceta v cenlnj naselja, primerna 
za poslovno-stanovanjskf objekt. CENA: 
13,1 mta SfT SVET RE d o o.. Enota Kranj, 
Nazorjeva 12, tel, 04/28 11 000, 
www. svet-nepremicnine. si 

BLED: stavbno zemljišče 1.500 m2 za 
stan. hišo. v bližini jezera po 55.200.00 
Snr/m2. K 3 KERN d.o.o.. Maistrov trg 12. 
Kranj, tel 04 202 13 53. GSM 051 320 
700 
BfTNJE: poslovno-stanovanjsko zemljišče 
1.526 m2 v enem kosu ob glavni cesti, 
cena • 43,2 mta SIT K 3 KERN d.o.o.. 
Maistrov trg 12. Kranj, tel 04 202 13 53. 
GSM 051 320 700 

PREBACEVO - stavbno zemljišče 758 m2 
za stan. hišo, cena • 28.800.00 Srr/m2. 
K 3 KERN d.o.o.. Maistrov trg 12. Kranj, 
tel 202 13 53, GSM 051 320 700 

Zg. Dobrava pri Kropi prodam zazidljivo 
parceta 800 m2. lepa sončna lega s pogle-
dom na Jelovico in Karavanke, cer\a po do-
govoru. « 041 /446-086 I414S 

POSLOVNI STIKI 
Iščem sposobnega poroka - garanta za 

pridobitev hipotekamega kredita, resni, « 
041/925-428 i4u& 

i f t t v M t i t i r 
iftMMMbfci toiAti tft I ( f t z t ffst 

zap0t lMMl i iHM«c«fO) . 09). 
• M l t a ^ t l r t M M 

MMdkt pi i f i tet. t t i f k r t A ri 

Tel.; 02/25-24-826. gsm 041/750-560. 
041/331-991. 

NUiEIIO UNO 
T r t v r t H t M M i r i n d l 

POZNANSTVA 
Bodi star od 45 do 50 let, dobro situiran, 

visok nad 175 cm, znaš ceniti poštenost, 
iskrenost, zaupanje, spoštovanje, poročeni 
izključeni. Šifra. PONOVNO ZAUPANJE 

Potrebujem starejšo osebo brez obvezno-
sti za pomoč in družbo starejši osebi Šifra: 
POŠTENOST 13784 

Gospod 48 let. mladostnega izgleda, hiša 
pri Bledu, išče partnerico od 35 let naprej. 
Šifra BLED i«ooi 

POMLADNI VETER - f^VO - od 01.12,04 
dalje NAS POKUČETE LAHKO TUDI IZ 
MOBUA - informacije « 031 /612-541 od 
9 ure dalje ali pišite SMS. Vabljeni, veseli 
vas bomo! 1403« 

POMLADNI VETER - gospa 52 let. pre-
prosta, želi spoznati primernega moškega 
Gospodje, prosimo, pokličite « 090/54-
24 ali 090/54-25 (186 SlT/mm), od 9. ure 
dalje tudi ponoči. Vabljeni tudi dmgi, veseli 
vasboflf>o! M037 

RAZNO PRODAMO 
Prodam kostanjeva DRVA « 04l /980-

371 

Kupim BIKCA simentalca 100 do 130 kg. 
prodam silažne bale «041/935-596 

DRVA bukova in mešana ter tMkca m telico 
200 do 300 kg. prodam «514-11-14 

iafl9g 
Prodam vrtno BARAKO na Bledu « 

040/242-545 »3900 

Prodam ŠTEDILNIK s ateKloKeramično 
ploščo, hladilnik viširve 185 cm - pol skrinja, 
smučke s čevlji št. 38 in gospodinjski over-
tack « 040/294-905 1390S 

Poceni prodam PVC GAJ81CE 30 kg za 
jal30lka ali drugo povrtnino «25-11-978 

14007 
Prodam 2 obrobi za BMW 316. 2 pdlfaž-

nika za R4. 2 vrata aluminija;sia, 4 gume 
175/65/14 MS « 041/404-035 uooi 

Prodam sobno stranišče (stol). «'57-23-
016,040/316-371 i4o?a 

Ugodno prodam LESNE BRIKETE za kurja-
vo g 04/53-31-648.040/6B-74-25 *̂oJr 

Prodam 24 m 3 bukovih DRV cena 7500 
Srr/m3. «51-46-257 I4OM 

Prodam SUKE na Oljnem platnu - ugodno 
« 23-23-952 

DRVA metrska al* razžagana. možnost do-
stave. prodam «041/718-019 i*\n 

Prodam 7 m3 suhih bukovih DRV. « 53-
36-474 14131 

Prodam HARMONIKO Hofner 96 basna. 
38 000 srr in tehtnico 10 kg « 040/328-
740 14141 

STANOVANJA 
ODDAMO 

Zunaj Lesc oddam opremljeno GARSO-
NJERO samski osebi za dalj časa. predpla-
610 pol leta «051/256-605 13959 

V Bistrici pn Tržiču oddam 2-soboo STA-
NOVANJE. 1. nad. , 57 m2. 1-lelno pred-
plačita. opremljeno « 040/835-505 

BLED: Oddamo opremljeno 2-sobno na 
Bledu, 50 m2, CK. KTV, inlemetni priklju-
ček. svoj vhod. parkirno mesto, vseljivo ta-
koj. Cena: Najemnina stroški 80.000.00 
sit/mesec. 3 mesece predplačila. ALP-
DOM d.d. Radovljica, Cankarjeva 1. 04 
537 45 16, www alpdom.si 
ODDAMO: BRNIK: garsonjera. 30 m2. 

Opremljena, 60.000 sit skupaj s stroški: 
TRŽIČ: garsonjera 25m2, adapt. 2003, 
delno oprem., 41.000 sit, FRAST d.o.o, 
Šuceva 27. 041/734 198 

STANOVANJE 72 m2 v starejši hiši od-
dam, «031/222-058 iggrs 

Oddam 3^bno stanovanje cca 80 m2, v 
hiii, s kompletno opremo v Šenčurju, pri-
memo za 2-3 osetse. Inf po 16. uri na « 
041/378-067 laaaa 

V Kranju oddam enosobno. opremljeno 
STANOVANJE «041/202-167 .»91 

Oddam opremljeno STANOVANJE 35 
m2, z lastnim vtKxjom v Žirovnici. « 
041/515-990 

SOBO v Kranju ogrevano, opremljeno, 
oddam samskemu moškemu « 232-50-
59 <404? 

SOBO v Kranju ogrevano, opremljeno od-
dam samskemu moškemu. « 23-25-059 

V Škofji Loki oddam eno- ali dvosobno 
STANOVANJE 90 m2. vseljivo takoj « 
031/626-835 ^ 

V najem oddam STANOVANJE v Tržiču, 
50 m2 « 041/637-100 

Ženski oddamo opremljeno SOBO za 
daljši čas v (^rčah. 9 040/783-295 une 

V mirnem okolju na Planini I oddam 1-sob-
no STANOVANJE «041/320-132 .4121 

Oddam opremljeno GARSONJERO v Kra-
nju, najemnina 45.000 SlT/mes. 9 
041 /446-277. 202-63-85 i4iw 

STANOVANJA 
KUPIMO 

Kranj. Planina, okolica kupimo dvosobno 
STANOVANJE na sončni legi za našo stran-
ko. nudimo takojšnje plačita. Gekko projekt 
d.o.o,. Britof 79 a, Kranj, « 04/23-41-
999. 031/67-40-33 ^ 

Kupim ali menjam l-sobno STANOVANJE 
ali GARSONJERO privatno v območju 
Lesc. Radovljice ali Kranjske gore. « 
041/602-395 14133 
KRANJ: ZA ZNANE STRANKE KUPIMO 

STANOVANJA RAZUČNIH VEUKOSTl!!! 
SVET RE d.o.o.. Enota Kranj, Nazorjeva 
12. tel. 04/28 11 000, www.svet-
nepfemicnln6,8i 
Kranj - kupimo garsonjero ali enosobno 

stanovanje z gotovino za znano stranko. 
FRAST d.o.o. S u < ^ 27. 041/734 198 

. KRANJ; takoj kupimo DVOSOBNO 
STANOVANJE za znano stranko FRAST 
d.o.o. Šuceva 27.041/ 734 198 

Bistrica pri Tržiču: kupimo dvosobno 
sunovanje, takoj. FRAST d.o.o, Šuceva 
27,04/23 44 080 

STANOVANJA 
NAJAMEMO 

v širši okolici Radovlfice najamem enosobno 
STANOVANJE. « 031 /844-051 i»i6 

STANOVANJSKA 
OPREMA 

Zaradi selitve ugodno prodam oziroma po-
danm nekaj stanovanjskega pohištva « 
031/316-630 130» 

mailto:malioglasi@g-gias.si
http://www.dgentkranj.si
http://www.alpdom.si
http://www.svet
http://www.inl-ing.si
http://www.lrast.si
http://www.alpdom.si
http://www.agentkrani.si
http://www.a9enlkranj.si
http://www.agentkranj.si
http://www.agentkranj.si
http://www.agentkranj.st
http://www.alpdom
http://www.inf-ing.si


Dva rabtjena KUHINSKA ELEMENTA 
c^ojoo pomh«lno konto m stoječo omanco. 
barve hombjnirano rumeno z rjavmi t«pa 
Marles prodam za 10 000 SfT t r 
t44 'JftgJ 

Ugodno prodam PISALNO m RAČUNAL-
NiŠKOMlZO »041/448-148 

ŠPORT 
sprejem m prodaja zimsko sportr>e opre-

me PONUDBA MESECA - SMUCi STARO 
ZA NOVO Rubin KoKrica. Betor>ova 44 
Krani. 9 204-91-91 po 15. un 13361 

I joodoo prodam SNOVVBOARD NKJeckec 
133, vezi ter čevJie V 041/981 <363 do-
pokJan ali po 20 un. 04/23-25^50 popo^ 

Prodam GUSER Ptaya spori Milano 4.10 
m s pocinkano pnkolico tn zn motor Mercu-
h 50 KS i 92. registrirano s) Zastava 
5000e i r 041/677-885 u. , . 

STORITVE 
Inčtatac^ vodovoda, ogrevanje, adaptao 

je kopalnic, č i^enje bojterjev t t 
040/373-644. Gregor Kozamermk s p 
Hra^ 30a. Smlednik . 

SENCILA ASTERIKS Rozman Peter s.p.. 
Sentčoo 7. Kriie. 9 59-55-170.041/733-
709. ŽALUZUE. ROLETE. LAMELNE ZA-
VESE. PUSE ZAVESE. KOMARNIKI. RO-
LOJI. MARKIZE. PVC KARNISE. TENDE 
Sestavni in nadomestni deli za rolete in iSr 
luzije. izdelovanje In svetovanje, monlaža m 
servis. DOBAVA V NAJKRAJŠEM CASU, 

Gradite hiSo. adaptirate staro, obnavljate 
stanovanje ali kopalnico Nud«TW vse 
8ieelektro<r\itatacifSkjhdel Stontve nudimo 
hitro tn ugodno VaAer Jer>ez s.p . Nova vas 
iS a. Preddvor, g 041/760^18 

Izdelava podstrešnih stanovanj, pregrad-
nih ssen spuščenih stropov sistem KNAUF. 
vgradnja streinih oken VELUX m izdelava 
r\adstreikov za avtomobile tn brunar^ t r 
041/515-139. Tominc Andrej S.p.. Poljane 
45. Poljar^ t w s 

Izvajamo: sanacije dimnikov, vrtanje, zida-
va. montaža r)ovih. popravi stahh. nudin>o 
dimne obrobe, dimne kape, nx>ntaža žle-
bov in snegolovcev O 03 i /422-800. No-
vak a Co d n o . Ljubljanska c. 89, Dom-
žale 1JM3 

Vas moti pogled vaših sosedov, zato smo 
tu mi. da prkiemo. izmehmo in servisiramo 
senčila Vse vrste senčil, polaganje talno -
stenskih obtog, boiženje In lakiranje parke-
ta. suhomontažna prenova oken in vrat. st>-
homontažna zakliučna deta t r 04/23-32-
484. 040/607-045. Jernej Homar s,p . 
Zevnikova ut 7b. Kranj lasii 

Izdelava mansard - knaut sistem, predelne 
stene.nadstre^.vrtneute 9041/734-115. 
PHO Cerklje, d.0.0.. Ovorje 45. Cerklje uait 

STANOVANJA 
PRODAMO 

Prodamo enosobno STANOVANJE v Kam-
niku. 38 m2. 7. nadstropje, balkon, ktet. 
cena 14 .000,000 SIT. adaptirano v celoti 
9 01/436-01-21. 041/638-048. Traxi ne-
premičnine. ŠkofjelošKa c. 20. Medvode 

AGENT KRANJ. d,o.o . Vam ponuja novo-
gradnjo v Britofu pri Kranju. 15 novih stano-
vanj s števci za hladno m topk) vodo. kateri-
metri, vsa stanovanja ima^o balkon in parki-
rišče Na razpolago še r^ekaj stanovanj m si-
cer 1-sobno "»1 v pritličju. 38.83 m2. 
CENA, 15.403.200.00 SfT (64.180.00 
EUR). 1-sobno v pritličju. 39.24 m2. 
CENA 15.556.800.00 SIT (64,820.00 
EUR). 2-sobno v mansanji. 77.26 m2. 
CENA 25 063.200.00 SIT (104 430.00 
EUR), ki bodo vseljiva 30,04.2005 Cene 
le vključujejo D.O.V.te.S^^o). AGENT 
KRANJ. Tavčarjeva ul 22. Kranj, tel 04-
23-65-360. agentkranj.si 

KRANJ - OKOUCA. NUJNO KUPIMO VEČ 
GARSONJER FtAZUČNiH VEUKOSTI. ZA 
NAM ŽE ZNANE STRANKE. NUJNO!! 
AGENT KRANJ. Tavčarjeva ul. 22. Kranj. 
tel 04-23-65-360, wvtfw agentkranj si 

KRANJ - PLANINA III. pn»lamo lepo. praz-
no. takoj vseljivo enosobno stanovanje, pre-
delano v enosobno stanovanje s kabine-
tom. 42.40 m2. 2 nadstropje/8, staro 
I9.let. balkon, vsi pnključki, CENA: 
16.300.000.00 SIT AGENT KRANJ. Tav 
čaneva ul. 22. Kranj, lel 04-23-65-360. 
WMiw.agentkranj.s> 

NUJNO KUPIMO ENOSOBNO STANOVA-
NJE S KABINETOM ALI DVOSOBNO STA-
NOVANJE V KRANJU, OBVEZNO Pn\yu(> 
JE. VSI PRIKUUCKI. VSCUIVO PO DOGVO 
RU. MOŽNA MENJAVA ZA MANJŠE STANO 
VANJE. KUPIMO ZA NAM ŽE ZNANEGA« 
KUPCA CENA cca 13.500.000.00 SIT 
AGENT KRANJ. Tavčarjeva ul 22. Kranj, tel 
04-23-65-360, wvww,agentkranj si 

KRANJ - PLANINA II, prodamo dvosobno 
stanovanje z dvema kabinetonna. 96.60 
m2. staro 22 lel. HH / / . 2*atnj. VSJ pnključ-
ki, vseljivo po dogovoru. CENA 
22.000.000.00 SIT AGENT KRANJ. Tav-
čanava ul. 22. Kranj, tel 04-23-65-360. 
www agentkranj si 

KRANJ - KOROŠKA C., prodamo štiri so-
bno stanovanje v izmen 95.38 m2, staro 50 
let. ogrevanje na litoželezni kamin, brez tel 
priključka in KTV. tera&a. vseljrvo po dogo-
voru. CENA 15.500.000.00 SfT AGENT 
KRANJ. Tavčarjeva ul. 22. Kranj, tel 04-
23-65-360, www agentkranj si 

TR2IC - DETEUlCA. prodamo lepo trisot>-
no stanovanje s kabinetom. 79.10 m?. 
3.nad /8. staro 28 let. ^ega JZ. balkon. CK-
die. vsi priključki, stanovanje je lepo vzdr-
ževano. vseljivo po dogovoru. CENA 
18 700 000.00 s r r AGENT KRANJ. Tav 
čarjeva ul, 22. Kranj, tel 04-23-65-360. 

agentkranj si 

GORENJA VAS - center, novo dvosobr« 
stanovanje 59 m2. 2 nadstropre. balkon. 
tMgato' Inlor Cena 19 000 000,PO Srr 
BLOK 5 nepremičnir>e. Jemec Jože s.p . 
šk Loka 041 428 958. 04 512 51 22 

ŠKOFJA LOKA - Sorška cesta, trisobno 
stanovanje 95 m2, 1. riadstropje, garaža 
40 m2, dvortiče 856 m2 od t ^ zraven 
stanovanju cca 250 m2 z zelertjavnim vr-
lom Infor Cena- 27.000 000.00 SIT 
BLOK 5 nepreročnine. Jemec Jože s p,. 
Šk Loka 041 428 958, 04 512 51 22 

Stražišče - 1 nadstropje hiše 24 let. 80 
m2. IrisobrK) stanovanje, balkon, ck - ohe. 
garaža, vn 60 m2 Prazno Cena l8mK>stt 
Prodamo. Pianova nepremičnine, Špela 
Škof« s.p . Tominčeva c 2. Stražišče 23 
15 600. 041/774 101 

LESCE 77.79 m2. 3-8obno v 4 nad-
stropju, I, 2002, kabinet, spalnica, bivalni 
pnastor. kuhinja. kopaIn»ca • WC. predso-
ba. vetrokTv, loža, veranda, klel, gs^^ia, vsi 
pnMjotkI. Cena, 26.700.000.00 sit ALP-
DOM d.d, Radovljica. Cankarjeva 1. 04 
537 45 16. vww alpdom si 

BEGUNJE na Gorenjskem: 78.97 m2. 3-
sobno v 4 nadstropju. I 1987. predsoba, 
kopalnica. VVC. dve spalnici, kutitnja, dnev-
na soba. balkon, klet, vsi priključki. Ceru 
18 500 000.00 SfT ALPOOM d.d, Radov-
ljica. Cankarjeva 1. 04 537 45 16. 
wwwalpdomsi 

RADOVUICA . Cankaneva ulica: 22.96 
m2, garsonjera v 4 na^ropju, I 1982. 
predsoba, kopalnica VVC. soba s kuhinjo, 
kletni prostor, vsi priMjučki Cena: 
8 300 000.00 sit ALPOOM d,d Radovlji-
ca. Cankarjeva 1. 04 537 45 16. wwwalp-
dom SI 

RADOVUICA 78.28 m2. večje 2.5-sot>-
no, novogradnja, pntličje. dnevna soba, 
spalnk:a. kabinet, kuhinja z jedilnico, kopal-
nica. wc. možen lasten vhod skoa aiflj. te-
rasa z zelenk^o, klel. vsi priključki, dvigalo, 
vselitev november 04. virtuaini ogled na 
wwwalpdom.8i. Cena v noverT)bru/m2: 
378.360 SIT ALPDOM d.d Radovljica, 
Cankarjeva i . 04 537 45 15. wvw,alp-
dom.si 

i N E r a E M I Č N i N S K O l 
POSLOVANJE 

ZASIP. 91.04 m2 3-«obno v podpritličju, 
kuhinja z jedilnico, velik dnevni prostor. 2 
spalnici, kopalnica. wc. terasa z zetenico. 
klet. vsi priključki. I. "04. naša novogradnja, 
vselitev takoj, mirna okolica, loto in tlorisi na 
www,alpdom si. Cena: 25.952.773.00 
SIT. ALPOOM d.d.. Cankarjeva 1. Radovlji-
ca. 04 537 45 15. vww.alpdom si 

Dorfarje; 72.38 m2.1 2004. novo. opre-
mljeno dvotnpoteoboo stanovanje v nadstrop* 
JU hiše z zastekljeno teraso, neizdelano man-
sardo m parkirnim prostorom. CK r\a plin. vse-
litev takoj. CENA. 27f37.472.00 STT SVET 
RE d o o,. Enota Kranj. Nazorjeva 12. tel, 
04/28 11 000. svet-nepfemicnir)e.si 

KRMU • Druk)vka; prodamo nova stanova-
nja v Drutovki v velikosti od 68,65 m2 do 
104.51 m2. CENA od 24.5 mio SIT do 
34.9 mio srr z vključenim DDV in garažnim 
boksom, kupec ne plača provizije. SVET 
RE d.0.0,. Enota Kranj. Nazorjeva 12. lel, 
04/28 11 OOO. www,svet«nepremicflif>e.si 

ŠENČUR; 98.74 m2. novo štirisobno sta-
novanje v mansanji novega Moka. I, 2003. 
vsi priključki, vseljivo takoj, miren okoliš 
CENA:29 mo SIT SVET RE d.o.o.. Enota 
Kranj. Nazorjeva 12. tel 04/26 11 000, 
vrtvvv.svet-nepremicnine .si 

GOLNIK - Gonče: 100 m2.1. 1967. štiri-
sobno stanovanje v hiši, s parkirnim prosto-
rom. CK na olje, CENA: 17 mio SfT. SVET 
RE d.0.0.. Enota Kranj. Nazorjeva 12. tel 
04/28 11 000. www,svet-nepremK:nine.s» 

TRŽIČ - Deteljica, stanovanje. 79.4 m2,1. 
1978. Soba, spalnica, kabinet, ločena kopalni-
ca in wc dnevna soba z jedilnico in kuhinjo, 
balkon, kJet CENA, 18.5 mio SfT SVET RE 
d 0.0.. Enota Kranj, Nazora 12. tet 04/28 
11 000, wv«w.svet-oepremicnine si 

PREDDVOR. 59.64 m2.1. 1988. dvosob-
no star^ovanje v mansardi hiše, lasten v}>od, 
ogrevanje je peč na olje. uporaba dvorišča 
in parkirni prostor, na robu vasi. CENA: 15 
mio srr. S\CT RE d.0.0.. Enota Kranj. Na-
zorjeva 12. tel 04/28 11 000. www.svet-
nepremicnine.si 

ŠkoQa Loka • Sv. Duh - prodan>o 1/2 sta-
ričvanlšk« kar v r ^ v i i>redstdv1ja 4-
sobno stanovanje v 1, nadstr, v izmeri 100 
m2. sobo v kfeti v izmeri 35 m2. ter 2 gara-
ži. Zemljišče ter ostali kfetni prostori so vso-
lastnišMj do 1/2. Hiša zgrajena leta 1978. 
v letu 1992 je bila obnovljena Cena 25 mio 
sit Loka nepremičnine Fajfar Janez s p. tel 
04 50 80 300. 041 647 547 

Škofja Loka - Groharjevo naselje - proda-
mo 2-50br>0 stanovdnju 58 m2 I. nadstr, -
obnovljeno - zgrajeno leta 1965. etažno 
ogrevanje na plin, vsi priključki Cena 20 
mio sit Loka nepremičnine Fajfar Janez 
s.p. tel, 04 50 60 300. 041 647 547 

Trebija. prodamo komfortno opremljen bt-
valnl vikend, tlonsa 6x7m. K+P-^M, na par-
celi 600 m2. zgrajen I. 1973. Cena 25.9 
mio sit. Loka nepremičnine Fajfar Janez 
s p . tel. 041/675 123. 

KRANJ. NOVOGRADNJA - na Primskovem 
bo v letu 2005 konec aprila zgrajeno 8 
stan enot v hiši z dvema vhodonna. od tega 
še v prodaji 3 enote. 2 enoti - 3-sobno z 
atrijem 86,75 m2 za 31.6 mio SIT. 1 enota 
-2-soboo 72,1 m2 s teraso v 1. nad. m gar-
derobi v mansardi za 26,30 mio SIT. v ceni 
je vključen DDV 8.5 lastna CK na plin m 
parimo mesto pred hiŠo, last K 3 KERN 
d.o o.. Maistrov trg 12, Kranj, tel, 04 202 
13 53. 051 320 700 

KRANJ center 2 SS 66.25 m2 v 2 nad-
stropju. letnik 1961. cena - 15.2 mio SfT, K 
3 KERN d o o , Maistrov trg 12, Kranj, tel 
202 13 53. 051 320 700 

KRANJ Vodovodni stolp 2 SS 58.5 m2 v 
6 rvads letnik 76. cena - 16.8 mio STT. K 
3 KERN d o.o , Maistrov trg 12. Kranj, tel 
04 202 13 53. GSM 051 320 700 

KRANJ. Vodovodni stolp 3 SS 85.t m2 v 
6 nads . letmk 76. cena - 23.5 mio STT, K 
3 KERN d O o , Maistrov trg 12. Kranj, tel 
04 202 13 53. GSM 051 320 700 

TRŽIČ. Deteljica 3 SS 79,4 m2 v 3 
nads . staro 26 lel. s pogledom na hnbe, 
končna lega bloka, cena • 18.6 m« SIT. K 
3 KERN d 0 0 . Maistrov trg 12. Kraî j. tel 
04 202 13 53. GSM 051 320 700 

TRŽIČ prodamo TRISOBNO STANOVA-
NJE s kabinetom, 79 nn2. 3. nad . I, 1978. 
cena 19 mio FRAST d o.o. Šuceva 27, 
041/734 198. majda^rast si 

TRŽIČ prodamo TRISOBNO STANOVA-
NJE. 77 m2. I 1960. cena 14.5 mio 
FRAST d o o. Šuceva 27, 041/734 198, 
majda^rast si 

Nudimo vam vsa slikopleskarska dela, iz-
delavo novth in obnovo starih fasad, izdetu-
lemo in adaptiramo podstrešna star>ovanja, 
predelne stene in strope s suhomontažnimi 
elemenli po sistemu Knauf m riggips ter 
montožo vseh vrst stropov sistem arm-
strong Naročila sprejentamo v trgovini Pri 
Juretu, na Mlaki pri Kranju. Golmška c, 30 
ter po telefonu 04/204-96-30 m mobi 
040/624-078 

Novo. opremljeno dvoinpolsobno STA-
NOVANJE na Slov Javorniku prodam t r 
031 /666-374 

Naklo - Duplje 140 m2. nizko pntličje, 
atrij, sončna lega. I 2002. novo. garaža, ta-
koj vseljivo, cena 27 mto Srr Gekko pro-
jekt. d.o.o,. Bntof 79 a. Kranj, tr 04/23-
41-999. 031/67-40-33 

Kranj - Zlato pdje, 37 m2, vtsoko pritličje. 
Zlega, balkon, takoj vseljivo. 1.82. cena 13 
mio srr. Gekko projekt, d.oo.. Britol 79d. 
Kranj, tr 04/23-41-999. 031/67-40-33 

<4004 

Prodam tnsobr>o STANOVANJE v Tržiču • 
Ravne, tr 031/474-555 uti« 

Prodam opremljeno GARSONJERO v vv-
sokem pritličju na Šorlijevi 21. popolnoma 
obnovljena, zastekljen balkon za 14 mio 
SfT 9 041/341-321 ali od nedelje 
031/375-214 

LESCE prodam 2-sobno STANOVANJE, 
pntličje. dve kleti. 61.49 m2 9 041/627-
361 1-14.-

V i R R S T V O 

Išdemo pnjazoo gospo za varovanje male 
deklice od aprila 05 dalje. Morda najdemo 
kakšno v okolici Šenturške Gore. Cerî elj aU 
Brnika Pokličite, prosim, na t r 252-28<i1 

VOZILA DELI 
Prodam avtomobilski STREŠNI KOVČEK. 

cena 20.000 SfT i r 031/605-157 

Jeklena platišča in gume za razne avte 13. 
14. 15 in 16 col. nove aJi mato rabljene, t r 
041 /722-625 i ^ 

4 zimske GUME s plališ6 14 cd. pnmer-
ne za VW. poto. škodo fabio m seat ibizo. 
prodam g 041/638-699 

CfTROEN AVTOODPAD rabljeni in novi re-
zervni deli, Odkup avtomobilov v 
04/50-50-500 iMoi 

Prodam PNEVMATIKE za avto s platišči 
Sava Intesa nove, 185/60/14R Ratove tr 
257-83-20 t*o>3 

Prodam 4 GUME Sava eskimo 
185/70/14R. malo rabljene eno sezono, 
i r 51-85-500 ^ 

Za Jugo 60 ugodno prodam 4 zimske 
GUME s platišči, rezervne dele. ir 25-91-
452 Moea 

Prodam original LfTA PLATIŠČA z gumami 
185/65/14 za laguno i, tr 041/540-985 

t4C«4 

VOZILA KUPIMO 
Karambolirana ali cela vozila od 1.92 dalje 

kupim, prepis in odvoz takoj na moje stro-
ške tr 04/20-41-168. 041/730-939 

Kupim poškodovano vozdo. lahko tudi to-
talko. prepis in odvoz na moje stroške, tr 
031/629-504 t38« 

VOZILA 
Odkup, prodaja, prepis rabljenih vozil, go-

tovtnsko plačilo, t r 20-11-413. 041/707-
145. 031/231-358. Avto Kranj, d.o.o,. 
Savska cesta 34, Kranj. i?;«? 

ODKUP RABUENIH VOZIL od 1.94 dalje, 
ptačik) V GOTOVINI Uredimo prenos lastni-
štva. Adria avto. Partizanska 1. ŠkoQa Loka 

VOJAŠN«?̂ )̂ « 51-34-148, 041/63P-
577. adnaavto^siol.net. www,raziskova-
lec, com/adriaavto 13006 

Odkup karambdiranih vozil, tudi lotalko. 
G 0 3 1 / 7 7 0 - 8 3 3 

Odkup - prodaja rabljenih vozil, gotovin-
sko plačik). uredimo prepis Mepax, d.o.o., 
04/23-23-298.041/773-772 ism« 

PRODAJA IN 
MONTAŽA IZPUŠNIH 
SISTEMOV TER v ^ 
A m M O B I L S K I H ^ ^ 

B L A Z I L C E V ^ ^ O N R O E 

VW JEHA I 91 prodam tr 041/640-
116 Miljtl 

CITROEN AX ŠPORT 1 0. L 97, cena 
340 000 sit. DAEVVOO NUBIRA WAGON 
1 6.1 98. cena 820 000 sit; &UZUKI BA-
LENO VVAGON 16 GLX I 98. cena 
1 040.000 sit. FORD ESCORT 1 6 CLXi. I 
1991. cena 170 000 srt, VW GOLF 3 CL 
RABIT. I. 1996. cena 780.000 srt. FIAT 
BRAVA 100 16V, I 1999, KUMA. cona 
1180 000 srt FIAT PUNTO 55 S. I 1997, 
cena 640,000 sit. PEUGEOT 206 XR PRE-
SENCE. I 2000. cena 1 390.000 srt O-
TROEN BERUNGO 1 4 I 1999 cena 
1 100 000 sit, PEUGEOT 306 1 6. I 96. 
cena 820.000 srt. FIAT PUNTO 1 2 SX. I 
Ol.cenal iSOOOOsitAvtohiiaKavčič.Mi-
i|e 45. 4212 Visoko pn Kranju, tel. 04/275-
93|00 

RENAULT MEGANE 1 4 RXE, L. 2000, 
temno srebrne barve. ABS, klima, 4x air-
bag, el paket, servo. potovalni rač , radio, 
cena 1 58O.O00 Avtohiša Kavčič. Milje 
45. 4212 Visoko pri Kranju, lel, 04/275-
93-00 

RENAULT LAGUNA 1.9 DCI EXPRESlON. 
L 2002. vsa možna oprema, servisna knji-
ga. 1 lastnik. 2 990 000 SIT Avtohiša Kav-
čič, Milje 45, 4212 Visoko pn Kranju, tel 
04/275-9300 • 

VW GOLF 4 1 4 16V. I 1999. ABS. 2xair-
bag. ALU l6col. el. paket, servo, pot. rač . 
servisna knjiga, zimske gume, cena 
1 650.000 sit, Avtohiša Kavčič. Milje 45. 
4212 Visoko pn Kranju, tel, 04/275-9300 

PEUGEOT 406 1 8 ST. I. 1998. KUMA, 
ABS. 2xairbag. el paket, radio z GSM. vsa 
oprema. 81000 km, senrtsna knjiga. 1.last-
nik. cena: 1.600 000 sit. Avtohiša Kavčič. 
Milje 45. 4 212 Visoko pn Kranju, tel, 
04/275-93<X) 

PEUGEOT PARTNER KOMBl XT 2.0 HDI. 
TESTNO VOZILO. I. 2003. klima, servo. 
2xairbag. el paket, servisna knjtga, 42000 
km, cena; 2.700.000 sit, Avtohiša Kavčič. 
Milje 45. 4212 Visoko pri Kranju, tel. 
04/275-9300 

AUDI A4 1,6. L 1996. bete barve, avt kli-
ma. ABS. CZ. servo. el. paKet, radio. 
127000 km. Gsm 041 256-910 

LAGUNA BREAK 2.0 RXE, t. 1996. LAGU-
NA RXE 1.6 16V.I. 1998. DAEVVOO TICO. 
I 1996: MEGANE SEDANE 1.9 dCi, I 
2003. AX 1.0. I 1997: LAGUNA GRAND-
TOUR 1.9 DCI. I. 2003. TVVINGO 1.2 
OCEAN. I, 2004; TVVINGO 1.2. I. 1998: 
FIAT BRAVO 1.2 16V. I 1999 Vozila so 
servisirana, garancija na tehnično brezhib-
nost Dodatne informacije po tel 04/281 
57 12. 281 57 11. prodaja vozil PREŠA. 
d 0,0,. Cerklje na Gorenjskem 

Prodam: - Nissan Pnmera 1.6 GX. vsa 
oprema razen klime, prvi lastnik. - Peugeot 
406 1.8,1. 2000, avtomatska klima. ABS. 
komplet oprema • Seat Leon 1.9 TDl. I. 
2001 reg 2002. klima ABS. kcimplet opre-
ma - 0 ^ 1 astra karavan 1.6.1. 1996. red-
no servtsiran. lepo ohranjen - Ford Fiesta 
1.41.1 2002. klima. abs. kol nov - Hondo 
HR-V 1,61. I 1999. redno servisiran, prva 
lastnica. Srečko Žiberl s.p.. Britot 173. 
4000 Kranj. Tel: 04/23-43-100 

Renault clio 1.2,1, 98.95.000 km, servis-
na knjiga, odlično ohranjen, garažiran. no-
vejši model. 5 vrat, 770.000 SIT. t r 
040/392-603 i3W) 

Prodam RT4ENAULT LAGUNA 2.0 RXE. 
I 95. srebrna b.. polov. rač.. ABS. air bag. 
el. slekla, e), platišča o 040/800808 

Prodaja ral>tjenih vozil m urejanje prenosa 
lastništva v Kranju. Mirka Vadnova 7, (vča-
sih Lesnina) tr 070/666-990 ISM« 

Prodam FORD ESCORT 1.3 CL I 87. 1 
lastnik, dobro ohranjen * osebno pnkolico. 
ugodno, tr 231-23-75 1397; 

Prodam HONDO cfvic 1.4. spredaj poško-
dovano. cena 50.000 SfT t r 041/863-
118 13073 

CUOI. 94, prodam za rezervne dele tr 
031/222-058 13976 

Prodam OPEL ASTRO t. 92. limuzina, do-
bro ohranjena, ugodno oz. za 240.000 SIT 
t r 041/52-11-86 >3W4 

ASTRA 1,6. 16 V CDX. I 10/98. vsaopre-
ma. 1. lastnik, cena 1.650.000 SIT. 9 
041/784-140 I39W 

Prodam VVV PASSAT 2.0 i GU I. 94. do-
bro ohranjen, servisiran, vsa oprema, prav-
kar opravljen tehnični pre9ted. cena 
670.000 SfT. Inf, na t r 041/338-102 

GOLF IV 1.4. 16V. srebrne metalne bar-
ve. 1. lastnik, zelo lepo ohranjen, 1, regi. 
2000 tr 595-87-63.031/429-645 1*022 

GOLF II11.9 TOi, I. 95. 5 vrat. rdeče bar-
ve tr 031/278-986 i4co9 

Prodam COftSO 1.2 iSV. spcrt avtoma-
tik. I. 01. redno servisiran. 1. letnik, streš-
no okno. cena 1.350.000 SIT tr 
041/905-777 

Prodam ŠKODO FAVORIT I. 93. lepo 
ohranjeno, ugodno 9 040/220-879 

1W8 

PEUGEOT 206 1.6 XS. 1. 99. klima + vsa 
ostala oprema, kot nov. tr 041/398-574 

14047 

AUDIA3 1.6,1. 97. vsa oprema, ohranjen, 
cena 1.750.000 Srr. tr 040/300^38 

1W0 

Prodam ALFA 33 karavan dizel in bencin. 
ohranjeni, t r 051/336-580 i4o&6 

CfTROčN AX 1 1 I caban, I 94. 1. reg 
95, cena 280.000 SIT. 9 041-820-119 

f4oes 

Prodam HVUNOA) PONY limuzina I. 9 l . 
reg, do 5/05. servisiran tr 040/30-73-
74.23-12-037 i406« 

Prodam FORD FIESTA 1 3.1 97. odiitno 
ohranjen, air bag. CDZ, eie pomik steKl 
metalna barva zimske gun>e. orig avtora-
dio garažiran. cena zelo ugodna tr 
041/629-736 

R 5 CAMPUS t, 92. 5 vrat. 126 000 km. 
lepo ohranjen, prodam za l lO 000 SIT tr 
041/216-002 

Prodam FORD FIESTA t 3, 5/97. 
55 000 km, 1 lastmca « 031/701-168 
pet,. 041/601-550sob 

Prodan R51 90. neregistnran. v voznem 
stanju Gomitar. tr 041/368-481 uci«4 

Prodam GOLF dizel. I. 92. reg, do konca 
marca tr 051/229-081 '4o«« 

Za 8imt>olično ceno prodam avto ALFA 
15 -33.1. 90 tr 040/340440 MIO« 

R 19 CHAMADE TXt. I 91. CZ. strešno 
okno. ugodno prodam tr 041/874-943 

141̂ 3 

GOLF II dižel. kleparsko obru)vH«n, pro-
dam tr 041/718-019 ui£® 

PfOdam MERCEDES 300 D. 1,80, 9 
533-31-21 14130 

GOLF IV 1.9SDI. I 02. 92.000 km. 1. 
lastnik, garažiran. 5 vrat, tr 041/562-892 

14134 

SEAT IBtZA 1 04.5 vrat. vsa oprema, pro-
dam. kredit na potožn«e tr 041/543-876 

14144 

Prodam GOLF 11,1. 90. 041/262-729 
1414» 

OPEL ASTRA 16V. tiele ban/e. I, 01. ser-
visna knjiga, klima, prodam, t r 041/78-55-
66 141M 

LANDROVER FREElANOER 1.8, I 99. 
vsa c^}rema. servtsna knjiga, vtočna kljuka, 
strešni prtljažnik, lita platišča, alarm, cena 
2.4SO.OOOStT t f 041/350-508 t4i«7 

POLO 1.6 I 95. sen« CZ e) stekla. 5 
vrat. cena 630.000 SfT t r 031/377-002 

PEUGEOT 306 XR. I 95. servo. OCZ. 
elek. stekla. 5 vrat. cena 490.000 SIT tr 
040/278-752 <4.68 

ZAPOSLIMO 
Zaposlimo AVTOMEHANIKA, zaželeno 3 

leta dekxvnth izkušer^. Avto Močr^k. d,0.0,. 
Kranj. Bntol 162, tr 04/281-77-04 «36̂ 4 

Zaposlimo AVTOKLEPARJA. zaželeno 
dve leti delovnih izkušenj. Avto Močnik, 
d o o . Kranj. Bntof 162. 9 281-7704 

i3e»s 

Zaposlimo STROJNEGA TEHNIKA na de-
lovTK) mesto sprejemnika vozil Avto Moč-
nik. d 0.0 , Krani. Bntof l62. tr 281-77-04 

«3M<V 

Majhen korak na začetku, je lahko velik 
korak za vašo pnhodnost Nudimo vam do-
bro plačano deto z možnostjo redne zapo-
slitve. Pokličite in se prepričajte 9 
070/610-130. MKZ. Slovenska c. 29. 
Ljubljana i3a>ft 

Zaposlim samostojnega MONTERJA POHI-
ŠTVA 9 041/765-814. Oemales. Maliaž 
fPelavec s.p.. C, na Brdo 44a, Kranj tjcig 

Zaposlim FRIZERKO 9 031/322-090. 
Andreja Keptc s,p. Dvprie n.h,. Cerklfe 

Zaposlimo dekle za pomoč v strežbi tr 
031/322-499. 23-24-001. Bistro Žafrani-
ka. J Plaiiše 17. Kranj i3»6a 

Zaposlimo VOZNIKA C kategonie za vož-
njo po Sloveniji tr 041/698-385, AGRO 
MOBIL d 0.0,. Letal&ka 37. Šenčur ueu 

Podjetje JIB desi^, d.o.o., 
se ukvarja z razvojem plovil. 

Zaposli 
mizaija aH 

lesarskega tehnika 
za dinamično timsko delo 

Delo v delavnici v 
okolici Bleda. 

l n f o < a j l b d e s l g i i ^ , 
0 4 1 / 6 8 3 8 7 7 

V Radovtjtci iščemo nove sodeJavce in so-
delavke. lahko mlajše upokojenke za tele-
fonsko trženje. Zaželena je komunikativ-
nost tnformaciie na t r 04/532-58-50. 
Modita. d.o.o.. šuceva 25. Kranj i40fti 

Konik. d o.o., PE DILE, vodilno slovensko 
podjetje na področju vodnih filtrov, zaradi 
širjenja svojega dekTvanja išče nove sode-
lavce/ke na področju TERENSKE PRODA-
JE. Zažeiene so detovDe izkušnje na podro-
čju prodaje. Možnost zaposlitve po uspeš-
no opravljenem poizkusnem delu Prijave 
pošljite najkasneje do 10.01 2005 na na-
sk>v Konik. d.0.0.. PE DILE. Troblje 1. 
2380 Slovenj Gradec, s pripisom "prijava 
na razpis 2" i4a7t 

Časa del papa. Celovška M/a. Ljub-
ljana redno zaposli POMOČNIKA 
KUHARJA. Pogoji: izkušnje, fnarljivost 
in volja do dela Tel.: 041/384 185 
Papt dfl«. Cdo«*! Ma. UMn 

Iščemo pomoč za delo v kuhinji in strežbi, 
pogoj lastni prevoz in izkušnje. Inf. na tr 
201-21-28 razen ponedeljka. GTT Jošt. 
d.o.o.. Sv. Jošt nad Kianjem 2. Krar^ 141« 

Zaposlimo MESARJA m mesar)a sekača 
t r 234-24-24 po 19, uh. Mesarija Snedic, 
Orehovtje la. Kranj 

Za redno delo zaposhmo natakar)a ali ru-
takarico. Pogoji delovne izkušnje, ustrezna 
izobrazba, lasten presK)z informaciie na t r 
04/255-82-50. Preia. d.0.0.. Cerklje. 
Penskjn Zaplata. Tupaliče 32. 4205 Pred-
dvor 14137 

n domplan 
druUM a mtanrtng. nafifvmitnir«. 
»Mtmttmn m «r>«roMki>. d.d 

14 

20 68 700 

tTAMIMUE noOUU 
TrM. stve^ 1 S, I ludstt. 31 m2. stvo 100 

let. v C0k« otnovtieAO 2004, cena 8 mto SIT 
• Kranj bNhna Vodovodnoga stolpa. dvosotKH). 
II nadstropte. S3 SO m2. starost 37 let ot)-
nov)»enc 2001. cena l9rmoSIT. 
• SenCuf, triwl)ftO. I nadstropje 8810 m2, 
siaiost 17 let. c«na 22.5 mio SIT 
Mtf n i M M 

bhhna Cetkelj na Gorenjskem. pniliCna, 
ikKisa 12x11 m? na p»ceb S72 m2. staro 12 
let, 39 mio SIT, 

tAbna Preddvora. vteokopritUna Uorisa 13 x 9 
m2, na pa/celi 685 m2. stara 10 lei, 74,6 rmo SIT 
• t)li/ina šenčuja. eneigijsko vaična hiša. 
ttoitsa 2 * 70 m2, na parček 360 m2. leio u-
oradnje 2004. cena 39.5 mio SIT. 
- vas Leie nad TrMem. pritiiCna t ^ tlaba 
116 m2. na parceli 200 m2. starost veC kol SO 
let, cena 9 rmo SIT. 
- Visoko, pritična. tlonsa cca ISO m2. na parceb 
velikosti 725 m2. st«ost 80 let otx>ovljena 
2001, centralno ogrevanje, cena 25.5 mio SlT. 
ajuuamoouK) 
• Zlato polje, tloris 12.5 m2. leto izgradnje 
1961. ceoa 1,5 mio SIT: 
TUMsntM Muurmu u m r u a • PMOAM 
• Poljanska dolina, 1 km od Goienje vasi 
Ooshšte s kuhinjo, apaitmaii. bveni. i^iiča. na 
parček velikosti 10847 m2. v cek)ti niKfljiva. 
mohiost dodatne izgndnie). staiosi ugrodn}! od 
leta 1975 dalje postopoma, cena 87 mio SIT. 
nčmttba OMKT • ntooun 
- v Bohinjski Bisirtci. l-nadstiopm i 27 leiHč 
svojo kuhinio. ttori&a 129 m2. na pvcefa v^ 
tikosti 1478 m2. starost objekta 35 let. ob-
novljen leta 1993. oddaljen 500 m od 
smu«čaKQbl8.cena54nwSrT 
K s i o m passTM • raeoAiM 

• Kianj, Planina lil, v trgovskem cenuu Spar. 1 
nadstropje. 147.30 m2 (lastna novogradnja) 
starost 3 teU. certa 31 mio SIT. 
• Kran(, bdzu avtobusne postaje za gostinstvo 
ah trgovino, tzmere 214 m2. terasa 297 m2. 
starost 38 let. cena 63.S rmo SIT. 
• Kranjska Gora. IV gradb faza prilliCje. umeie 
136 m2. star 14 let 27 mio SIT; 
• Skolja Loka. bUina hoteU Transturist: v lil in 
IV. rjadstropju • posame:na etaža 324 m2. dvi-
galo. centralno ogrevanje, leto izgradnje 1975. 
cena 182.500 SlT/m2, 
n m m fMtTOR • oooun i HJueM: 
- Kranj, v bUim avtobusne postaje, izmere 102 
m2. pritJi^. primeren /a trgovmo ah pisarne, 
starost 26 lel mesečna najemrana 2 400,00 
SIT/m2 • stroški. 
• Kraniu. Cesta Starteta Žagarja, izmere cca 40 
m2.116 500 SIT mesečno; 
• v bUn ceste Kranj • škofja Loka. 2 poslovrta 
prostora, velikosti 150 in 60 ni2. starost 3 ieta, 
za ptsame ali trgovmo. cena za pisarno 1,430 
SIT/m2. ra tigovmo 1,900 StT/m2 »stroSki. 
n o n -ZA MKrtHAunco • PRODAM 
• Kram • Zlafo polpe, na parceli velikosti 90 m2. 
opremljeno za hitro hrar>o. kavo m brezalko-
home p ^ . starost 12 let. cena fr mio SIT. (je 
v obraiovanjM) 
m M t a i m n m - m a m m u n m m 
• v Reiečah • škotja Loka. na pcvriini 14 000 
m2: starost: postopru gradnja \n obnove od 
leu 1958 dalje (možnost prodaje tudi dvema 
kupcema), cena 1,298 250.000.00 SIT: 
• Stegne pri Ljub^M. velikosti 600 m2. starost 
30 let. cena 125 mio SIT, 
posioni OMKT • PMBAM-. 
• Kranj ob p<ometni cesti, izmete 1120 m2. rta 
parceli 1010 m2. leto prenove 1962.120 mio SIT 
PARCELA • PItOOAM 
• Kranjska Gora • Podkoren, v izmen 2500 m2, 
cena 14.500 SIT/m2; 
• Tupahče pri Preddvoru, izmere 1,200 m2: voda 
in elektrika na parc^. cena 20.300.00 SIT/m2 
• Podieča. v izmeri 1900 m2. cena 19,000 
SIT/m2, motna dektev na cca 3 x 630 m2. 
cena 21.500 SIT/>n2: 
- Kranj Primskovo: izmere 4.SOO m2: za 
lekreaciiskr center, cena 14.500.00 SlT/m2 
(možnost izgradnje športnli i(KišC. $ spremlja-
fibm obfMi voda. pim. M r k a na parceli), 
• Podreča. v izmen 710 mZ. cena 24 500 SIT/m2: 

• ZA ZNANEGA KUPCA VEČJE ENOSOBf« ali 
DVOSOBNO STANOVANJE V KRANJU 

Pedno zaposlimo STROJNIKE ah ENER-
GETIKE za popravila elekiro motorjev, tr 
041/338-995. 01/428-60-97. Elektra 
Drole. d.o.o.. Dunajska c. 433, Ljubljana 
Črnuče M«; 

Za nedok^čen čas zaposliriH) delavca ko-
vinarske smeri (orodjar, oblikovalec kovi) aii 
strojnega tehnika. Prednost imajo kandidati 
zdekTvnimi izkušnjami. MG METAL, d.o.o.. 
Jurčkova c. 226. Ljubljana ui4e 

V mizarski delavnici zaposlimo KV muana 
in delavca za pnučitev. Snr>otej. d.o.o., Ko-
vor. Pod gozdom 30, Triič. 1» 59-58-802. 
041/619-302 14150 

ZAPOSLITEV IŠČE 
Glasbenik išče zaposirtev. Igranje na ot>-

letnicah. novoletnih zabavah. si ivestrovanju 
tr 031/595-163 »3I&S 

Iščem delo kot varuška otroka na mojem 
domu. tr 070/403-156 i4oa< 

Iščem dek> nudim varstvo otrok na svojem 
domu. območje Ško^a Loka, K/anj. Medvo-
de.tr 041/713-956 ^ 

Iščem deto kot varuhinja otroka, tr 
040/547-090 

Sprejmem kakršno koli delo na svojem 
domu tr 041/847-500 i40w 

Iščem delo - generalno čiščenje stano-
vanj . stanovanjskih hiš ter manjših poslovnih 
objektov t r 051 /230-228 Slavica UIM 

ŽIVALI 
PRAŠIČE različno težke prodam in pripe-

Ijem na dom, tr 041/724-144 taaê  

Prodam PRAŠK^A težkega cca 150 kg. tr 
25-77-200 laoet 

izbePLSi Mali oglasi poslej tudi na 
spletnem portalu Izberi, si! 

Male oglase sprejemamo pri okencu na Zoisovi 1 v Kranju In telefonsko od por>ede)jka do petka od 
7. do 15. ure. Male oglase za objavo v petek sprejemamo do srede do 13.30. za torkovo številko pa 

do petka do 14.00 ure. Oglase lahko oddate po telefonih 0 4 / 2 0 1 42 47 ali 0 4 / 2 0 1 42 49. po fak-
su 0 4 / 2 0 1 42 13. po e-pošti maUoglasi@g-glas.si. ali na spletnem mestu Izberl.si. 

» ^ oglasi, označeni s to ikono, so objavljeni hidi na 
spletnem mestu www.tzberf.8i, kjer si lahko ogledate tudi sKke 
in daljši opis oglaševanega predmeta alt storitve. 

GervoNMgl« tfoo Zo«o« t Kram 

mailto:maUoglasi@g-glas.si


F a S h i O n 

Zuja, d.o.o. 
Na Vasi 24, Voglje 
4208 Šenčur 
Tel./fax: 04/25 95 250 
Proizvodnja in prcnjaja 
spodnjega perila in konfekcije 
www.zu-ja.com, 
e-mail: zuja@siol.net 

INDUSTRIJSKE 

TRGOVINE 

Domžale: Ljubljanska c. 90, 
telefon: 01/721 56 75 
Delovni čas: pon, - pet. 9. -19. ure, 

sobota: 9. -12. ure 

Kranj: TC Dolnov, Šuceva 23, 
telefon: 04/204 24 61 
delovni čas: pon. - pet.: 9. -19. ure. 

sobota: 9. -13. ure 

Nagrajenci 

bodo prejeli 

vrednostne 

bone 

1. nugradu: 

nukup v pK>dii]alni 
v vrednosli 4iH»i) sil 
2. n a g r a d a : 
nakup v naši pnKlai;ilni 
v vrcdnosh .VO(K) .sil 
3 . n a } > r a d a : 
nakup v naši prodajalni 
v vrednosti 2.(MH) sil 
Tri nagrade podarjj 
(lorcnjski glas 

Rešilvc krij^ankc (nagiad-
no geslo, scsiavljcnt* iz 
črk / ofiievilčenih polj in 
vpisano v kupon i / kri^.an-
kc . i c r V A S O D A V Č N O 
STUVILKO) po^iljilc na 
dopisnicah do srede. 8. 
dcccmbra 2004. na Go-
renjski glas. Zoisova I. 
4001 Kranj. p.p. 124 Do-
pisnice lahko odduie ludi 
v nabiralnik (jorenjskcgu 
glasa pred poslovno stav-
bo na Zoisovi I. 

l/žrebanci 

nagradne 

križanke 

LES 3, d.o.o. 

1. H H ^ r a d o : 
ht>n \ vrednoMi lO.(HM) sil 
prejme JANEZ 
T I R I N C A R , <;kotjeloSka 
S2. 4(KM) Kranj 
2. ^ a ^ r u d o : 
hon v vrcdnosli 7.0(M) sii 
prejme M A R I J A 
/ A P L O T N I K , Podrebcr 
7.4202 Naklo 
3 . n a g r a d o : 
bon v vrednosii 5.(K10 sit 
prejme I M ) M E N 
KRŽKN. Jelov^ka e. 35a, 
4260 Bled 
Tn nagrade (iorenjskegu 
glasa p;i prejmejo STAN-
KA Z r P A N . Smledniska 
e. I.4(M)0 Kranj: A N T O N 
S E \ ' K R . Blejska Dobravn 
143. 4273 Blejska Dobrii-
va in L j r D M I L A 
L A M P K . Sorliieva nI. 7. 
4000 Kninj 

Nagrajencem česlitamo! 

MESTECE 
VRANU 

SREBRMO 
BOA 

ZELO TRDA 
KOVINA rn) 

PTIČ TEKAČ 

KAVRATV 
UMA 

BARVILO 

14 

DENAR 

mrns 
POUHK 

HAM4A 

16 

TOLSTO-
JEVA 

JIMAKMJA 
KARENMA 

10 

14 15 

10 

16 

ENO-
MOTORNO 
UTALO 

i T 

PRASNOV 

AMBUSn 
URALEC 
HARRtS 

"-mc 
POHAR 

12 

ROPARSKJ 
DELFIN, 
ORKA 

UNESEK 
RIIISKI 

NARAVO-
SLOVEC 

17 

RAŽENJ 

AMERIŠKA 
K»ALKA 
FOMOA 

SPEVNA 
msm. 

KITAJSKA 
PASMA 
PSOV 

i555eS 
PLES 

UGASEL 
VULKAN 

ANTON 
KUNAVER 

GOSPOD 
POITAU. 
JANSKO 

REŠEVANJE 
SPOROV NA 

GORENJSN 
GLAS 

REKAV 

SlEVSOV-
smia 

PER2EJEVA 
MATI 

ZEUSOVA 
LJU»CA 

RACMAN 
AVSTRUSK) 
PBATEU 
{FRANZI 

ZEUSČČ 

SOZVOČJE 
TONOV 

MB.OST. 
MHJNA 

JETKA 

ANnČMVRČ 

KAUOA 

17 

.IN 11. 
CRKA 

DOBA. VEK 

CEPIVO. 
20RAVM.O 

VEZNK 

RASE. 
OWAR» 

ATA. OČE 
NORVEŠKI 
FLOZOF 

(ANATHON) 

ALAM 
OELON 
REKAV 
RUSU1 

IVAN 
LEVAR 

15 

STARO. 
JUDOVSKI 

KRAU 

ZAKUUČM 
iZPTTNA 

RSKA 
RSIJeUK. 
ARIiADA 
NEČEDNA 
ZADEVA 

NEVARNA 
PAOAVMA 

TALNA 
OBLOGA 

OSEBM 
ZAMEK 

K08TUU0-' 
GRAFMJA 
V0G61MK 

10Bm2 
2BISKA 
OBUKA 
UENA 
BDOR 

ANTON 
NANUT 

UEOVEO 

ŽENSKO 
ME 

POTROLO 
ZA ZASTAV-

UENO 
BLAGO 

DOLGO-
REPA 

PAPIGA 

GUVNO 
MESTO 

JOROAMUE 

http://www.zu-ja.com
mailto:zuja@siol.net


prodam brejo KRAVO in teličko za nadal^ 
^ r e p tr051/322-8T9 tj9/» 

Prodam PRAŠIČE težke 200 kg HaMer. 
p^ape 22. Žabntca. t> 51'3l'629 mT» 

Prodam PRA&ČA M ^akol Buko«ca23. 

prodam CB BiKCE stare M dm 9 20-
42-630 ta««* 

Prodam en teden staro TEUCKO s«nen-
tt»o i r 0 4 ! / 5 i f r ^ 6 7 t ^ 

poceni prodam PUTKE cvergle m petetin-
tftf g 514-72-94 140»» 

Prodam TEUČKO simentalho 14 dni ter je-
dani wi knnitni krompir 1T031/72W22 

i4<tfr 
Prodam domače. očlMene KUNCE al« za 

nadaiinjo rejo, t f 040/201-462 t40M 

Prodam ŽREBETA tionk, starega 6 mese-
cev tn kravo za zakot t r 041/378*937 

tiOU 

Prodam ČB BIKCE Gonče n . Golnik, r r 
25^1-047 ttotr 

Prodam po tzbtn vozno • tahaine KOBILE 
alikooja g 031/830-364 iiotc 

Prodam dve krav* txejt in 8 teletom t r57 -
2 5 ^ 3 i4oro 

Prodam teden dni stare SIMENTALCE 
Podbfezje. g 533-13-10 uoe6 

Prodam P R A S I C E teike od 100 do 130 
kg. domača krma 9 041 /905-657 i4o</ 

StMENTALKO 
menjam za 
14100 

Prodam TEUCKO simentalko STARO 10 
DNI G 5 7 2 - 1 3 - 1 9 U»OI 

FVodam TEUČKO bohinjsko ciko siaro 10 
d m g 5 7 2 - 1 2 - 3 8 UIO? 

Prodam dve TELK^Kl stari 9 mesecev g 
57-25-049 u m 

Prodam TEUČKO simemalko staro 5 me-
secev. cena po dogovonj. g 041/417-256 

Prodam TEUČKO SKnentalko ssaro 3 me-
sece. g 57-40-154. 041/995-047 ux3* 

Prodam BIKCA sinf)entak:a starega 14 drv 
g 041/342-350 uho 

Prodam 5 dni staro TEUČKO simentaAfo 
g 252-18-72 

Prodam ČB BIKCA starega en teden. 
15 000 srr g 04i /350-457 utw 

ŽIVALI KUPIMO 
Kupim BIKCA stmentalca starega do 1-4 

dni. g 51-22-490 i40i0 

Kupim BIKCA stmentalca starega do 14 
dni, g 031/245-415 

Kupim BIKCA simenlaica sla/ega do 14 
dni, g 031/307-195 ^ 

Kupim TEUCO simentalood 3 do 5 ted-
nov. g 531-85-12 I40M 

Kupim BIKCA simentalca, starega dva me-
seca g 259-15-41 t4{»3 

j m i c o LAS 

SPOROČILO O SMRTI 

Sporočamo žalostno vesl, da je umrl 

JANEZ PETRIČ 
upokojeni sodelavec 

Od njega smo se poslovili v torek. 23. novembra 2004, na pokopališču v Ratečah. 
Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. 
OBMOČNA ENOTA KRANJ 

OBVESTILO O SMRTI 

Z globoko žalostjo sporočamo vsem. ki ste Jo poznali in spoštovali ter cenili njeno delo. da nas 
je nenadoma, mnogo prezgodaj zapustila na^ sodelavka 

DARIJA POTOČNIK 
svetovalka na Uradu za delo Tržič 

Od nje se bomo poslovili jutri, v soboto, 27. novembra 2004. ob 14. uri na pokopališču Bled. 
Žara drage pokojnice bo danes, v petek, 26. novembra 2004. od 8.30 ure dalje v mrliški vežici 

na blejskem pokopali SČu. 

Sodelavke in sodelavci 
Zavoda RS za zaposlovai^je 

Območne službe Krar\j 

ZAHVALA 

Srce je omagalo, 
dih je zastal, 
a nate spomin, 
bo vedno ostal. 

V 73. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, slari oče. brat, stric, 
bratranec, svak in tast 

FRANC JANC 
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter 
nudeno pomoč. Iskrena hvala sodelavcem Predilnice, Save Tires in Iskrae-
meca. Hvala g. župniku in gasilcem za opravljen obred, pogrebni službi, 
pevcem in vsem, ki ste ga imeli radi in ga v tako velikem Številu 
pospremili na njegovi zadnji poti. 

VSI NJEGOVI 
Besnica, 16. novembra 2004 

Z A H V A L A 

Ob smrti našega dragega brata in strica 

ZDRAVKA HAJNRIHARJA 
častnega kanonika 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sokrajanom, pri-
jateljem in znancem za izrečena sožalja. podaijeno cvetje, sveče, denarne 
prispevke za kapelo ter Številno spremstvo na njegovi zadnji poti. Za-
hvaljujemo se msgr. Andreju Glavanu. nadškofij.skemu upravitelju za lepo 
opravljen pogrebni obred, go.spodu dekanu župnije Radovljica, župniko-
ma z Ribnega in Jcsenic in Številnim duhovnikom. Zahvaljujemo se 
pevcem cerkvenih zborov iz Radovljice. Ribnega in Jesenic, govornikom 
in dr. Mencingerju in dr. Resmanu za dolgoletno lajSanje njegovih 
zdravstvenih težav. Hvala vsem, ki ste v mislih in molitvi te dni z njim. 

Žalujoči vsi domačK ki smo ga imeli radi 
Koritno« Cleveland 

ZAHVALA 

V 68. letu nas je zapustil dragi mož. oče, stari oče. ta.si. nečak 

JOŽEF PINTAR 
p.d. Brankov 

A .J Y Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sokra-
» - ^ m janom za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Zahvaljujemo se g. 

župniku Cirilu Isteniču za lepo opravljen pogrebni obred. NavČku. 
pevcem in ŠD Šenčur za poslovilne besede. 
V.sem imenovanim in neimenovanim Se enkrat iskrena hvala. 

Žali^oči: žena Francka, sinova Roman in Bojan z družino 

Ostali so 
bolečina. 
pra:jiina... 
in lepi spomini. 

ZAHVALA 

^ V torek, 16. novembra, nam je za vedno zaspal naS 

NINO 
IVAN KRANC 
Vsem, ki ste njemu in nam pomagali ob njegovi bolezni, vsem, ki ste ga 
osebno ali v srcu pospremili na njegov zadnji sprehod, vsem. ki ste nam 
izrekli sožalje. vsem. ki ste ga imeli radi - hvala! 

Vsi r\jegovi, ki ga pogrešamo 

Je Čas, ki da. 
je čas, ki vzame, 
je Čas, ki celi rane 
in je čas, ki nikoli se ne vrne. 
Brez pomena za nas so razdalje, 
ker v n4iših srcih si, 
zato pot nas vodi tja. kjer zdaj ti. 

V SPOMIN 

Ljubi mamici, ženi. hčerki, vnukinji, sestri, teti, snahi in svakinji 

MAJI ŽNIDAR 
roj. KrniČar 

Mineva žalostno leto, odkar te ni več med nami. 
Hvala vsem, ki ohranjate nanjo lep spomin in prižigale sveče ob njenem 
preranem grobu. 

Družini Žnidarjevi in Kmičarjevi 

Rekel nisi ne besede 
niti roke nam podal. 
Neizprosna smrt te je vzela, 
a v srcih naših vedno boš ostal. 

V SPOMIN 

Danes mineva žalostno leto. odkar si nas zapustil dragi 

ANTON FRAS ml. 
Hvala vsem. ki postojite ob njegovem grobu, prižigate svečke in njegov 
spomin počastite z lepo mislijo. 

VSI TVOJI 
Gorenja vas, 26. novembra 2004 

V SPOMIN 

Danes mineva pet žalostnih let. odkar nas je zapustila na^a hčerka 

MATEJA PUSTAVRH 
Vsem, ki obiskujete njen prerani grob» ji prinaSate cvetje in sveče, 
izrekamo največjo zahvalo. 

VSI NJENI 
Selca, Grčarice» 26. novembra 2004 
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Danes, v petek, bo še pretežno jasno, jjtri. 
v soboto in nedeljo pa občasno zmerno 
oblačno. 

Brezdomci imajo kopalnico 
Kranjski brezdomci so v prostorih Karitas v Kranju dobili kopalnico, kjer se bodo vsak dnjgi teden lahko oprhali in preoblekli. 

Kraiy - Župnijsko Kariias v 
Kranju obiskuje okoli 30 brez-
domcev in po besedah predsed-
nika Andreja Jeklarja je bila 
ravno njihova želja, da bi se 
imeli nekje možnost vsake toli-
ko Časa umiti in preobleči. 

"Že od leta 1993 smo se ogla-
Sali na različne državne razpise, 
vendar smo bili vedno zavrnjeni 
z argumentom, da ne financira-
jo investicij, paČ pa programe. 
Toda kako izvajati program, če 
zanj nima.s pogojev." nam je pri-
zadevanja za ureditev kopalnice 
m brezdomce pojasnil predsed-
nik Andrej Jeklar. "Sedaj pa 
smo za ureditev kopalnice dobi-
li 3 milijone od Škofijske Kari-
tas in pol milijona od Slovenske 
Kariias, ki smo jima za prispe-
vek izredno hvaležni, prav tako 
številnim majhnim dobrotni-
kom. ki so darovali za opremo 
prostora. naSim prostovoljcem 
in drugim, ki so podpirali ta 
projekt. Urejati smo jo začeli, 
potem ko nam je gospod župnik 
lansko jesen dal ta prostor v 
brezplačni najem." Prostovoljke Karitas so si prve ogledale novo kopalnico za brezdomce. 

Iz temnega in lesnega prosto-
ra, v katerem je bila prej ne-
kakšna ropotarnica, je nastala 
svetla kopalnica s tušem, stra-
niščem in predprostorom, kjer 
imajo tudi pralni slroj. Prve so si 
prostor ogledale prostovoljke 
kranjske Kariias Ivanka. Marija. 
Marta. Metka in Anica in izrazi-
le zadovoljstvo, da jc obnova 
tako lepo uspela. Za začetek 
bodo brezdomce sprejemali ob 
torkih popoldne, ko bodo v ko-
palnici dežurali njihovi prosto-
voljci. Novo pridobitev so odpr-
li ob Tednu Karitas in ob tem 
pripravili majhno slovesnost, ki 
sta se je udeležila tudi Tone 
Kompare in Jože Kern s Ško-
fijske Karitas. Kranjski dekan 
monsignor Stane Zidar je ko-
palnico blagoslovil, glasbena 
skupina Dlan pa jc odprtje po-
spremila s spodbudna pesmijo. 
K odprtju je predsednik župnij-
ske Karitas povabil tudi brez-
domce, vendar ni pri Sel nihče 
od njih. 

Danica Zavrl Žlebir, 
foto: Tina Doki 

Avtocesta do morja 
Včeraj so svečano odprli za promet avtocestni odsek 

Črni Kal - Srmin z razcepom proti Škofijam. 
Krai\j - Prvi krak slovenske avtoceste od Ljubljane do Kopra, ki je 

dolg dobrih sto kilometrov, jc končan. Včeraj so namreč predali pro-
metu 6.9 kilometra doig odsek od Črnega Kala do Srmina. Le-ta je 
povezal primorsko avtocesto z obalno cesto Ankaran (Srmin) - Ko-
Mr. Odprli so ludi razcep Srmin s prvim delom hitre ceste proti 
Škofijam v dolžini 750 meuov. Investicijska vrednost celotnega od-
seka Klanec - Srmin znaša po cenah programa izpred petih lei 56J 
milijarde tolarjev. Za naložbo, pri kateri je ostala vrednost izvedbe-
nih del v okvirij načrtov, so pridobili 42-odstotni delež iz proračuna 
RS in 58 odstotkov iz Evropske investicijske banke. 
Pripravljalna dela na novem odseku so začeli že leta 2001. Projekt 

so s skupnim nastopanjem uresničili SCT Ljubljana. Primorje Aj-
dovščina, KraSki zidar Sežana in NGR Maribor. Najzahtevnejša je 
bila gradnja 2190 metrov dolgega dvocevnega predora Dekani. Naj-
daljši premostitveiTi objekt na trasi je 574 metrov dolg viadukt Biv-
je. Sestavljen je iz dveh ločenih objektov, ki prečila območje reke 
Rižane pri Srminu. Poleg manjšega viadukta Lama so zgradili Se po 
4 podvoze, nadvoze in mostove. Prvi del hitre ceste proti Škofijam 
bo stal po .sklenjenih pogodbah blizu 1,7 milijarde tolarjev /a traso 
in 217 milijonov tolarjev za premostitvene objekte. Gradnjo 1,7 ki-
lometra dolgega drugega dela ceste do mejnega prehoda Škofije na-
daljujejo. ta odsek pa naj bi končali prihodnje leto. 

Stojan Saje 

Lepa Helena iz Besnice 
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LJub^ana - BesniČani so po-
novno dokazali, da poleg besni-
Skih vosčenk, dobrih športnikov, 
enega bolj znanih rekreativnih 
centrov in izvrsmega zobozdrav-
nika premorejo tudi lepa dekle-
ta. V torek je namreč v Globalu 
potekal finalni izbor za Lepoti-
co slovenskih kmetij 2005. 
Med dvanajstimi finalistkami je 
bila tudi 24-letna Besničanka 
Helena Bernik. Z drugimi de-
kleti krasi ekskluzivni koledar 
Lepotice slovenskih kmetij 
2005, na finalnem izboru pa je 
postala druga sprem^evalka. 
Helena Študira sociologijo in 
slovenščino, uživa pri prešanju 
jabolk, posebno veselje pa ji 
predstavlja peka poročnih tort. 

Tovrsten izbor je bil malce 
drugačen kot običajni izbori za 
miss. Sodelovanje je bilo možno 
le v primeru intenzivnega odno-
sa do kmetijstva. Tako so se ga 
udeležila predvsem dekleta s 
podeželja, kjer doma kmetujejo. 
ali pa se s kmetovanjem ukvarja 
kdo od bližnjih. Glasbeni pro-

Druga spremljevalka Helena, zmagovalka Mateja in prva spremljevalka 
Adrijana. 

gram finalnega izbora je bil 
obarvan narodnozabavno - v lo-
kalu nad mestom so tokrat ple-
sali polko. Izhodi kandidatk so 
bili trije, vendar le bolj predsta-
vitveni. Tokrat so bile kandidat-
ke tiste, ki so zastavljale vpraša-

R O K O M E T 
PRVENSTVENA TEKMA 

RD TERMO - RK GOLD CLUB 
Hala Podan, v soboto, 27. 11. 2004, ob 20. uri 

RO Loha. Podhjbnik t/c. LOKA 

nja žiriji. Izkazalo se je. da je 
največ vprašanj dobil član žirije. 
Športni novinar s POP TV-ja 
Miran TiSič. Izkazalo se je. da 
ve celo nekaj o vrstah hrušk -
kaj je tepka, na primer. Za naj-
lepše tri pa je tretjino glasov pri-
spevala žirija, dve tretjini spletni 
glasovalci in najlepša dekleta 
slovenskih kmetij so bila izbra-
na. Tretja jc bila že omenjena 
Besničanka. druga oziroma 
pr\a spremljevalka je poslala 
2Metna Štajerka Adrijana Ši-
lak. krona pa je tokrat pripadala 
20-letni Korošici Mateji Sešel. 
Kitke, očitno, še vedno zaležejo. 

Alenka Brun, 
foto: Tina Doki 

Znova 
hokejska 
evforija 

Jesenice - Že začetek domače 
in mednarodne hokejske sezone 
je kaj hitro pokazal, da bo letos 
na ledu in ob njem Še kako vro-
če. Močna ekipa "železarjev" 
ima končno vse možnosti, da po 
dolgem času lovoriko državnega 
prvaka pripelje nazaj na Jeseni-
ce. Na prepolnih tribunah hale 
Podmežakle smo pred zadnjim 
derbijem med Acroni Jesenica-
mi in ZM Olimpijo povpraSali 
navijače, kdo je njihov favorit 
na tekmi ter kako se bo po nji-
hovem mnenju končala letošnja 
sezona. 

Bor Dolenc, 
Bled: "Prišel 
sem zato, ker 
navijam za eki-
po aktualnih dr-
žavnih prvakov, 
za ZM Olimpi-

jo. Tako tudi ob koncu le sezone 
pričakujem še enajsto zvezdico 
za moštvo iz Ljubljane." 

Vid Dolenc, 
Bled: "Na ho-
kej sem prišel, 
ker mislim, da 
bo Olimpija da-
nes prvič v .se-
zoni zmagala. 

Če ne bi bil prepričan v to, me 
ne bi bilo. O razpletu sezone pa 
sc bo pokazalo marca, tekme se-
daj še ne odločajo nič," 

Rožle Fister, 
Jesenice: "Pri-
šli smo pred-
vsem na pivo. 
Od današnje 
tekme pa seve-
da pričakujem 

zmago za domaČe moštvo, za 
Acroni Jesenice. Mislim pa. da 
bomo zmagali tudi v finalu pr-' 
venstva." 

Urša Troha-
čev, Jesenice: 
"Danes bodo 
zagotovo zma-
gali Jeseničani 
in mislim, da 
bodo tudi dr-

žavni prvaki. Že včasih sem ho-
dila na tekme, a sem potem pre-
nehala. Sedaj pa zopet hodim." 

Tina ToSič, 
foto: Gorazd Kavčič 

Danes izšle: 
Bohinjske 
novice 
Brezplačno 
za občanke in občane 
občine Bohinj 

Jesenice 
OBČINSKE NOVICE 
Brezplačno za občanke 
in občane občine 
Jesenice 


