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V igri ostajata dva ponudnika 
Celjska družba Engrotuš naj bi po naših virih z 2,5 milijarde tolarjev 
dokapitalizirala Iskraemeco in tako postala 30-odstotna lastnica te družbe. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Kranj - V kranjski Iskraeme-
co so včeraj uprava, po-
membnejši lastniki in zuna-
nji strokovnjak proučili pet 
zavezujočih ponudb za doka-
pitalizacijo družbe v zameno 
za }o-odstotni lastniški delež 
družbe oziroma sto tisoč del-
nic družbe. Po mnenju zgo-
raj naštetih sta dovolj ugodni 
dve ponudbi. "Opravili bomo 
dodatne razgovore z dvema 
ponudnikoma, na podlagi 
česar bo sprejeta dokončna 
odločitev o izboru investitor-
ja. Odločitev bo znana v pri-
hodnjih dneh," je sporočil 
predsednik uprave Iskrae-
meca Kari Rozman. Neurad-
no smo izvedeli, da je uprava 

z odločanja nagnala upnike. 
"Ponudbe so bile že odprte, 
vse je bilo že pripravljeno, 
očitno je bilo, da bo izbran 
Engrotuš," nam je ime iz-
branca napovedal neimeno-
vani vir, ki je dogajanje ozna-
čil za grdo igro uprave. 

Naj spomnimo, da dokapi-
talizaciji nasprotuje konzor-
cij bank upnic, ki jim Iskrae-
meco skupaj dolguje kar de-
vet od i},6 milijarde prijav-
ljenih terjatev v prisilni po-
ravnavi. Na osnovi skrbnega 
pregleda KPMG in analize 
podatkov banke ugotavljajo, 
da je Iskraemeco kljub izka-
zani visoki lanski izgubi še 
vedno kapitalsko ustrezna, 
solventna in likvidna ter spo-
sobna poplačati svoje obvez-

nosti. Banke upnice so že 
sprejele odločitev, da bodo 
za zaščito svojega premože-
nja uporabile vsa razpoložlji-
va pravna sredstva, tako da 
bodo zoper vse odgovorne 
sprožile tudi ustrezne sodne 
postopke. Ali bodo pravno 
spodbijali tudi včeraj spreje-
to dokapitalizacijo, pa nam v 
Gorenjski banki do zaključ-
ka redakcije niso odgovorili. 

Uprava Iskraemeca zavra-
ča navedbe bank in poudarja, 
da se je za prisilno poravna-
vo odločila, ko so v skladu z 
zakonom ugotovili nesposo-
bnost poplačila obveznosti 
do bank in dobaviteljev. Do 
srede maja mora družba 
predložiti načrt finančne re-
organizacije družbe. 

Doseženo soglasje za univerzo 
župani dali soglasje za ustanovitev Univerze na Gorenjskem. V regiji kar 5000 študentov. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Kranj - "O ustanovitvi in vsto-
pu v Univerzo na Gorenj-
skem se še nismo pogovarja-
li S pobudniki, vendar smo 
za dogovor, saj bi tako nasta-
lo novo univerzitetno središ-
če. To bi bilo ugodno tako za 
Gorenjsko kot tudi za fakul-
teto, seveda pa bi morala 
nova univerza ustrezati 
skupnim interesom," nam je 
povedal dekan fakultete za 
podiplomske državne in ev-
ropske študije dr. Anton Je-
rovšek in nadaljeval, da je 
Kranj industrijsko, kulturno 
in izobraževalno središče, ki 
bi z univei-zo lažje samo obli-
kovalo tudi druge izobraže-

valne institucije, saj mora se-
daj kranjska Fakulteta za 
organizacijske vede dobiti 
soglasje v Mariboru, Fakulte-
ta za državne in evropske 
vede pa v Ljubljani. O pri-
pravljenosti blejske lEDC za 
sodelovanje smo želeli vpra-
šati tudi dekanico dr. Danico 
Purg, ki pa je ta teden na sre-
čanju dekanov v Frandji. 

Svet regije, ki ga sestavlja 
17 županov gorenjske stati-
stične regije, je pred dobrim 
mesecem sprejel pismo o 
nameri za ustanovitev uni-
verze. Šestnajsterica župa-
nov je do včeraj podpisala po-
budo za ustanovitev Univer-
ze na Gorenjskem (tudi pod-
pis žirovskega župana Boja-

na Starmana naj ne bi bil 
problem), že v ponedeljek pa 
se bodo v Regionalni razvoj-
ni agenciji Gorenjske na 
dveh sestankih ločeno dobili 
ravnatelji srednjih in višjih 
šol (višja šola za turizem, viš-
ja šola za mehatroniko in viš-
ja šola za strojništvo ter za-
sebni EDC in B&B) ter pred-
stavniki Fakultete za organi-
zacijske vede Kranj, lEDC 
Bled in Fakultete za podi-
plomske državne in evrop-
ske študije z Brda pri Kranju. 
Razprava bo potekala o načr-
tih za nadgradnjo srednjih in 
višjih šol oziroma o možno-
stili povezovanja fakultet. 

Poleg treh fakultet, ki se-
stavljajo pogoj za ustanovitev 

imiverze, naj bi se v prihod-
nosti univerzi priključile še 
visoka šola za zdravstvo na Je-
senicah (elaborat o fakulteti 
proučujejo), v Tržiču priprav-
ljajo visokošolski program za 
multimedijo, telekomunika-
cije in sodoben poštni pro-
met, v Radovljici pa za visoko 
šolo za bančništvo. Z ustano-
vitvijo univerze bi tudi na 
Brdu resno razmislili o dodi-
plomskem študijskem pro-
gramu upravnih ved. Do kon-
ca meseca se bo zbral inicia-
tivni odbor, katerega dlj osta-
ja jasen: Univerza na Gorenj-
skem že prihodnjo jesen. Za 
ustanovitev imajo kar 5.000 
razlogov, toliko je namreč 
študentov na Gorenjskem. 

[ POSLOVANJE Z BANKO OD DOMA 
: ELEKTRONSKA BANKATRLin 
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LJUBLJANA 

Jubilej Rdečega križa 

Prihodnji teden bo teden Rdečega križa Slovenije, ki bo le-
tos Se posebej slovesen, saj praznuje ta dobrodelna organi-
zacija 140-letnico delovanja. Leta 1866 je bila v Ljubljani 
ustanovljeno Žensko društvo za pomoč bolnim in ranjenim 
vojakom. Prihodnji teden bo veljalo posebno doplačilo pri 
nakupu poštnih znamk in vozovnic, ki bo uporabljeno za 
humanitarno dejavnost. |. K. 

36 
CŽ 

A K T U A L N O 

Bazen kriv 
za kalne odnose 
Zaradi lastništva letnega kopališča 
sta si prišla navzkriž Splošno športno 
društvo in tržiška občina. Ta želi last-
ništvo nad kopališčem, v zameno pa 
ponuja popravilo telovadnice v So-
kolskem d o m u . čemur društvo na-
sprotuje in ŽGII kopališče prodali. 

G O R E N J S K A 

Shujšali so 
za več kot dve toni 
v petih letih je 365 posameznikov z 
Jesenic. Žirovnice in Kranjske Gore 
skupaj izgubilo 2250 kilogramov tele-
sne teže. To je rezultat akcije nacio-
nalnega programa Cindi Slovenija za 
zdrav življenjski slog. Bistvo hujšanja 
je v glavi, pravi voditeljica akcije. 

4 

KRONIKA 

Sodijo domnevnim 
tihotapcem ljudi 
Na okrožnem sodišču v Kranju so za-
čeli včeraj soditi petnajsterici, ki naj 
bi sestavljala hudodelsko združbo za 
organizacijo nezakonitih prehodov 
državne meje. Policijska akcija pri od-
krivanje združbe je bila končana sep-
tembra lani. 

1 0 

S N O V A N J A 

Od Triglava do Vardarja 
v glavnem mestu Makedonije Skop-
ju je bil v drugi polovici aprila odme-
ven teden slovenske kulture. Vrstile 
so se prireditve in predstave, od raz-
stave slovenske grafike do predstav 
ljubljanske Orame. Pokazalo se je, 
da s m o Slovenci med Makedonci še 
vedno "gor vzeti". 

12,13 

VREME 

Danes bo ddno jasno. Jutri 
in v nedeljo bo spremenljivo 
oblačno. Predvsemjutri 
popddne in v neddjo bodo 
plohe in netnhie. 
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Volili bomo 
210 županov 
Po neuradnih informacijah bo večina gorenjskih 
županov znova kandidirala na lokalnih volitvah. 

J O Ž E K O Š N J E K 

Jeseni bodo lokalne volit-
ve, na katerih bomo, če bo 
državni zbor do konca junija 
ustanovil še pet novih občin, 
občinske svetnike in župane 
volili kar v 210 občinah. Prvi 
krog lokalnih volitev mora 
biti med 9. septembrom in 
5. novembrom, predsednik 
diiavnega zbora Franc Cuk-
jati pa jih mora razpisati 
med 29. junijem in 7. sep-
tembrom, da bodo lahko 
pravočasno začela potekati 
volilna opravila. Od osamo-
svojitve naprej je število ob-
čin naraslo z 62 na sedanjih 
205. Število za Slovenijo ni 
neobičajno, saj je bilo po po-
datkih Statističnega urada 
leta 1955 kar 384 občin, ki jih 

je tedanja oblast ukinila in 
ustanovila tako imenovane 
"velike socialistične občine". 

Na zadnjih lokalnih volit-
vah leta 2002 je dobila Li-
beralna demokracija Slove-
nije 26,7 odstotka glasov, 
SDS 13,65 odstotka, SLS 
13,47 odstotka, Združena li-
sta socialnih demokratov, 
sedaj S D, 9,51 odstotka, 
NSi 9,22 odstotka, DeSUS 
5,08 odstotka, Stranka mla-
dih 4,43 odstotka in SNS 
1,42 odstotka. 

Le redki gorenjski župani 
so že uradno napovedali 
ponovno kandidaturo na je-
senskih lokalnih volitvah. 
Večina za sedaj še molči, 
čeprav bodo šli po neurad-
nih informacijah skoraj vsi 
spet na volitve. 

KRATKE NOVICE 

LJUBLJANA 

Umrl je Vlasto Kopač 

v Ljubljani je v 93. letu starosti umrl gorenjski rojak iz Žirov, 
arhitekt, aktivist Osvobodilne fronte, zapornik v koncentra-
cijskem taborišču Dachau, obsojenec na povojnih dachau-
skih procesih in planinec Vlasto Kopač. Arhitekturo je študi-
ral pri prof Jožetu Plečniku in z njim sodeloval pri načrtova-
nju ljubljanskih Žal. Od začetka okupacije leta 1941 naprej je 
bil glavni ilustrator in opremljevalec brošur in naslovnic ile-
galnih glasil, oblikovalec prvih partizanskih znamk in pona-
rejevalec okupatorskih žigov in dokumentov. Oktobra leta 
1943 ga je aretirala domobranska politična policija in ga pre-
dala Cestapu, ki ga je poslal v Dachau, kjer je naskrivaj risal 
in tako ohranil prizore na življenje in umiranje v taborišču. 
Oktobra leta 1947 je bil na dachauskih procesih obsojen na 
smrt, nato pa pomiloščen na 20 let prisilnega dela. Leta 1951 
je bil izpuščen in šele leta 1986 tudi politično rehabilitiran. 
Zaradi krivic ni nikdar zahteval maščevanja. Dokler mu je 
dopuščalo zdravje, je risal, oblikoval, urejal razstave in zbor-
nike. Imel je veliko prijateljev. Naredil je veliko plemenitih 
dejanj. Živel je bogato, je ob njegovi smrti zapisala organi-
zacija Zveze borcev. J. K. 

KAMNIK 

Aktivna Slovenija proti plinskim terminalom 
Stranka Aktivna Slovenija je v sredo v Kamniku začela z ak-
cijo zbiranja podpisov proti postavitvi plinskih terminalov v 
Tržaškem zalivu, ki so jo naslovili Zaustavimo terminale -
ohranimo slovensko morje. "V AS ugotavljamo, da je pre-
prečitev gradnje plinskih terminalov možna le z močnim an-
gažiranjem državljanov Slovenije, ki želijo svoje morje ohra-
niti takšno, kot je, in ne podobno smrdeči greznici, ki bi bila 
zaradi nižjih temperatur tudi neprimerna za kopanje," so 
sporočili člani AS Kamnik, ki jih je v sredo obiskal tudi pred-
sednik Franci Kek. Podpise bodo na Glavnem trgu zbirali 
tudi v petek in soboto, j. P. 

•arih 
izžrebanemu naročniku časopisa 
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I Knjižno darilo prejme REZKA HRIBAR iz Radomelj. 

Konec moške prevlade 
Državni zbor je v prvi obravnavi sprejel dopolnitve zakona o volitvah v državni zbor, ki bodo 
zagotovile predvsem enakomernejšo zastopanost obeh spolov. 

JOŽE K O Š N J E K 

Ljubljana - Vladna koalicija 
je nameravala sprejeti po-
membnejše spremembe za-
kona o volitvah v državni 
zbor, med njimi tudi ukini-
tev volilnih okrajev in uved-
bo tako imenovanega prefe-
renčnega glasu. Ker se o tem 
v koaliciji niso uskladili in 
niso mogli zagotoviti za 
spremembo takega zakona 
potrebne dvotretjinske več-
ine, so se odločili za manjše 
spremembe, je dejal v sredo 
poslancem državnega zbora 
minister za javno upravo dr. 
Gregor Virant. 

Tako je državni zbor na 
sredini seji z veliko večino 
potrdil predlog o enakomer-
nejši zastopanosti kandida-
tov obeh spolov na kandidat-
nih listah, še posebej žensk, 
ki so bile doslej zapostavlje-
ne. Na kandidatnih listah za 
volitve v državni zbor leta 

LJUBLJANA 

Borut Pahor odgovoril 
Jelku Kacinu 

Evropski poslanec in pred-
sednik Socialnih demokra-
tov Borut Pahor je v torek, 2. 
maja, v izjavi za javnost od-
govoril na trditev evropske-
ga poslanca in predsednika 
Liberalne demokracije Slo-
venije jelka Kacina na zbo-
rovanjih na Javorovici in v 
Opatjem selu, da "se part-
nerstva za razvoj niso izmis-
lili v Grosupljem niti v Ljub-
ljani, ampak v Šempetru pri 
Novi Gorici". Po Pahorje-
vem mnenju je "kolega Ka-
cin hotel spomniti javnost, 
da Partnerstvo za razvoj in 
torej napad na socialno dr-
žavo ni zamisel predsednika 
vlade Janeza Janše ali koga 
drugega, temveč da je to 
moja zamisel". Tega me ni 
sram, J e zapisal Pahor. Na 
to sem ponosen, saj gre za 
pozitivno pobudo. Partner-
stvo še bolj poudarja po-
men socialnega dialoga in 
krepitev socialne države, 
vendar lahko postavimo 
uspešno socialno državo 
samo na zdrave gospodar-
ske temelje. J. K. 

2008 naj bi bilo najmanj 25 
odstotkov predstavnikov 
enega spola, na naslednjih 
volitvah pa naj bi se obvezni 
delež dvignil na 35 odstot-
kov. Samo kvote ne bodo re-
šile problema enakomernej-
še zastopanosti spolov, zlasti 
žensk, bodo pa prispevale k 
uveljavitvi spoznanja, da 
morata oba spola odločati 
enakopravno. Sprejete so 
bile tudi nekatere druge no-
vosti: prosojne volilne skri-
njice, p>osebna volišča za in-
valide, možnost glasovanja v 
volilnem okraju, v katerem 
volivec nima stalnega prebi-
vališča, in povečanje števila 
podpisov za vlaganje ne-
strankarskih kandidatnih 
list s sto na tisoč. 

Vse kaže, da se bo razpra-
va o načinu volitev poslank 
in poslancev v državni zbor 
nadaljevala. Poslanec Slo-
venske demokratske stran-
ke Branko Grims je na ne-

V sedanjem državnem zboru je deset poslank. V prihodnje 
naj bi jih bilo več. /FotoiTmiooki.irtnvcG 

davni konferenci za novi-
narje povedal, da predlaga 
njegova stranka drugim 
parlamentarnim strankam 
razmislek o spremembi se-
danjega proporcionalnega 
volilnega sistema in uvedbi 
dvokrožnega večinskega si-
stema, ki bi zmanjšal vpliv 

političnih elit, vzpostavil v 
politiki preglednejše od-
nose in prispeval k dvigu 
politične kulture. Po nje-
govem mnenju se bo mo-
goče dogovarjati tudi o 
kombiniranem večinsko-
proporcionalnem oziroma 
sorazmernem sistemu. 

Povezava Primorske in Gorenjske 
v predlog resolucije o prometni politiki v Sloveniji je bila uvrščena tudi 
povezava med Primorsko in Gorenjsko, kar zahteva tudi "žirovska izjava". 

JOŽE K O Š N J E K 

Ljubljana - Državni zbor je na 
koncu sredinega zasedanja 
sprejel tudi predlog resoluci-
je o prometni politiki Repu-
blike Slovenije, ki je po-
membna tudi za Gorenjsko. 
Na predlog poslanca Sama 
Bevka (Socialni demokrati), 
ki je bil izvoljen v gorenjski 
volilni enoti, je v resolucijo 
uvrščena tudi četrta promet-
na os, ki prek Poljanske in 
Selške doline ter Škofje Loke 
povezuje Severno Primor-
sko, Posočje, Idrijsko in Cer-
kljansko z Ljubljano in slo-
venskim avtocestnim omrež-
jem. Samo Bevk je povedal. 

da so marca nekateri poslan-
ci in gorenjski in primorski 
župani v Žireh podpisali "ži-
rovsko izjavo", s katero so zah-
tevali ureditev te cestne pove-
zave. "V Sloveniji nimamo le 
avtocestnega križa, temveč 
imamo tudi regije, ki so od 
njega prometno zelo odmak-
njene in s tem zapostavljene 
že v startu z manjšimi mož-
nostmi za razvoj," je v držav-
nem zboru povedal poslanec 
Samo Bevk. 

Predlog resolucije je bil v 
sredo v državnem zboru de-
ležen številnih kritik. Še 
posebej nezadovoljni so bili 
poslanci Liberalne demo-
kracije Slovenije in Sloven-

Samo Bevk /Fou>:T>naOoU. arhnCC 

ske nacionalne stranke, ki 
so pred glasovanjem zapu-
stili dvorano. 

DeSUS se pripravlja na volitve 
M A R J A N V R A B E C 

Radovljica - Pretekli teden je 
bila v Radovljici seja pokra-
jinskega odbora DeSUS za 
Gorenjsko. Seje sta se udele-
žila tudi Kari Erjavec, pred-
sednik stranke, in Ivan Ne-
rad, podpredsednik stranke 
in predsednik volilnega štaba 
stranke. Osrednja točka je 
bila ocena priprav na lokalne 
volitve 2006. Seveda pa ni 
šlo brez prikazov posamez-
nih težav in pomanjkljivosti 

pri delu. Eden večjih proble-
mov je razmeroma nizko šte-
vilo članov, kar onemogoča 
dobre kadrovske priprave na 
volitve. Tudi sodelovanje z 
društvi upokojencev pone-
kod še ni dovolj dobro, saj 
mnogim še danes ni jasno, 
da edino DeSUS lahko upo-
kojencem konkretno poma-
ga. Med mnogimi stališči, 
sprejetimi na seji, so po-
membni sklepi o polnih kan-
didatnih listah in pa o pravici 
občinskih in območnih od-

borov do sklepanja koalicij 
pred volitvami in po njih. De-
SUS bo imel tudi nekaj kan-
didatov za župane, ali sam ali 
v koaliciji z drugimi stranka-
mi, pa je še stvar priliodnosti. 

Predsednik Kari Erjavec je 
člane odbora seznanil z izva-
janjem koalicijske pogodbe, 
ki poteka normabio. Posebej 
je poudaril, da je delo po-
slanske skupine dobro, da pa 
so štirje poslanci izredno 
obremenjeni in podvrženi 
močnim pritiskom. 

mailto:danica.zavrl@g-glas.si


AKTUALNO info@g-glas.si 

Bazen kriv za kalne odnose 
Lastništvo letnega kopališča je sprlo Splošno športno društvo in Občino Tržič. Dogovora še ni. 

S T O J A N S A J E 

Tržič - Vodstvo bžiSke obfine 
je leta 1963 dalo Letno kopa-
lišče v brezplačno uporabo Te-
lovadnemu društvu Partizan 
Tržič. Ob zahtevi, da društvo 
skrbno gospodari z objekti in 
jih vzdržuje, je dovolilo vpis 
pravice uporabe v zemljiško 
knjigo. Leta 1998 so vpisali 
lastninsko pravico za nepre-
mičnine na Splošno športno 
društvo Tržič, ki je naslednik 
TVD Partizan. Marca 1999 je 
občinski svet sprejel sklep o 
določitvi šfKjrtnih objektov ob-
činskega pomena, med katere 
je uvrstil tudi Letno kopališče. 
To ni zadoščalo za vpis last-
ninske pravice na OWiio Tr-
žič, zato so skušali urediti last-
ništvo s pogodbo. Osnutek 
pogodbe je občina pripravila 
junija 2002, vendar društvo 
ni bilo pripravljeno za podpis. 
Konec leta 2005 je občina pre-
jela ponudbo društva za od-
kup kopališča. Društvo ne 
more prodajati podarjene last-
nine, je menila občinska 
uprava. Župan Pavel Rupar je 
predlagal, naj društvo vrne ko-
pališče občini brezplačno, ob-
čina pa bo dala denar za obno-
vo telovadnice Sokolov. Po 
burni razpravi na marčni seji 
občinskega sveta so imenovali 
komisijo, ki naj bi le dosegla 
sporazum. 

Do tega je še daleč, je mogo-
če sklepati po zadnjih dogaja-

Tržiško kopališče kliče po obnovi, še prej pa bo treba najti novega lastnika. 

njih. Iz Tržiča prihajajo name-
sto vesti o sporazumu izjave 
za javnost, v katerih vsaka 
stran trdi svoje. Služba za od-
nose z javnostjo Občine Tržič 
med drugim navaja, da dru-
štvo ni zelo zainteresirano za 
prodajo kopališča. Komisija za 
reševanje problematike kopa-
lišča je imela sestanek 4. apri-
la letos. Sklenila je predlagati 
društvu, da brezplačno prene-
se lastništvo kopališča na obči-
no, slednja pa bo namenila za 
obnovo Sokolnice 20 milijo-
nov tolarjev letos in 30 milijo-
nov leta 2007. Odgovor so pri-
čakovali v osmih dneh, vendar 
so namesto podpisanega za-
pisnika prejeli vrsto pripomb 

predsednika društva. Zavlače-
vanje naj bi škodilo kopališču, 
saj se občina ne more prijaviti 
na državne razpise za sofinan-
ciranje obnove. 

Druga stran ocenjuje, da 
občinska oblast še naprej 
spravlja na slab glas društvo 
in njegovega predsednika. 
Valjenje krivde nanje glede 
kandidatur za obnovo baze-
na je navadno spreneveda-
nje, trdi Jože Klofiitar. Za ta 
sredstva se namreč laliko po-
tegujejo le lastniki. Za zdaj je 
nesporni lastnik kopališča 
društvo, ki pa nima dobrih 
izkušenj s sedanjim vod-
stvom občine. Vse obljube so 
ostale neuresničene, kar velja 

tudi za sklep o denarju za ob-
novo Sokolnice. Kot je raz-
vidno iz gradiva za majsko 
sejo občinskega sveta, naj bi 
za ta namen rezervirali z re-
balansom proračuna le dva-
krat po 10 milijonov tolarjev. 
Tako bodo težko prišli do do-
govora z občino, je dejal 
predsednik. Pojasnil je tudi, 
da bo spoštoval sklepe občne-
ga zbora društva. Po uradni 
cenitvi kopališča bodo objavi-
li razpis za prodajo in izbrali 
najboljšega ponudnika. Letos 
bo kopališče še upravljal naj-
emnik gostinskega lokala. 
Glede na to ni bojazni, da ne 
bi do poletja uredili in odprli 
tržišk^ bazenov. 

Mag. Nedžad Grabus -
novi slovenski mufti 
Konec aprila je Sabor Islamske skupnosti v BiH izbral in potrdil novega 
slovenskega muftlja. To je 38-letni mag. Nedžad Grabus, ki se je rodil v 
Travniku (srednja Bosna) in je poročen. Ima tri otroke. 

M A G . A H M E D P A Š I Č 

Mag. Nedžad Grabus se je 
po končani srednji verski 
šoli (medresi) v Sarajevu leta 
1988 vpisal na Fakulteto za 
islamske znanosti, ki jo je 
zaradi vojne vihre v BiH 
končal leta 1994. V začetku 
devetdesetih je kratek čas 
služboval v Ljubljani, potem 
pa je bil skoraj dve leti imam 
na Jesenicah, kjer je s po-
močjo takratnega odbora lo-
kalne skupnosti in določe-
nih posameznikov ustanovil 
in stabiliziral muslimansko 
skupnost. Jeseniški musli-
mani ga pomnijo kot izred-
nega organizatorja in široko 
razgledanega človeka. Tudi z 
njegovo pomočjo so se kas-
neje ustanovile lokalne is-

lamske skupnosti v Tržiču, 
Kranju in Škofja Lold. Bil je 
zelo uspešen verski učitelj, 
saj je bilo v času njegovega 
službovanja na Jesenicah k 
verouku vpisanih 550 otroki? 
Še v času bosanske vojne se 
je vrnil v oblegano Sarajevo, 
kar so mnogi muslimani ra-
zumeli kot pogumno odloči-
tev. Pa še nekaj je zanimivo: 
v zelo kratkem času se je na-
učil govoriti slovenski jezik. 
Poleg slovenščine govori še 
bosansko, angleško in arab-
sko, sporazumeva pa se lah-
ko tudi v nemškem in tur-
škem jeziku. 

Leta 2001 je magistriral na 
Fakulteti za islamsko zna-
nost s področja akaid (islam-
ska doktrina), dve leti kasne-
je pa je vpisal tudi doktorat. 

katerega disertacijo naj bi za-
govarjal konec letošnjega 
leta. Je strokovni sodelavec 
Televizije Sarajevo, več let pa 
je urejal in vodil tudi verski 
program na Radiu BiH i. 
Napisal je veliko število član-
kov, nekatere pa je tudi pre-
vajal, med njimi tudi besedi-
la Tomaža Mastnaka. 

Grabus je izjavil, da je nje-
gov največji cilj realizacija iz-
gradnje islamskega kultur-
nega centra v Ljubljani, takoj 
po prihodu v Slovenijo v me-
secu jiiniju 2006 pa bo obis-
kal vseh 15 lokalnih islam-
skih skupnosti. 

Grabus se v bistvu vrača v 
okolje, v katerem je že bil. 
Pozna in razume slovensko 
družbo, mentaliteto in kultu-
ro, kar bo zagotovo ključne-

Mag. Nedžad Grabus 

ga pomena za vzpostavitev 
dobrih odnosov tako z medi-
ji kot tudi z državnimi insti-
tucijami, vsekakor pa bo po-
memben tudi odnos s slo-
vensko Rimokatoliško cer-
kvijo. Zaradi vseh navedenih 
razlogov in dejstev muslima-
ni v Sloveniji upajo, da se bo 
Islamska skupnost končno 
stabilizirala in umirila po 
skoraj dve leti trajajočih in-
ternih težavah, kar je pogoj 
za boljšo organizacijo in na-
predek na vseh področjih. 
Za takšne stvari je potreben 
pogumen in dober vodja. 
Mag. Nedžad Grabus to vse-
kakor je. 

Za kvaliteto bivanja 
ob obrtni coni 
Krajani ob predvideni obrtni coni na Jeprci 
so ustanovili civilno iniciativo. 

M A J A B E H T O N C E L J 

Zbilje - Glede obrtne cone na 
Jeprd, za katero je bilo pred 
leti več kot trideset zainter-
esiranih podjetnikov in obrt-
nikov, smo znova na začet-
ku. Vprašanje je tudi, koliko 
od teh jih je sploh ostalo, saj 
investitorji in podrobnejši 
programi še niso določeni. 
Na Občini Medvode je na-
mreč pred kratkim potekala 
prva prostorska konferenca 
o Občinskem lokacijskem 
načrtu za območje urejanja 
na Jeprci, katere namen je 
bil pridobiti in uskladiti pri-
poročila, usmeritve in legi-
timne interese gospodarskih 
subjektov in tudi zainteresi-
rane javnosti. In glas slednje 
je bilo slišati, saj so se tam-
kajšnji prebivalci povezali v 
Civilno iniciativo za ohrani-
tev kakovosti bivanja ob 
predvideni coni Jeprca. Usta-
novno listino je podpisalo 29 
polnoletnih krajanov, ki za-

htevajo. da se v okviru izdela-
ve Lokacijskega načrta izdela 
celovita pfesoja vplivov na 
okolje, da se predvidi takšna 
razporeditev objektov, da ne 
bodo povzročili poslabšanja 
kakovosti življenja, da se 
predvidi ustrezen odmik od 
stanovanjskih območij, da se 
zgradijo objekti, ki se bodo 
tudi po izgledu vklopili v 
prostor, ter da se lokalno ce-
sto Jeprca - Podreča prilago-
di povečanemu prometu. 

"Nismo proti obrtni coni, 
zahtevamo pa, da se posto-
pek pelje, kot je treba. Osno-
ven problem je, da investi-
torji in podrobnejši progra-
mi še niso določeni, kar po-
meni tudi veliko tveganje 
glede celovite realizacije na-
črta. Ne vem, kakšen lokacij-
ski načrt lahko naredijo, če 
ne vedo, kaj bi tukaj radi po-
stavili, Malo imam občutek, 
da se vse skupaj dela na 
silo," je pojasnil prvopodpi-
sani Mitja Starman. 
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KRATKE NOVICE 

BOHINJSKA BISTRICA 

V turizmu vsak po svoje 

LTO Bohinj naj bi bil krovna turistična organizacija v Bohi-
nju, žal pa jim še ne uspeva združiti vseh, ki živijo ali bi lah-
ko živeli od turizma. "Žal se turistično gospodarstvo in Tu-
rizem LTO Bohinj ne povezujeta dovolj. Poleg LTO imamo 
v Bohinju še Turistično društvo in Turistično zadrugo, tudi 
tu pa sodelovanje ni zadostno, saj na marsikaterem podro-
čju delajo vsak po svoje," je ob sprejemu letnega poročila di-
rektorja LTO Bohinj Marka Lenarčiča na zadnji seji bohinj-
skega občinskega sveta ugotavljala županja Evgenija KegI 
Korošec, tudi svetniki pa so se strinjali, da je javni zavod Tu-
rizem LTO Bohinj premalo prepoznaven, čeprav je direktor 
Lenarčič povedal, da so minulo leto uspešno poslovali in so 
ponosni tudi na nekaj priznaj, zlasti na srebrno priznanje 
Sejalec za Inovativen pristop pri trženju za kartico "Gost Bo-
hinja". V. S. 

JESENICE 

Izredna seja zaradi Skenderoviča 

Potem ko je Občina Jesenice s sodno odločbo iz stanovanja 
v središču Jesenic po dolgoletnih prizadevanjih pred krat-
kim vendarle izselila Aziza Skenderoviča, se je ta preselil v 
Podmežaklo, na parcelo ob Ilirski cesti. Uradno naj bi sicer 
od občine prevzel ključe nadomestnega stanovanja v Logu 
Ivana Krivca, a kot pravi predsednica KS Podmežakla Mari-
na Kaian, se je v resnici preselil v Podmežaklo. Tam naj bi z 
družino, kolegi in psom živel na parceli brez vode in sanita-
rij. Po besedah Kalanove naj bi na parceli podnevi in pono-
či bivalo najmanj sedem ljudi in mladoletni otrok. Razmere 
za okoliške stanovalce so postale nevzdržne, je dejala Kala-
nova, Skenderovič naj bi zapiral cesto, razbijal, vpil, sežigal 
material. Zato so se sinoči krajani zbrali na izredni seji Sve-
ta Krajevne skupnosti Podmežakla, na kateri so odgovorne 
skušali vnovič opozoriti na "problem Skenderovič". Kot je 
dejala Kalanova, občina z deložacijo ni naredila prav nič, 
temveč je problem zgolj prevalila na druge. U. P. 

PLANINA POD GOLICO 

Praznik narcis se začenja 

V Planini pod Golico, Javorniškem Rovtu in Plavškem Rovtu 
že cvetijo narcise oziroma ključavnice, ki bodo tudi letos 
privabile številne obiskovalce. Danes se v Planini pod Goli-
co pričenja letošnji praznik narcis. Tokratne celomesečne 
prireditve bodo nekaj posebnega, saj bodo poleg vseh tradi-
cionalnih dogodkov dogajanje združili s Tednom gozdov in 
odprtjem vhoda v Korelnov rov. Deset dni bo pri Savskih 
jamah gorela oglarska kopa in ob njej se bo dogajalo mar-
sikaj, je povedal predsednik Turističnega društva Planina 
pod Golico Franc Smolej. Osrednja prireditev pa bo 20. 
maja pri Savskih jamah. V Štefelinovi hiši sredi vasi je ure-
jena turistična pisarna, v kateri je mogoče dobiti ves pro-
mocijski material in informacije. U. P. 

LESCE 

Novo otroško igrišče pri Šobcu 

V kampu Šobec v neposredni bližini bajerja so med prvo-
majskimi prazniki odprli novo otroško igrišče s številnimi 
igrali. Kot je povedal Rado Urevc, direktor podjetja Šobec, 
so nadomestili stara, dotrajana igrala, obenem pa so igrala 
namestili tudi na več mestih v kampu. Igrala so namenjena 
predvsem manjšim otrokom, in sicer tako gostom kampa 
kot tudi zunanjim obiskovalcem. Obisk kampa je v teh dneh 
še brezplačen, po 20. juniju pa bodo tako kot vsako leto pri-
čeli pobirati vstopnino za vstop v kamp. U. P. 

Spet na veslaški zemljevid 
Pogoj za kandidaturo največjih tekmovanj je predvsem obnovljen ciljni prostor, ki s svojim videzom 
tudi sicer^ne navdušuje obiskovalcev Bleda. 

V I L M A STAN OVNI K 

Bled - Kljub zasilnim vzdrže-
valnim delom po vsaki zdmi na 
Bledu ugotavljajo, da bo treba 
temeljito prenoviti veslaško in-
frastrukturo, urejen veslaški 
center pa je eden glavnih pogo-
jev za kandidaturo B l e ^ za 
največje veslaške prireditve na 
svetu. "Želimo si, da se Bled 
vme na svetovni veslaški zem-
ljevid, prvi pogoj za to pa so te-
meljito obnovljeni veslaški ob-
jekti. Trenutno imamo v načr-
tu, da kandidiramo za tekmi 
svetovnega pokala leta 2009 in 
2010, leta 2011 pa naj bi Bled 
znova gostil svetovno prven-
sWo. Občina Bled nas pri načr-
tih podpira, prav tako se dogo-
varjamo z Fundadjo za šport in 
Ministrstvom za šolstvo in 
šport, zato upam, da niso uto-
pični načrti, da bomo drugo 
leto prvomajsko r^ato pripra-
vili v obnovljenem ciljnem 
prostoru," je ob nedavni vesla-
ški regati na Bledu povedal se-
kretar Veslaškega kluba Bled 

Tako dotrajane tribune za gledalce kot star sodniški stolp niso v ponos Bledu in ne izpolnju-
jejo zahtev za organizacijo največjih mednarodnih veslaških prireditev. 

Stanko Slivnik, ki si tako kot 
diugj veslaški delavci in šport-
niki želi, da čim prej izpolnijo 
osnovne pogoje Mednarodne 
veslaške zveze za organizacijo, 
med katerimi so na primer 
tudi boljše razmere za delo no-
vinarjevvdljnem prostora Ker 
so vse bolj resni tudi dogovori, 

da naj bi ustanovili Evropsko 
veslaško zvezo ter posledično 
pripravljali tekme evropskega 
pokala, je mogoče, da bi Bled 
gostil tudi katero od teh tekem, 
prav tako pa bo kandidiral za 
prvenstva mladih veslačev. 
'Tako za veslaški šport kot turi-
zem je pomembno, da smo za-

dnja leta dobili boljšo infra-
strukturo v Piranu, Izoli in Ma-
ribom, prenova na Bledu pa ne 
bo le priložnost za res vrhun-
ske prireditve, ampak bo za 
veslače pomenila boljše razme-
re za delo," dodaja predsednik 
veslaške zveze Slovenije Tomo 
Levovnik. 

Shujšali so več za kot dve toni 
V petih letih je 365 posameznikov z jesenic, Žirovnice in Kranjske Gore skupaj izgubilo 2250 kilogramov. 

URŠA PETERNEL 

Jesenice - Na Jesenicah že 
peto leto poteka šola hujšanja, 
ki sodi pod okrilje nacionalne-
ga programa CINDI Slovenija 
za zdrav življenjski slog. V pet-
ih letih se je je udeležilo 365 
posameznikov z Jesenic, Ži-
rovnice in Kranjske Gore in v 
tem času je vsak od njili v pov-
prečju izgubil sedem do osem 
kilogramov. Skupaj torej prek 
dve toni odvečnili Idlc^j^ov! 
Kot je povedala Vasiljka Ko-
kalj, diplomirana medicinska 
sestra iz Zdravstvenega doma 
Jesenice, ki vodi šolo hujšanja, 
zdravniki na hujšanje napotijo 
posameznike, ki imajo zdrav-
stvene težave in pri katerih 
preventivni pregledi pokažejo. 

da jih ogrožajo bolezni srca in 
ožilja. Šola hujšanja traja šest-
najst tednov, v tem času pa 
udeleženci na delavnicali go-
vorijo o zdravem načinu živ-
ljenja. zdravi prehrani, dejav-
nikih tveganja, o pomenu tele-
sne dejavnosti... V času delav-
nic imajo enkrat tedensko vo-
deno telesno vadbo v telovad-
nici in bazenu, večkrat se od-
pravijo v naravo z nordijskimi 
palicami. Ves čas pa seveda 
skušajo tudi izgubiti odvečne 
kilograme. "Ko prvič pridejo, 
se stehtamo. Vsakdo nato na 
listek napiše ime in telesno 
težo. Hkrati si že na začetku 
postavimo ciljno težo, v pov-
prečju naj bi vsakdo izgubil 
deset odstotkov teže," pravi so-
besednica. Na teden naj bi po-

sameznik izgubil od pol do 
enega kilograma teže. "Če več, 
izgubljamo predvsem vodo in 
hitro pride do jo-jo efekta, to-
rej se še hitreje zredimo spet 
nazaj." Po programu je treba 
jesti zdravo uravnoteženo pre-
hrano in vsak dan mora telo 
dobiti vsa liraiula, od ogljiko-
vih hidratov, beljakovin, vita-
minov, mineralov... Pomem-
ben je ritem hranjenja, vsak 
dan naj bi imeli pet manjših 
obrokov, pili pa naj bi tudi ve-
liko vode. Ker se maščobe zbi-
jajo predvsem s telesno aktiv-
nostjo, je ob tem nujno tudi 
vsaj pol ure zmerne telesne 
dejavnosti na dan. "Ne pretira-
vati, ampak tako, da se pre-
znojimo in zadihamo. TaJcrat 
se "kurijo" maščobe". V šoli 

hujšanja je zelo pomemben 
čustveni dejavnik, zato veliko 
govorijo o vrednotah in smis-
lu življenja. Zelo pomembna 
je čustvena stabilnost ("Da 
nismo žalostni, kajti v žalosti 
hodimo v hladilnik.") in sa-
mopodoba posameznika. 
Hujšanje je nainreč v glavi, še 
poudarja sobesednica. Zato je 
edina uspešna shujševalna 
metoda tista, ki prinese tako 
spremembo načina življenja 
in kot tudi spremenjen odnos 
do samega sebe. Potem se ki-
Ic^rami znižujejo kar sami od 
sebe. Tako je največji uspeh 
pri hujšanju dosegla gospa, ki 
je v dveh letih izgubila k ^ 60 
kilogramov. "To je bila res 
zgodba o uspehu," pravi Va-
siljka Kokalj. 

BEGUNJE 

Trideset let osnovne šole 

V podružnični osnovni šoli v Begunjah praznujejo 30-letni-
co. Pred tridesetimi leti, 3. maja 1976, so se učenci in uči-
teljice iz nekdanje Kmetijske šole v Poljčah, kjer je osnov-
nošolski pouk potekal osem let (še prej v stavbi današnje-
ga vrtca) preselili v novozgrajeno šolo v Begunjah. Nova 
šola je bila zgrajena s samoprispevkom in je do septembra 
2003 delovala v okviru radovljiške šole A. T. Linharta. Da-
nes pa je del matične šole OŠ F. S. Finžgarja v Lescah. Ob 
jubileju učenci danes, v petek, ob 19. uri v dvorani Centra 
za obrambno' usposabljanje v Poljčah pripravljajo sloves-
nost. V prostorih Krajevne skupnosti v Begunjah pa je na 
ogled tudi razstava fotografij o zgodovini šole in izdelkov 
učencev. U. P. 

MOŠNJE 

Priznanja krajevne skupnosti 

Prvi teden v maju praznuje Krajevna skupnost Mošnje. Ob 
prazniku so tudi letos pripravili različne športne prireditve, 
osrednja proslava pa bo jutri, v soboto, ob 19. uri, v kultur-
nem domu. Na njej bodo letos prvič podelili priznanja in za-
hvale krajevne skupnosti. Priznanja bodo prejeli Ciril Zupan, 
Brane Pirih in Zvone Potočnik, zahvale pa vsi dosedanji pred-
sedniki krajevne skupnosti, to so bili Niko Sok, Anton Pintar, 
Rok Sitar in Janko Lavrič. Kot je še povedal predsednik Krajev-
ne skupnosti Mošnje Franjo Peternel. bodo pred proslavo pri-
pravili še pogostitev za vse občane, ki so starejši od 70 let, 
med njimi so posebej ponosni na najstarejšo krajanko Hele-
no Pristavec, ki je pred kratkim praznovala sto let. V sklopu 
praznovanj pripravljajo tudi gasilsko vajo. U. P. 
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Med prijatelji žlahtne pesmi 
Slavnostni koncert ob 35-letnici Mešanega pevskega zbora Iskra. Prisrčen uvod s pesmijo V naših 
letih brez skrbi. 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - Slavnostni koncert ob 
jubileju je bil v Domu krajev-
ne skupnosti v Čirčah. Zbor 
je pognal korenine kot Mo-
ški pevski zbor Iskra Elektro-
mehanika leta 1971. Prepeva-
lo je 46 pevcev, ki so si za re-
pertoar izbrali delavske, bor-
bene ter slovenske in jugos-
lovanske ljudske pesmi, pa 
tudi umetne in sodobne pes-
mi domačih in tujih avtorjev. 
Konec leta 1981 so se mo-
škim pridružile tudi pevke iz 
tovarn Iskre ter nekatere pev-
ke in pevci nekdanjega uči-
teljskega zbora Stane Žagar. 
Prvi javni nastop v takšnem 
sestavu in pod imenom Me-
šani pevski zbor Iskra so 
imeli s podoknico pred Pre-
šemovo hišo leta 1982. "V 35 
letih je v zboru sodelovalo 
kar 165 pevk in pevcev, ki so 
vsak ob svojem času in po 
svojih močeh pripomogli, da 
se je zbor obdržal vse do da-
našnjih dni. Pri tem imajo 
seveda posebno mesto tudi 
dirigenti," je Bojan Kadunc, 
sedanji predsednik zbora, 
napisal v knjižico, ki so jo iz-
dali ob jubileju. 

Prisrčen uvod v praznova-
nje 35-letnice je bil nastop 
zbora in starejše skupine 
otrok iz vrtca Cirče, ko so 
skupaj zapeli pesem Janka 
Gregorca V naših letih brez 
skrbi. Za pravo mero humor-
ja je poskrbel voditelj Jože Je-
rič, slavljenci pa so v goste 
povabili tudi Coklarje, osem 
članov glasbene skupine iz 
Borovnice, ki jih povezuje 
ljubezen do ljudske glasbe 

ob spremljavi na perivnik, 
podkev, kravji rog ... Slav-
nostnega dogodka sta se ude-
ležila tudi župan Mestne ob-
čine Kranj Mohor Bogataj in 
predstavnik Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti, 
koordinacija za Gorenjsko, 
Marko Črtalič, ki je nekate-
rim članom zbora podelil 
Gallusove značke za dolgo-
letno predanost vokalnemu 
petju. V programu, ki ga je 

izbrala dirigentka Maja No-
san, je bilo slišati veliko le-
pih slovenskih pesmi. "Pet-
je je tista rdeča nit, ki nas 
druži ter hkrati sili k red-
nim vajam in nas osrečuje 
na nastopih. Poleg petja pa 
nas zbližuje in pomlajuje 
tudi druženje. Postalo je se-
stavni del našega življenja," 
je za popotnico do nasled-
njega jubileja dejal Bojan 
Kadunc. 

Akcije za lepše mesto 
SUZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - Turistično društvo 
Kranj je za letošnje leto pri-
pravilo več projektov, ki že 
potekajo in ki naj bi pripo-
mogli k večji urejenosti obči-
ne in starega mestnega je-
dra. V prvem izbirajo najlep-
še urejeno krajevno skup-
nost, pri čemer ocenjujejo 
čistočo in urejenost zelenic, 
nasadov in zgradb po posa-
meznih krajevnih skupno-
stih. "Za vse tri projekte smo 
sestavili posebno komisijo, v 
kateri so člani našega dru-
štva in povabljeni strokovnja-
ki, denimo krajinarji. Oce-
njujemo po vnaprej izdela-
nih kriterijih," je povedal 

Popravek 

V sredo sem v članku Mot-
nje vida pri starejših pomo-
toma napisala, da je pred-
sednik Koronarnega društva 
Kranj Tomaž Gruden. Prave-
mu predsedniku društva 
Andreju Rekarju se za to 
opravičujem. S. K. 

W W W . C O R E N J S K I C L A S . S I 

Lado Kraljič iz Turističnega 
društva Kranj. V drugem 
projektu izbirajo najbolj ure-
jeno pročelje hiše v starem 
mestnem jedru Kranja. "To 
je že dobro znana vsakoletna 
akcija. Z njo prispevamo k 
zavesti o ohranjanju arhitek-
ture starega mestaega je-
dra," je povedal Kraljič. 

Izbirajo tudi najlepše ure-
jeno in izvimo zelenico v ob-
čini. Namen te akcije pa je iz-
boljšati urejenost zelenic ob 
cestnih vpadnicah, parkih in 
trgih mesta. Rezultate bodo 
objavili konec septembra na 
javni prireditvi, za sredstva 
za izvedbo projektov pa so 
uspešno kandidirali na razpi-
sih Mestne občine Kranj. 

Komisija bo ocenjevala tudi urejenost zelenic in nasadov. 
(Ne)urejen nasad ob kranjski porodnišnici je nekaterim trn 
v peti. / f Mo: Tina Doki 

Od 15. do 17. maja pridite na Slovenski 
trjg v Kranju in odtisnite svojo dlan na 
Nivea steno! Za vsak vaš odtis bo NIVEA 
prispevala 200 tolarjev v učni sklad za 
socialno ogrožene otroke in mladino. 
učni sklad je ustanovilo podjetje Beiersdorf Slovenija 
v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije. 

PODAJTE NAM ROKO 

KRATKE NOVICE 

PREDDVOR 

Pomembno je tudi spoštovanje 

Minulo soboto sta si po 50 letih zakona večno ljubezen in 
zvestobo v gradu Hrib v Preddvoru znova obljubila Stanisla-
va in Miroslav Mlakar, ki jesen življenja preživljata v tamka-

/ 

Zlatoporočenca Stanislava in Miroslav Mlakar 

jšnjem domu starejših občanov. Poleg ljubezni je v zakonu 
zelo pomembno tudi spoštovanje, sta prepričana zlato-
poročenca, ki se danes zelo rada spominjata let, ki sta jih 
preživela skupaj. Spoznala sta se v kranjski tovarni Iskra, 
kjer sta bila oba zaposlena vse do upokojitve. 72-letna 
Stanislava se je rodila na domačiji z osmimi otroki pr' Mi-
hovec v Besnici, leto starejši Miroslav pa izhaja iz delavske 
družine v Kranju. Dom sta si uredila v bloku za kranjskim 
nebotičnikom, v zakonu pa sta se jima rodila dva otroka, 
hčerka Vera in sin Rado. V veliko veselje so zlatoporočence-
ma tudi vnukinja in dva vnuka. Danes, ko jima zdravje na 
služi več najbolj in ne moreta biti več tako aktivna kot 
včasih, si čas krajšata z gledanjem televizije, še posebej pa 
se razveselita obiskov. A. H. 

KRAN) 

Tanja in Domen dobita povečevali 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih v Kranju, ki je v 
humanitarni akciji zbiralo denar za nakup računalnika s 
povečevalom za osnovnošolca Domna Bremca, pripravlja 
slovesno izročitev pripomočka. Dobil ga bo na prireditvi v 
ponedeljek, 8. maja, ob 17.30 v društvenih prostorih, 
podobnega pa bodo izročili tudi slabovidni srednješolki 
Tanji Oranič. V dobrodelni akciji je sodeloval tudi Gorenjs-
ki glas, darovalci pa so prispevali 2,7 milijona tolarjev. 
D. Ž. 

KRANJ 

Podaljšan čas poslovanja ob sredah 

Elektro Gorenjska z majem prilagaja oziroma podaljšuje čas 
s strankami (uradne ure) ob sredah na lokacijah Ul. Mirka 
Vadnova 3 v Kranju In Moste za v Žirovnici. Sprejemne pis-
arne za obračun električne energije in postopke v zvezi z iz-
dajo soglasja za priključitev imajo od srede 3. maja uradne 
ure ob ponedeljkih, torkih In četrtkih od 8. do 14. ure, ob 
sredah od 8. do 16.30 in ob petkih od 8. do 13. ure. M. C. 

http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
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Jubilej Nika Sadnikarja 
Dr. Niko Sadnikar, častni občan Kamnika, je svoj visoki jubilej praznoval v družbi župana. 

JASNA PA IAD IN 

Kamnik - "Že zjutraj so po 
telefonu začele deževati če-
stitke iz vse Slovenije - res se 
je veliko ljudi spomnilo 
name. Hvala tudi županu, 
da mi je pripravil tole sveča-
nost," je na svoj 90. rojstni 
dan dejal dr. Niko Sadnikar, 
že deveto leto častni občan 
in gotovo največji poznava-
lec zgodovine Kamnika in 
njegovih ljudi. "Sadnikar je 
za Kamnik postoril izjemno 
veliko. Vesel sem, da je še 
vedno tako čil in zdrav ter da 
s svojimi izkušnjami in do-
bronamemostjo še vedno 
pomaga meni in vsemu 
Kamniku," je dejal župan 
Anton Tone Smolnikar, Id je 
slavljencu podaril likovno 
delo Lojzeta Kalinška s kam-
niško Veroniko. Sadnikar, 
rojen v eni bolj znanih kam-
niških družin, je nasledil 
očetovo muzejsko zbirko, 
prvo zasebno zbirko na Slo-
venskem, ki je bila za jav-
nost odprta že leta 1893. 
Kljub zgodovini, ki je bila že 
njegova otroška ljubezen, se 
je odločil za poklic zdravni-
ka, tako da je med vojno de-
lal kot kirurg, po hujši bolez-
ni pa se je preusmeril v rent-
genologijo. Vse življenje je 
ostal zvest svojemu rodne-
mu Kamniku, kjer mu pri-
znavajo izredne zasluge. Še 
kot zdravnik je pomagal pri 
ustanovitvi rentgenološkega 

Dr. Niku Sadnikarju je za jubilej čestital tudi župan Anton Tone Smolnikar. 

oddelka v kamniškem zdrav-
stvenem domu, kjer je bil 
štirinajst let tudi vodja. Po 
upokojitvi leta 1980 pa se je 
z vso energijo posvetil kultu-
ri in turizmu. Devetnajst let 
je bil podpredsednik turistič-
nega društva, je pobudnik 
prireditve Dnevi narodnih 
noš in zaslužen za spomin-
ske plošče, ki so jih namesti-
li na rojstne hiše slavnih 
Kamničanov. Vsa leta je os-
tal društven človek in še da-
nes je dejaven v številnih 
organizacijah - v nekaterih je 

dan že več kot petdeset let, 
svoje znanje pa z veseljem 
prenaša na mlajše generaci-
je. In kakšen je recept za 
tako visoko in čilo starost.' 
"Narava ima takšne zako-
ne," pove in doda, da mu v 
življenju ni bilo vedno lah-
ko. Kakšen kozarček vina za 
zdravje in aktivno udejstvo-

š e ^ i s j e 

I 
1 1x visje 

vanje na vseh področjih sta 
mu gotovo pomagala. Še da-
nes v Kamniku in okolici ne 
manjka na skoraj nobeni 
kulturni prireditvi: "Čutim, 
da mi energija vsak dan 
peša, a prvo nadstropje je še 
neonesnaženo," je v smehu 
še dodal v zanj značilnem 
humoiju. 

Spomnijo se tudi hudo bolnih 
člani Društva invalidov Žiri, ki letos vstopa v deveto leto delovanja, so se minulo nedeljo zbrali na 
volilnem občnem zboru. 

MATEJA RANT 

Žiri - "Iz leta v leto napredu-
jemo pri svojih dejavno-
stih," je na začetku ugotav-
ljala predsednica društva 
Milojka Krmelj, ki bo dru-
štvo, kot so odločili na ne-
deljskem občnem zboru, vo-
dila tudi v prihodnje. Dru-
štvo združuje 220 invalidov 
in 56 pridruženih članov, 
med katerimi so predvsem 
svojci invalidov. "Njihova 
pomoč jo zelo dobrodošla 
zlasti, ko se odpravimo na 
kopalne izlete." 

Lani so organizirali štiri 
take kopabie izlete, med dru-
gim v Strunjan, ko so si spo-
toma ogledali še Sečovelj ske 
soline, Terme Olimia in Bo-
hinj, kjer so se z ladjo pope-
ljali po jezeru. Podobne izle-
te imajo v načrtu tudi letos, 
ko se bodo spet odpravili na 
Primorsko, v Topolšico, Ter-
me Snovik in Tuheljske to-

Želite ' 
plice. Prav tako bodo tudi le-
tos pripravili tradicionalno 
martinovanje in novoletno 
srečanje. "Tovrstna družab-
na srečanja so zelo priljublje-
na. Dokaz, da jih potrebuje-
mo, je med drugim to, da se 
jih je lani udeležilo več kot 
sto naših članov in njihovih 
svojcev." Ob tem so se spom-
nili tudi tistih, ki zaradi 
zdravstvenih težav ali drugih 
razlogov ne morejo z njimi 
na take izlete.'"Mnogo hudo 
bolnih invalidov sameva po 
.svojih domovih in domovih 
za starejše," je dejala Milojka 
Krmelj in dodala, da kljub 
temu na pozabijo nanje in 
jih redno obiskujejo. 

Društvo se je lani okrepilo 
za štiri člane, manj zado-

Za predsednico Društva invalidov Žiri so znova izvolili 
Milojko Krmelj. /p«o poi«™ mia»i sjidasin 

voljni pa so ob ugotovitvi, da 
je kar sedemdeset odstotkov 
njihovih članov starejših od 
šestdeset let. S svojim pro-
gramom bodo še naprej skr-
beli za ohranjanje njihovega 
zdravja, rekreacijo in ohra-

njanje psihofizičnih sposo-
bnosti, je napovedala Krme-
Ijeva. Temu je recimo na-
menjena tudi telovadba v 
prostorih osnovne šole Žiri, 
ki jo obiskuje več kot dvajset 
članic. 

KRATKE NOVICE 

PREDDVOR 

Zakup zemljišča 

Občina Preddvor si že dalj časa prizadeva za urejenost ob-
režja ob jezeru Črnava v Preddvoru. Za to so pokazali inter-
es tudi lastniki približno 6000 kvadratnih metrov velikega 
zemljišča. Župan Franc Ekar in lastnica Majda Rumpret iz 
Ljubljane sta podpisala zakupno pogodbo, ki bo omogočila 
uporabo zemljišča v turistične namene. Dovoljeni bodo 
sprehodi, kopanje, pikniki, športne In zabavne prireditve ter 
druge dejavnosti ob jezeru, zakupnik pa bo skrbel za čistost 
in urejenost območja. Da bo možno opravljati razne dejav-
nosti, bodo na novo uredili poti, ki bodo omogočile dostop 
do severnega dela jezera. Zakup je sklenjen od 1. maja 2006 
do preklica. Prvo leto bo brezplačen, pozneje pa bodo dolo-
čili višino zakupnine za bodoče. S. S. 

Obresti na devizne depozite 
najmanj 11 x višje od 
obresti na vpogledne vloge 
v evrih! Ponu^^ba velJa za depozite v evrih 

nad 6 mesecev in nad 5.000 EUR 
do vključno 31. maja 2006. 

www.abanka.si | info@abanka.si 

GORENJA VAS 

Majski večeri v znamenju kulture 

Kulturno umetniško društvo Trata-Corenja vas v maju pri-
pravlja sklop Majskih večerov, s katerimi želijo popestriti 
kulturno dogajanje v občini. Že to nedeljo ob 19.30 bodo v 
osnovni šoli Ivana Tavčarja gostili dr. Ivana Štuhca, ki bo 
predstavil knjigo Smer - osvobojena dežela. V njej je avtor 
izrazil svoje mnenje o tem, kako bi bilo možno izboljšati šol-
ski sistem in medije, kot član sveta RTV pa bo odgovarjal 
tudi na vprašanja poslušalcev glede delovanja javne televizi-
je. Za popestritev večera bo poskrbel mešani pevski zbor 
Tratarski zvon, v prostorih šole pa bo svoja dela na temo kri-
ževega pota razstavljal akademski kipar Viktor Konjedic. 
Prihodnjo nedeljo, 14. maja ob 19.30 bo o izzivih sodobne-
ga človeka spregovoril dr. Primož Krečič, kulturno dediščino 
Slovenije pa bo 21. maja predstavil pesnik, pisatelj, slikar in 
kipar Janez Krajnc. Zadnje predavanje, na katerem bodo go-
stili dr. Jožeta Pluta, bo namenjeno vprašanju duhovne 
oskrbe v slovenski vojski. M. R. 

ŽIRI 

Iščejo še tretjega zdravnika 

Po izselitvi enega od zobozdravnikov iz tamkajšnjega zdrav-
stvenega doma imajo zdaj v Žireh na voljo prosto ambulan-
to. Zato se je občia že pred časom obrnila na javni zavod 
Osnovno zdravstvo Gorenjske, da bi jim zagotovili še enega 
splošnega zdravnika. Z utemeljitvijo, da zdravnikov pri-
manjkuje, so jih zavrnili, je pojasnil tajnik žirovske občine 
Andrej Poljanšek, zato bodo zdaj poskušali zdravnika po-
iskati prek javnega razpisa. "Treba pa se je zavedati, da Žiri 
niso privlačne za zdravnike s koncesijo, saj bi imel verjetno 
problem dobiti dovolj pacientov," ob tem ni nič kaj optimi-
stičen Poljanšek. M. R. 

MOSTE PRI KOMENDI 

Krožišče v Mostah je nujno 

Križišče v Mostah, ki je znano voznikom na poti proti Kam-
niku, Mengšu, Vodicam in Kranju, je že nekaj let povsem 
nepregledno, počasi prevozno in posledično tudi nevarno. 
Občina Komenda je na državo naslovila pobudo za gradnjo 
krožišča. "Obljubili so nam, da bomo - če gradnja krožišča 
ne bo mogoča - dobili vsaj semaforizirano križišče, a do 
danes se ni zgodilo nič od tega," je povedal župan Tomaž 
Drolec. Da pa je križišče v teh dneh še bolj aktualno, je "kri-
va" poslovna cona v Komendi, kjer že rastejo prvi objekti, 
med drugim tudi logistični center podjetja Lidl. "Vse skrbi 
samo to, koliko se bo zaradi tovornjakov iz cone povečal 
promet skozi Vodice proti avtocesti. Koga pa skrbi povečan 
promet skozi Moste.' Križišče pri Kralju je že zdaj obupno in 
morda se bo šele potem, ko se bo zaradi tovornjakov zares 
vse ustavilo, država zganila in na tej cesti izpolnila, kar je 
bilo že dogovorjeno," je ogorčeno nadaljeval župan. J.P. 

http://www.abanka.si
mailto:info@abanka.si
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Treba bo dosegati tudi gole 
" U p a m , d a n a m igra v o b r a m b i z m o č n e j š i m i n a s p r o t n i k i ne b o p o b r a l a preveč m o č i in d a b o m o 

l a h k o d o s e g l i t u d i k a k š e n gol ," pred d a n a š n j i m z a č e t k o m s v e t o v n e g a h o k e j s k e g a p r v e n s t v a v Latvi j i 

pravi n a p a d a l e c T o m a ž R a z i n g a r . 

V I LMA STANOVNIK 

Jesenice - Minuli torek zve-
čer so se s prijateljsko tekmo 
proti reprezentanci ZDA 
naši hokejisti poslovili od do-
mačih navijačev. Kljub pora-
zu o : 6 (o : o, o : 3, o : 3) na 
prizorišče letošnjega elitnega 
svetovnega prvenstva v Rigo 
v sredo niso odhajali sklonje-
nih glav. "Vzdušje v moštvu 
je zelo dobro in v Latvijo za-
gotovo gremo z vsem srcem 
zastopat barve Slovenije. 
Upam, da se nam ne bo pre-
več poznalo, da je bila ekipa 
pred prvenstvom skupaj le 
kratek čas in da smo odigrali 
zgolj eno prijateljsko tekmo 
z ekipo ZDA," je pred odho-
dom na svetovno prvenstvo 
povedal eden naših najbolj 
zanesljivih napadalcev, Jese-
ničan Tomaž Razingar, ki si 
seveda ne dela utvar, da bi 
laliko premagovali tako slovi-
te in izkušene nasprotnike, 
kot so ekipe Finske, Češke in 
tudi domače Latvije. "Oseb-
no se najbolj bojim tekme 
proti Finski, kjer bo zagotovo 
zelo težko, podobno bo tudi 
na tekmi proti Čehom. Če 
nam bi uspelo presenetiti 
Latvijce na njihovem terenu. 

Močnejši del naše hokejske reprezentance so zagotovo vratarji na čelu z jeseniškima 
čuvarjema mreže Robertom Kristanom In Gabrom Glavičem (na stiki). / foio.Tma dom 

pa bi bil to lep podvig, čeprav 
bodo kot domačini igrali pod 
velikim pritiskom. Treba pa 
bo seveda dati kakšen gol in 
upam, da ne bomo vseh 
moči porabili v obrambi," je 
tudi povedal eden najbolj 
prodornih strelcev naše re-
prezentance Tomaž Razin-
gar. ki naj bi v napadu igral 
skupaj z Anžetom Kopitar-
jem in Marcelom Rodma-

nom. Drugi udarni slovenski 
napad naj bi bil Dejan Kon-
trec, David Rodman in Jaka 
Avgustinčič, čeprav .selektor, 
češki strokovnjak František 
Vybomy, pred odhodom v 
Latvijo še ni natanko določil 
štirih napadov. Se je pa po 
tekmi z ZDA odločil, da iz 
dokončanega seznama po-
tnikov v Rigo črta branilca El-
visa Bešlagiča in Žigo Sveteta 

ter napadalca Gregorja Pol-
ončiča in Borisa Pretnarja. 

Naši hokejisti, ki v Rigi ig-
rajo v predtekmovalni skupi-
ni A, se bodo danes najprej 
pomerili z ekipo Finske, tek-
ma pa se bo začela ob 16.15. 
Drugo tekmo z ekipo Češke 
bodo naši odigrali v nedeljo 
ob 16.15, tretjo v predtekmo-
vanju, z domačo Latvijo, pa v 
torek ob 16.15. 

Odlikujeta ga borbenost in hitrost 
K r a n j č a n Jakob M i l o v a n o v i č bo p r v i č n a s t o p i l v s l o v e n s k i h o k e j s k i č l a n s k i r e p r e z e n t a n c i na s v e t o v n e m 

p r v e n s t v u , prav z b o r b e n o s t j o in h i t r o s t j o pa j e p r e p r i č a l i z k u š e n e g a s e l e k t o r j a F r a n t i š k a V y b o r n y j a . 

V ILMA STANOVNIK 

Kranj - Kar pet slovenskih 
hokejistov bo letos prvič na-
stopilo na članskem sveto-
vnem prvenstvu v hokeju. To 
so Boštjan Groznik z Brezij, 
Egon Murič z Radovljice, An-
drej Hebar z Ljubljane, Rok 
Pajič z Jesenic in 22-letni 
Kranjčan Jakob Milovanovič. 
Z Jakobom, ki igra na mestu 
branilca, sva se pogovarjala 
pred odhodom v Latvijo. 

Se spomniš prvih korakov 
na ledu? 

"Trenirati sem začel že pri 
treh letih pri kranjskem Tri-
glavu. Kako je bilo na začet-
ku, se res komaj spomnim, 
vem pa, da sem vedno rad 
igral, ponosen sem bil, ker 
sem igral za Triglav, in če bo 
le kdaj v Kranju spet ledena 
dvorana in bodo spet pogoji 
za igranje ter prava ekipa, se 
bom zagotovo vrnil." 

Zadnjo sezono si igral v 
Franciji, pri ekipi Brianco-
na. Kak.šne izkušnje si do-
bil.> 

Jakob Milovanovič postaja eden najzanesljivejših branilcev 
naše hokejske reprezentance. / FOIO:T.NADOW 

"Moja glavna odlika je bor-
benost, pa tudi hitrost in 
prav pri tem sem še nekaj 
pridobil. Sicer pa smo vadili 
vse elemente igre, saj je bilo 
v ekipi kar nekaj tujcev. Po-
leg mene je bil iz Kranja še 
Edo Terglav, ki pa si je konec 

januarja poškodoval koleno 
in je imel operacijo, tako da 
upam, da bo spet kmalu na 
treningih." 

Kdaj si prišel iz Francije? 
"Prišel sem konec marca, 

nato pa takoj začel trenirati 

za reprezentanco. Poskrbe-
ti je bilo treba tudi za šolo, 
saj sem se po končani eko-
nomski gimnaziji vpisal na 
Fakulteto za organizacijo 
dela. Kakšen izpit pa bo po-
čakal še za čas po nastopu v 
Latviji." 

V članski ekipi za svetovno 
prvenstvo si letos prvič, iz-
kušenj z velikih tekmovanj 
pa ti ne manjka? 

"2e od štirinajstega leta 
sem nastopal za različne 
slovenske hokejske repre-
zentance, tako da nekaj izku-
šenj že imam. Vendar mi 
nastop med člani vseeno ve-
liko pomeni in vesel sem, da 
me je selektor Vyborny iz-
bral v ekipo." 

Kaj pričakuješ v Latviji? 
"Upam, da si bomo obsta-

nek med elito zagotovili že v 
predtekmovanju. Priložnost 
bomo iskali zlasti na tekmi 
proti Latviji." 

Te poleg hokeja veseli še 
kaj? 

"Zelo rad igram biljard." 

VABILA, PRIREDITVE 

Nogometni spored - V ligi Si.Mobil bo ekipa Domžal jutri, v 
soboto, z začetkom ob 17. url gostila ekipo Drave. Že danes 
ob 20. url bo v Šenčurju tekma med ekipa Tinex Šenčur In 
Factorem v 2. SNL, ekipa Supernove Triglava pa v nedeljo 
gostuje pri Aluminiju v Kidričevem. V 3. SNL - zahod bo eki-
pa Roltek Doba že danes ob 20. url gostila Jadran Dekane, 
Zarica se bo jutri ob 17. url doma pomerila z ekipo Brd, hkra-
ti pa bo tudi tekma Kalcer Vodoterm Radomlje - Avtoplus 
Korte. Ekipa Ihana v nedeljo gostuje pri Kolpi, Jeseničani pa 
pri Krki. Pari 20. kroga v i . gorenjski ligi so: Visoko - Kranj-
ska Gora, Brltof - Velesovo, Bled HIrter - Alpina Žlrl, Naklo -
Sava In Lesce - Železniki. Pari 16. kroga v 2. gorenjski ligi pa 
so: Trboje - Preddvor, Podbrezje - Ločan, Bitnje - Polet in 
Kondor - Bohinj. Vse tekme bodo na sporedu jutri, v sobo-
to, z začetkom ob 17.30. V. S. 

Rokometni spored - V i . A moški rokometni ligi bo v končni-
ci za obstanek ekipa škofjeloškega Terma v domači dvorani 
na Podnu jutri, v soboto, z začetkom ob 20. uri gostila eki-
po Krke. V 1. B državni ligi za ženske bo ekipa Loke v nede-
ljo ob 17.30 gostila ekipo Sežane, ekipa Vita Centra Naklo pa 
odhaja na gostovanje na Ptuj. Savčanke so tekmo odigrale 
vnaprej. V. S. 

Turnir v odbojki na mivki - Odbojkarski klub Triglav Kranj bo 
jutri, v soboto, pripravil moški in ženski turnir v odbojki na 
mivki. Turnir 3. ranga v Igri dvojic bo potekal v rekreacijskem 
centru Vogu v Spodnji BesnicI, začel pa se bo z zborom ob 
9. uri. Prijave sprejemajo na elektronski naslov odbojkana-
mlvki@yahoo.com ali SMS na 031/300 087. V. S. 

Podelitev pokalov gorenjskim namiznotenisačem - V rekre-
acijskem centru TE-LA na Miljah pri Visokem bo jutri, 6. 
maja, ob 16. url sklepna prireditev ob zaključku Gorenjske 
namiznotenlške lige za sezono 2005/2006. Ob športih Igrah 
bodo podelili tudi pokale, največjega za zmago v 1. ligi bo do-
bila ekipa Vile Bella, za zmago v 2. ligi pa ekipa Lulgi. V. S. 

Šahovski turnirji v Bohinjski Bistrici - ŠK Bohinj Bohinjska 
Bistrica organizira vsako prvo soboto v mesecu ciklus tur-
nirjev. Tekmovanja potekajo v klubskih prostorih, Triglavska 
28, v Bohinjski Bistrici (v neposredni bližini vodnega parka). 
Tokratni turnir bo potekal jutri, 6. maja, z pričetkom ob 17. 
uri, predviden zaključek pa je ob 20. uri. Turnirji se Igrajo po 
švicarskem sistemu, 9. krogov, vsak Igralec bo Imel na voljo 
1 0 minut za partijo, rekvizite zagotovi organizator. Prijave 
sprejemajo do 15 minut pred začetkom turnirja. Informaci-
je: Tugo Kočevar, GSM: 041/830-831. O. O. 

Pohod na Blegoš - Planinsko društvo Gorenja vas bo v sode-
lovanju s Planinskim društvom Škofja Loka pripravilo spo-
minski In rekreativni pohod na Blegoš. Pohod za šolsko 
mladino bo jutri, 6. maja, za druge pohodnike pa v nedeljo, 
7. maja. Smeri pohoda je več, saj se lahko na Blegoš odpra-
vite prek Javorij, Iz Hotavelj, Zalega Loga aH Cerkna. Pohod 
bo ob vsakem vremenu, vpisno mesto pa bo pri koči na Ble-
gošu v soboto med 8. In 14. uro ter v nedeljo med 8. In 16. 
uro. V nedeljo bo ob n . uri priložnostna slovesnost s kultur-
nim programom, slavnostni govornik pa bo predsednik Pla-
ninske zveze Slovenije Franc Ekar. Za dobro razpoloženje 
bo poskrbel ansambel gostišča Starman. Koča na Blegošu 
in zavetišče na Jelencih bosta oskrbovana. V. S. 

Slovenska športna revija 
MAJ 

v majsid števUk) boste lahko prebrali sledeče pomembnejše prispevke: 

• Vse o finalu MISS ŠPORTA S10«NME 2006 
• Nogometaš VaKer BIrsa 

• SP v nogometu bi hokeju 

• Ocena smučarske sezone In napoved sprememb 

• Košarkar Domen Lorbek 

• Kamilst Uroš Kodelja 

• Trener VasJaBaJc 

• OdKdkarsklkkibTPVNovomesla 

• Odhod Toneta Vogrinca 

• Rokometašica Nell Irman 

• Plavalka Utška Mohorič 

• MotOGlklistUrisCapIrossl 
• Nogometaš UonelMessl 

• Fonnula1.Šia.NBA,OKS,ŠAH,Foto3ktualno 

Majska številka prestižne slovenske športne revije ŠPORT 

[na naslovnici je MISS ŠPORTA SLOVENIJE 20061, vas čaka pri vašem 

prodajalcu časopisov, revijo pa lahko naročita na 01/541 76 4B, 

na e-sport@slol.net ali na vranvĵ evlja-sport.sll 

mailto:vilma.stanomik@g-gias.si
mailto:mlvki@yahoo.com
mailto:e-sport@slol.net
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GORENJSKI SEMAFOR 

KOŠARKA 
Liga U P C Telemach, skupina za prvaka: Helios Domžale 
• Pivovarna Laško 99 : 65. Na lestvici vodi ekipa Ceoplin 
Slovana z 8. točkami, Union Olimpija na drugem mestu 
ima 6 točk, Helios na 3. mestu pa 5 točk. jutri ob 20. uri 
Helios gosti Ceoplin Slovan. 
Liga U P C Telemach, za obstanek: Loka kava T C C - Kraški 
zidar jadran Kras 70 : 67. Na lestvici vodi Koper s 13. toč-
kami, s po 11. točkami pa sledijo Postojnska jama, Krka, 
Loka kava T C G in Zagorje B. Zasavje. Jutri so Ločani pro-
sti. V. S. 

NOGOMET 
Nogomet, liga Si.mobil Vodafone: HIT Gorica - Domžale 
2 : o (1 : o). Na lestvici vodi ekipa Domžal z 58. točkami, 
Hit Gorica na 2. mestu ima točko manj. V. S. 

BALINANJE 
Super liga: 2. KROG: Bistrica : Brdo 1 4 : 8, Planina Kranj: 
Agave Zabiče 10 : 12, Lokateks Trata prosta; 3. KROG: 
Krim Špica : Bistrica i 6 : 6, Hrast : Planina Kranj 6 : i6, 
Brdo : Lokateks Trata 9 :13; VRSTNI RED: Agave Zabiče 
9, Sloga, Lokateks Trata in Krim Špica po 6, Hrast, Bistri-
ca in Planina Kranj po 3, Brdo in Jadran Izola o. i . liga: 2. 
KROG: Polje : Jesenice 17 : 5, Planina Petrič : Primskovo 
1 0 : 1 2 ; 3. KROG: Primskovo : Košana 1 6 : 6 , Jesenice : Pla-
nina Petrič 10 : 1 2 ; VRSTNI RED: Primskovo 9, Luka Ko-
per 8, Petrič Planina 6, Polje 5, Zarja in Antena po 4, Jese-
nice, Skala in Železničar po 3, Košana o. 2. liga - vzhod: 2. 
KROG: Radovljica Alpetour: EIS Budničar 8 : 1 4 , Rogaška 
Crystal : Tržič l8 : 4; 3. KROG: Čirče VAN-DEN : Radovlji-
ca Alpetour 12 : 10, Tržič : Svoboda 14 : 8; VRSTNI RED: 
Rogaška Crystal, Čirče VAN-DEN in EIS Budničar po 9, 
Tržič 6, Radovljica Alpetour, Svoboda, Sodček in Velenje 
Premogovnik po 3, Tezno Center in Šiška o. S. S. 

ŠAH 
Državno posamezno pospešeno DP :i. Adrian Mihaljčišin 
G M ŽŠK Maribor LANCom 7,5, 2. Georg Mohr G M ŽŠK 
Maribor LANCom 7,5, 3. Luka Lenič MM ŠD Vele Domža-
le 7,4. Zvonimir Meštrovič MM ŠK Triglav Krško 7, 5. Jure 
Zorko FM LŠK Metalka Trgovina 6,5, 6. Marko Srebrnič 
MK ŠK Nova Gorica 6,5, 7. Ana Srebrnič MM ŠK Nova 
Gorica 6,5,8. Mazi Leon MM ŠD Ptuj - Veplas Velenje 6,5, 
9. Oskar Orel FM ŠS Tomo Zupan Kranj 6,5,10. Matej Še-
benik MM LŠK Metalka Trgovina 6,5 itd. V. S. 

Državno prvenstvo slepih in slabovidnih 2006, Izola 
Končni vrstni red: 1. Franc Mlačnik I 7,5 MDSS Celje, 2. 
Zlatko Hevir MK 7,5 MDSS Maribor, 3. Janez Mlačnik MK 
6,5 MDSS Ljubljana, 4. Emil Muri MK 5,5 MDSS Kranj, 5. 
Matej Žnuderi I 5,5 MDSS Celje ...15. Silva Potočnik wl 
MDSS Kranj - državna prvakinja. O. O. 

RAFTING 

RADOVLJICA 

Savo očistili za evropski pokal 

Letošnji, že osemnajsti ekorafting je minil v zelo slabem vre-
menu, gorenjski raftarji pa so ga izvedli v dveh delih. Potem 
ko so drugi ekorafting pripravili 27. aprila, je ŠD Tinaraft 
svojo čistilno akcijo Izvedel 29. aprila. V Športni center 
Tinaraft namreč že pet let zapored hodijo Čehi iz Tyna nad 
VItavo, ki tudi tokrat niso manjkali. 
Minulo soboto je bilo tako ob zelo visokem vodostaju Savi 
Dolinki in Savi ter ob stalnemu dežju kljub vsemu 32 
"smetarjev" na petih čolnih. "Kljub slabemu vremenu 
moram fante In punce pohvaliti. Tisti na vodi so dali vse od 
sebe, drugi, ki so bili v športnem centru, pa so peš očistili 
okolico. Tako bomo pripravljeni pričakali prvo tekmo za 
evropski pokal, ki bo organizirana v Sloveniji. Vse ljubitelje 
raftinga vabim to soboto in nedeljo, da si ogledate tekme," 
je povedal predsednik ŠD Tinaraft Martin Pirnat. 
Za gledalce bo zagotovo najbolj zanimivo jutri, v soboto, ko 
bodo v Š D Tinaraft organizirali tekmi v slalomu in šprintu. 
Slalomska proga je postavljena v neposredni bližini Fuksove 
brvi in gledalci bodo lahko videli skorajda celo tekmo, ki se 
bo začela ob lo. uri z uradnim odprtjem tekmovanja. V 
šprintu bodo v drugem delu (po kvalifikacijah) predvidoma 
ob 13.45 "'•i tekmovali na izpadanje, kar bo zelo zanimivo. V 
nedeljo bo na sporedu spust od PIškovce pri Bledu do Ble-
jskega mostu, ki se bo začel ob 11. uri. Popoldne pa bodo v 
RC Tinaraft izvedli še ekshibicijsko tekmo v mini raftu, ki se 
bo začela ob 15. uri. Dvodnevno tekmovanje bo predvidoma 
končano ob 16.30 uri. C . L. 

Plačal bo pršut in cviček 
N a ( p o ) p r a z n i č n i torek s o č l a n i Š p o r t n e g a d r u š t v a i V l a r m o r H o t a v l j e u r e s n i č i l i s t a v o in s e 

V d o k a z o v a n j u u s p e š n o " u p r l i " j e k l e n e m u L o j z e t u O b l a k u . 

V I L M A S T A N O V N I K 

Hotavlje - "Stava je stava, iz-
gubil sem jo in bom plačal 
deset litrov cvička in pršut. 
Kriv pa sem sam, saj sem si 
postavil res "neumne" pogo-
je. Kljub temu sem ponosen, 
da so fantje, ki so sprejeli sta-
vo, vso zimo pridno trenirali 
in me premagali. Bistvo vse-
ga je bila pač promocija špor-
ta, vseeno pa lahko rečem, da 
sem vesel, ker sem preizkuš-
njo zdržal do konca," je po 
tekmi, ki so jo pri Športnem 
društvu Marmor Hotavlje 
poimenovali kar "hotaveljski 
izziv" povedal glavni izziva-
lec, vsestranski športnik, 59-
letni Lojze Oblak. Lojze je 
namreč jeseni z Rafaelom 
Mravljo stavil, da v šestih 
urah večkrat pride s kolesom 
na Slajko po daljši poti kot 
šest tekačev (po štafetnem 
principu) po laajši. 

V torek, ko se je preizkuš-
nja začela, so bi l i tako na 
startu Rafael Mravlja, Bošt-
jan Jezeršek, Bojan Šturm, 
Grega Oblak, Stane Homec 
i n Marjan Peternelj (vsi 
Š D M H ) , ki so se nato v še-

Lojze Oblak je na startu pri cerkvi na Hotavljah v šestih urah obrnil enajstkrat. 

stih urah peš drug za d m -
gim podajali na Slajko, Loj-
ze pa je (daljšo) pot na Slaj-
ko in nazaj opravil na kole-
su. Na koncu je bil Lojze na 
vrhu Slajke v šestih urah 
enajstkrat, tekači pa skupaj 
trinajstkrat (vsak dvakrat, le 
Rafko Mravlja trikrat) i n 
Lojze je športno čestital še-
sterici nasprotnikov, ki so 

priznali, da bi težko zmaga-
li, če izziva ne bi vzeli resno 
in se nanj pripravljali vso 
zimo. 

"Za nas je najpomembne-
je, da Slajko kot zanimivo 
točko približamo tako kole-
sarjem in tekačem kot po-
hodnikom. Naši člani so 
navdušeno sprejeli izziv in 
prireditev je bila zanimiva 

izkušnja tudi za nas kot 
organizatorje. Moralni zma-
govalec je zagotovo Lojze, 
stavo pa je kljub temu izgu-
bil," je ob koncu prireditve 
povedal predsednik Š D Mar-
mor Hotavlje Niko Stržinar, 
Lojze pa je vse skupaj že po-
vabil na pršut in cviček. Zanj 
pa se bo kmalu spet treba 
povzpeli na Slajko. 

BOKS 

Kranjčani v Celovcu nepremagljivi 

Praznične dni so za nastop na močni mednarodni boksarski 
reviji v Celovcu v Avstriji izkoristili tudi najboljši kranjski 
boksarji. Člani BK Casino Nebotičnik Alen Kušlakovič, Erdu-
an Braimi in Boris Makarič (na sliki) so za povrstjo prema-
gali svoje tekmece in vsi trije osvojili zlate kolajne. Ni pa na 
reviji nastopila edina kranjska boksarka Andreja Bešter, saj 
je nasprotnica Iris Madeng že prej predala dvoboj. V. S. 

NOGOMET 

KRANJ 

Tekma regijske reprezentance 
na kranjskem stadionu 

Gorenjska amaterska članska nogometna reprezentanca, k 
jo vodi selektor Brane Pavlin, se je po zmagi nad ekipo med 
občinske nogometne zveze Koper uvrstila v finale kvalifika 
cij za tako imenovani UEFA Regions cup. Finale bo na kranj 
skem stadionu v torek, 9. maja ob 17. uri, nasprotnik gorenj 
skim nogometašem pa bo ekipa M N Z C e l j e / M N Z Ptuj 
Vstopnine za zanimivo tekmo ne bol V. S. 

SAH 

MURSKA SOBOTA 

Mlhaljčišinu naslov, Gorenjci dobri 

Na zelo kvalitetnem državnem prvenstvu v pospešenem 
šahu je po zelo izenačenih dvobojih zmagal ukrajinski vele-
mojster, sicer pa bivši državni reprezentant Slovenije, vele-
mojster Adrian Mihaljčišin (ŽŠK Maribor LANCom). V bor-
bi za zmago je bil tudi še ne 18-letni mednarodni mojster 
Luka Lenič, ki pa je odločilno zadnjo partijo izgubil proti 
mariborskemu velemojstru in selektorju državne reprezen-
tance Georgu Mohru. Tudi kranjski mednarodni mojster 
Leon Mazi, ki nastopa za ŠD Ptuj - Veplas Velenje, je bil v 
borbi za 'stopničke', vendar ga je poraz v zadnjem krogu 
proti kasnejšemu zmagovalcu vrgel na 8. mesto. Dober re-
zultat je dosegel tudi škofjeloški FM Oskar Orel, ki je zase-
del mesto takoj za Leonom. Zmagovalec najbolj množične-
ga turnirja, ki se je letos igral v Škofji Loki, jeseniški FM Voj-
ko Mencinger (ŠD Gorenjska Lesce), je tokrat igral malo 
pod pričakovanjem in pristal na 14. mestu, tudi zaradi pora-
za v zadnjem krogu. Tekmovanje je vrhunsko vodil kranjski 
mednarodni šahovski sodnik Aleš Drinovec. V. S. 

ROKOMET 

D U P L J E 

Lep uspeli starejših dečkov 

V Velenju se je prejšnji konec tedna s finalnimi boji zaklju-
čilo državno rokometno prvenstvo v kategoriji starejših deč-
kov B, na katerem je sodelovala tudi ekipa RK Duplje-Tržič. 
Pod vodstvom trenerja Marka Dečmana so mladi rokometa-
ši dosegli največji uspeh v 50-letni zgodovini kluba, saj so 
osvojili odlično tretje mesto. V prvem srečanju so morali 
priznati premoč RK Gorenje Velenja, ki j ih je premagal z 29 
: 21 (14 : 12) , zatem so izgubili še s RK Dol TKI Hrastnik s 27 
: 23 (14 : 10) , v tretjem srečanju pa so premagali RK Celje Pi-
vovarno Laško z 21 : 20 (8 : 7) ter se veselili tega zgodovin-
skega podviga. Na turnirju je slavila ekipa Hrastnika, pred 
Gorenjem in ekipo Duplje-Tržič. V najboljšo sedmerico tur-
nirja sta bila izbrana tudi dva mlada rokometaša iz RK Du-
plje-Tržič, In sicer Peter Čebron In Iztok Debevc. J. M. 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si


Stanovanjski kredit 
Za več prostora in udobja. 

Nakup, gradnja ali obnova nepremičnine je velik 
finančni zalogaj, S podporo stanovanjskega kredita 
NLB, ki ga bodo naši svetovalci v kar največji meri 
prilagodili vašim željam in ptrebam, si boste več 
prostora in udobja lažje privoščili tudi vi. 

Izberite stanovanjski kredit NLB. ki vam ponuja 
vrsto prednosti: 
• dolgo dobo odplačevanja. 
• pokritje cele investicije, 
• možnost izplačila v gotovini, 
• posebne ugodnosti, ko kredit najame več 

kreditojemalcev hkrati. 
• kredit v tolarjih ali v evrih, 
• možnost sočasne sklenitve življenjskega 

zavarovanja, 
• veliko izbiro različnih načinov zavarovanja ... 

Vabimo vas, da se oglasite v najbližji p^lovalnicl 
NLB in skupaj z našim strokovnjakom izberete 
kredit po svoji meri. Obširnejše informacije o 
stanovanjskih kreditih NLB dobite tudi na spletnih 
straneh vwvw.stanovanjskikredit,sl in na 
brezplačni številki 080 15 85, 

Do konca maja vam ob najemu stanovanjskega 
kredita podarimo k u v e r t o p r e s a n c č e n j a . 
v kaleri najdete dodatne ugodnosti za lepši in 
varnejši dom. 

O ljubljanska banka 
Nova tjubtjMsIa banka d.dL, Ijubljana 

Hotel Klass Kranjska Gora po-
nuja delo RECEPT0R3A. Inte-
resenti morajo obvladati pisno 
in govorno komunikacijo v 
angleščini in italijanščini. Po-
trebno je tudi dobro obvlado-
vanje računalnika in receptor-
skega dela. Zaželene so kandi-
datke/kandidati do 35 leL CV 
je treba poslati na e-naslov: 
p1mja@sioLneL 
Telefon 05/677-99-40. 

Laze 18a, 
400 4000 Kranj 

DOSTAVA 
KURILNEGA OLJA 
OSO 21 5 0 

Z a našo centralo v okolici Ljubljane i š č e m o 

Imate zaključeno ekonomsko ali podobno i^Br jabo, pisno 
in govorno obvladate nemškijezik, ste p r i p o j e n i 
v timu, dobro poznate delo z računalnikom (Word, Excel), 
ste natančni, komunikativni In imate smisel za or^janizacijo. K ^ 

v^--- .'rt 
Ponujamo vam dobro plačilo, sodobno delovno okolje ^ ^ : 
in delo v mladem kolektivu. Po temeljitem uvajanju doma 
in v tujini boste prevzetnaloge v tajništvu uprave ali ekspanzije. 

Smo ena 
najuspešnejših 
trgovskih verig z živili V j ^ ^ 
v Evropi. K našemu 
uspehu v veliki meri 
prispevajo strokovno 
usposobljeni 
sodelavci. 

Smo vzbudili vaše zanimanje? Pošljite nam prijavo in vsa 
potrebna dokazila (življenjepis, fotografijo, koplje spričeval) 
v slovenskem in nemškem jeziku do 19. maja 2006 
na naslov: 

Udi d.o.o. k.d. 
Pot k sejmišču 26a 
1000 LJubljana 

wvnv.lidl,si 

Podravka nagrajuje 

324,00 SIT 
1 . 3 5 EUR 

f l 74,00 SIT^ ' 
^ 0,73 EUR J . 

f254,00 SIT^ ' 
I 1 ,06 EUR J . 

M e s n a k o c k a 
l ight 1 2 0 g 
Z e l e n j a v n a 
k o c k a 1 2 0 g 

P r e m i u m g o l a ž e v a 
j u h a 9 0 g 
P r e m i u m j u h a z 
jurčk i 6 0 g 

Fant za fižol in 
p r i k u h e 6 0 g 
Fant z a m l e t o 
m e s o 9 0 g 

fant 
Od 20.04. do 16.05.2006 

Ob nakupu izdelkovvvrednosti nad 2.000,00 
SIT vam podarimo nakupovalno torbo! 

v nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki nann pošljejo račun iz trgovin Mercator o nakupu 
izdelkov Podravka v akciji v vrednosti nad 2.000,00 SIT in izpolnjen nagradni kupon 
najkasneje do 19.05.2006 na naslov: Podravka jedi, p.p. 448,1001 Ljubljana. 

f244,00 S rA . T i r a m i s u f l 54,00 SIT^ ' ^ i S a (̂ 159,00 SIT^ 
1 . 0 2 E U R J l O O g O . M E U R ) o j s S E U R j 

Žel in 2 5 g 

79,00 Slf^ . 
I 0,75 EUR J P a n n a C o t t a 

8 0 g 
(^39,00 SIT^' 
^ 0,58 EUR J 

G r a h 
2 8 0 g 

fl.519,00 SIT^ . č o k o l i n o fl89,00 SIT^ ' 
6,34 EUR J 1 k g 0,79 EUR J -

N a p o l i t a n k e 
N o u g a t 2 0 0 g 
N a p o l i t a n k e 
2 0 0 g 

Več infofmadj poiščite 
na nagradnih 

karticah, ki jih dobite 
v prodajalnah 

Mercator. 

Cene v EUR so preračunane po centralnem paritetnem tečaju (1 EUR = 239,64 SIT). Vedno s srcem 
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KRIMINAL 

BISTRICA PRI TRŽIČU 

Verižico, denar in bančno kartico 

Neznani storilec je v noči na torek vlonnil v stanovanjsko 
hišo Na Logu. Natančno je pregledal bivalne prostore 
in nazadnje ukradel zlato verižico, denar, bančni knjižici 
in bančno kartico. Lastnika je oškodoval za okoli 200.000 
tolarjev. 

jESENICE 

Iskal je svinčene plošče 

V noči na torek je nekdo vlomil v skladišče podjetja na 
Cesti železarjev na Jesenicah. Odnesel je več svinčenih 
plošč, velikosti 50 x 20 centimetrov. Lastnika je oškodoval 
za okoli 250.000 tolarjev. 

VOKLO 

Pobral zlate izdelke 

Neznani storilec je med prvomajskimi prazniki skozi okno 
vlomil v stanovanjsko hišo v Voklem. Po pregledu vseh 
prostorov je hišo zapustil z več predmeti iz zlata. Lastnika je 
oškodoval za okoli 300.000 tolarjev. 

KRAN) 

Izginilo električno orodje 

V noči na sredo je nekdo vlomil v poslovni objekt na 
Ljubljanski cesti v Kranju. Potem ko je s silo odprl vrata 
skladišča, je iz notranjosti odnesel še neznano količino 
različnega električnega orodja. Nastale gmotne škode 
še niso ocenili. 

BLED 

Vzel registrski tablici 

V noči na 1. maj je neznani storilec na prireditvenem pros-
toru na Homu s parkiranega osebnega vozila odstranil in si 
prilastil registrski tablici z oznakami KR 12-53?. S. Š-

VIR PRI DOMŽALAH 

Vlomili v skladišče 

Pred dnevi so neznani storilci vlomili v skladišče podjetja na 
Papirniški cesti v Viru pri Domžalah, od koder so odnesli 
nove kovinske mešalne elemente, ki se uporabljajo za 
mešanje papirnih mas. Z dejanjem so podjetje oškodovali 
za približno štiri milijone tolarjev. S. S. 

Sodijo domnevnim 
tiliotapcem ljudi 
v K r a n j u s o v č e r a j z a č e l i s o d i t i p e t n a j s t e r i c i , ki na j bi t v o r i l a h u d o d e l s k o z d r u ž b o z a o r g a n i z a c i j o 

n e z a k o n i t i h p r e h o d o v d r ž a v n e m e j e . O b r a m b a u g o v a r j a , d a j e o b t o ž n i c a a b s t r a k t n a . 

S I M O N ŠUB IC 

Kranj - Dobrega pol leta po 
zaključku policijske akcije, s 
katero so konec septembra 
2005 razbili domnevno hu-
dodelsko združbo, kd naj bi 
se ukvarjala z organizacijo 
prepovedanih prehodov čez 
državno mejo, se je včeraj na 
Okrožnem sodi.šču v Kranju 
začelo sojenje zoper petnaj-
sterico obdolženih, med ka-
terimi je ve6na slovenskih, 
trije pa so tuji državljani. Ker 
gre za obsežni in verjetno 
dolgotrajni sodni proces, je 
sodišče angažiralo rezervno 
sodnico porotnico, Id bo po-
leg imenovanega sodnega se-
nata ves čas spremljala glav-
no obravnavo, je takoj pojas-
nila predsednica senata, 
okrožna državna sodnica 
Marjeta Dvornik. Da bi soje-
nje potekalo čimbolj mimo. 
je sodnica številne obdolžene 
in njihove zagovornike po-
učila tudi o procesnem redu. 

V obtožnici, ki jo zastopa 
okrožni državni tožilec Du-
šan Csipoe, je zapisano, da 
so obdolženi storili 16 kazni-
vih dejanj, v katerih so med 
marcem in septembrom 
2005 na ozemlje Republike 

Slovenije nezakonito spravi-
li, tu skrivali in nato sprem-
ljali čez državno mejo naj-
manj 51 tujih državljanov, ki 
niso imeli dovoljenja za 
vstop ali bivanje v Sloveniji. 
Ilegalna pot naj bi potekala s 
sosednje Hrvaške prek Slo-
venije v države zahodne Ev-
rope, za organizacijo neza-
konitega prehoda pa naj bi 
računali oid 100 do 1.800 ev-
rov na osebo. Obtožnica ne-
katerim obdolženim očita 
tudi ponarejanje listin. 

Glavni vlogi v domnevni 
hudodelski združbi obtožni-
ca pripisuje ji- letnemu Sale-
tu Šiljeviču iz Tržiča in 53-let-
nemu bosanskemu državlja-
nu Saldbu Loviču z začasnim 
prebivališčem v Črnomlju, ki 
naj bi se o nezakonitih pre-
hodih dogovarjala z neznani-
m i osebami na hrvaška stra-
ni, Šiljevic pa naj bi nato an-
gažiral soobtožene: 32-letne-
ga Nermina Loviča z Jesenic, 
35-letnega hrvaškega držav-
ljana Zlatka Mustadanagiča, 
kd začasno živi na Jesenicah, 
in 20-letnega Elmina Šabiča 
iz Tržiča, ter j i m prepustil 
nadaljnjo organizacijo neza-
konitih prehodov. Pri n j ih 
naj bi občasno pomagalo 

V središču poslovnega dogajanja. 

Z odprtjem nove agencije Banke Koper v Radovljici, 
vstopamo s celovito ponudbo bančnih storitev v 

poslovno življenje vašega kraja. 

Ko se odločate za bančnega partnerja, 
se seznanite z našimi finančnimi rešitvami. 

89 .8 91.1 9 6 . 3 

Obiščite nas v naši agenciji 
od 4. maja dalje na 

Kranjski cesti 18. 

R A D I O S O R A 
Gorenjski prijntclj 

fUdio S o n d.o.o,. 
Kapucinski trg 4, 
4220 Škofja Loka, 
tel.: 04/506 50 50, 
tax: 04/506 50 60, 

t-mail; infomradio-sora.si 

{C Banka Koper 
8anialtoperdxl.(>yManiiia H65O2Kop0,teL:OS/««61000. «¥wwjbank»4(0pef.(i 

VAKUUMSKI CEVNI 
SONČNI 

KOLEKTORJI = 
TOPLA VODA 

TUDI V NAJHUJŠI 
ZIMI ! 

Zoussolar d.o.o.. Ma^e 6. Proddvor 
0 4 / 2 5 5 5 780. w w w . z e u s s o l a r . 9 i 

Privedba priprtih obtožencev na kranjsko sodišče: spredaj 
sta Elmin Šabič (levo) in Saklb Lovič (desno), v ozadju 
prvoobtoženi Sale Šiljevič. FOIO: T,N« DOH 

tudi preostalih deset soobto-
žeiuh. Za očitana kazniva de-
janja je zagrožena kazen od 
enega do osem let zapora. 

Zagovorniki obdolženih 
so takoj podali ugovore na 
obtožbo, ker da je nenatanč-
na, nedoločna in preveč 
splošna. Ana Ržen, zagovor-
nica prvoobtoženega. je tako 
naveda, da je obtožnica ab-
straktna, saj v mnogih pri-
merih navaja neugotovljene 
elemente, kot so čas in kraj 
storitve kaznivih dejanj, 
identitete oseb. ki naj bi j ih 
obdolženi nezakonito sprav-

ljali čez mejo. način plačila 
in podobno. 

Tako prvo- kot drugoobto-
ženi Sale Šiljevic in Saldb Lo-
vič zavračata vsakršno krivdo 
in vpletenost v domnevno 
hudodelsko združbo. "To ni 
res. Nimam pojma, za kaj je 
šlo, in se ne počutim krivega 
niti za eno očitano kaznivo 
dejanje. Obtožnica je kon-
striikt polidje, javnega tožil-
ca in preiskovalnega sodni-
ka," je tako dejal Sakib Lovič. 
Sojenje se danes nadaljuje, v 
maju pa je razpisanih še se-
dem obravnav. 

Mesec nadzorov 
v m a j u bo p o l i c i j a p o o s t r e n o n a d z o r o v a l a 

h i trost , v i n j e n o s t v o z n i k o v in u p o r a b o p a s o v . 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Policijska uprava 
Kranj bo v tem mesecu izve-
dla več poostrenih nadzorov. 
Prva akcija, v kateri bodo 
nadzirali uporabo varnostne-
ga pasu in mobilnih telefo-
nov med vožnjo in je uskla-
jena z Evropsko unijo, je na 
vrsti že danes med 9. in 12. 
uro. Zadnje prikrito štetje 
sredi aprila je namreč poka-
zalo, da se spredaj pripenja 
88 odstotkov voznikov in so-
potnikov. zadaj pa le dobra 
p>olovica. T i rezultati so sicer 
nekoliko boljši od predza-
dnjega štetja sredi decembra 
lani, ko se je spredaj pripe-
njalo 82 odstotkov voznikov 
in sopotnikov, zadaj pa le 15 
odstotkov potnikov. 

Današnjemu nadzoru 
bodo v maju sledile še druge 
policijske aktivnosti v zvezi z 
ugotavljanjem prekoračitev 
hitrosti, uporabe varnostnih 

pasov in vožnje pod vplivom 
alkohola. 7. maja bodo poli-
cisti na cestnem križu na re-
laciji Karavanke - Torovo s 
pomočjo helikopterja nadzi-
rali motoriste in voznike 
drugih vozil, ki vozijo prehi-
tro. Med 12. in 18. majem 
bodo na območju celotne 
Slovenije potekale aktivnosti 
Teden umirjanja hitrosti. 13. 
maja bodo na relaciji Lesce-
Bled Jezero spet nadzirali 
motoriste, v nadzor pa bodo 
vključili merilnike hitrosti in 
helikopter, ki bo nadziral 
promet na širšem območju 
PU Kranj. Naslednji dan bo 
na območju policijskih po-
staj Kranj in Škofja Loka po-
tekal poostren nadzor po 
metodologiji Promil, 26. 
maja pa bo enak nadzor po-
tekal na območju policijskih 
postaj Tržič in Kranj ter na 
državnih cestah. V maju bo 
policija opravljala tudi kon-
trole osnih pritiskov. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
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V Žireh praznujejo stoletnico čipkarske šole. Klekljanje je tu še vedno pravi fenomen. Ob tem se človeku postavlja 
vprašanje o vzroku in smislu tega žlahtnega umetnoobrtnega dela. Čemu danes sploh še klekljati? 

Č e m u k l ek l j a t i ? 
M I H A NAGLIČ 

Klekljanje ima 
danes vsaj 

trojni pomen: 
delovni, 

ekonomski 
in kulturni. 

Priučuje delovne 
navade in ročno 

spretnost, 
omogoča 
skromen 

zaslužek in kot 
obrtni izdelek 
z umetelnim 

nadihom 
prispeva 

k ohranjanju 
kulturne 

identitete. 
Čemu danes še 

klekljati, je torej 
več kot jasno 
in vsaj trojno 

smiselno. 

lekljana čipka je 
sama po sebi ne-
kaj lepega, poseb-
no še če ima za 
predlogo umetel-

ni vzorec in če jo izdela do-
bra klekljarica. Delo samo pa 
je zahtevno, težavno in prav 
nič zabavno. Duhovnik in pi-
satelj Pavel Perko, po rodu 
Poljanec, ki je v letih 1906-
10 služboval v Žireh kot ka-
plan, je žirovsko čipkarico li-
terarno upodobil v noveli 
Klekljarica, ki je prvič izšla v 
znameniti reviji Dom in svet 
leta 1912. "Pravzaprav eno-
lično je življenje klekljarice; 
težaven je njen zaslužek. Od 
zore do mraka presedi za 
mizo, rožlja s kleklji in nati-
ka iglo poleg igle. Blazina, 
ovita z vzorcem, se preobra-
ča sedaj sem, sedaj tja; vzo-
rec se polni in se beli vedno 
bolj. Za hip ima človek vese-
lje, ko pogleda in vidi, da so 
se črne poteze vedno bolj za-
krile in prevlekle s sukan-
cem. Rože, ribe, roglji in 
rogljički, zvezde in zvezdice: 
vse se napolnilo. Konec bi 
bilo in delo dovršeno. Toda 
treba je porivati igle, odluSči-
ti ovoj - in zopet ti zija na-
sproti prazen vzorec, ki ga 
bo treba napolniti in prevleči 
še enkrat, še dvakrat, še bog-
ve kolikokrat, preden bo 
imel kos tisto dolgost, ki je 
bila naročena. Res, težavno 
je delo klekljarice." 

Takoj za navedenimi stav-
ki pa položi pisatelj svoji 
klekljarici na usta nasprotno 
ugotovitev: "Saj tudi delo 
klekljarice je naposled, dasi 
težavno, vendarle prosto in 
samostojno kot nobeno dru-
go." Perko sklene s čarom 
skupinskega klekljanja, ki je 
bilo eno od oblik družabno-
sti: "O, potem šele so peli 
kleklji! To je bilo rožljanja od 
zore do mraka in še pozno v 
noč. Vzorci so se pokiili; vse 
je rastlo pod prsti, ko da klije 
iz tal. Res, da so j ih zvečer 
bolele roke in skelele oči; 
toda ponoči se človek odpo-
čije - in drugo jutro so že zo-

pet sedele skupaj, govorile in 
pele in se smejale. Ah, prav-
zaprav lepo je tako življenje, 
in prosto in veselo je delo 
klekljarice." Pisatelj je to 
delo prav lepo "zadel", le ne-
kateri izrazi zvenijo precej 
umetno. Verjetno si j ih je 
moral sam izmisliti, ko je 
slovenil žirovske klekljarske 
izraze, ki so bili večinoma iz 
nemščine. Čipkam se je re-
klo "špice", iglam "bučke", 
blazini "f»vštr" ali "punkl", 
vzorcu "muštr", ovoju "pa-
pirc", sukancu "cvim"... 

In kako je s klekljanjem 
na Žirovskem danes? Klek-
lja se še zmeraj razmeroma 
veliko, šola, ki slavi stoletni-
co, je dobro obiskana. Na-
men klekljanja je bil slej ko 
prej ta, da bi klekljarica (in 
vsakokratni trgovec s čipka-
mi) s svojim delom tudi kaj 
zaslužila. Pred sto leti in 
tudi še pred nekaj desedetji 
je bilo klekljanje za mnoge 
žene in dekleta edini vir 
lastnega zaslužka. Zdaj, ko 
so tako rekoč vse po šolah in 
v službah ali pa so si že za-
služile vsaj slaomno pokoj-
nino, pa mnoge še vedno 
klekljajo, čeprav j im ne bi 
bilo treba. V ospredje stopa-
ta ob ekonomski zlasti delo-
vna in ročnospretnostna 
razsežnost tega početja. In 
ne nazadnje: sodobne klek-
ljarice hote ali nehote ohra-
njajo neko žlahtno kulturno 
dediščino. 

Ko so na tiskovni konfe-
renci predstavili program 
praznovanja stoletnice, smo 
izvedeli, da obiskuje čipkar-
sko šolo, ki deluje v okviru 
Osnovne šole Žir i in jo kot 
"nadstandard" financira Ob-
6na Žiri, 120 od 570 učen-
cev žirovske devetletke, od 
teh je, ne boste verjeli, kar 
20 fantov. V šoli klekljanja 
se zvrstijo pred rednim po-
ukom in po njem, od šestih 
(!) do osmih zjutraj in od pol 
poldne do treh popoldne. T i 
učenci vstajajo in prihajajo 
prej in ostajajo dlje od dru-
gih. Nekdanja in sedanja 
učiteljica, Marica Albreht in 
Branka Grošelj, mati in hči. 

poudarjata, da pri tem ne 
gre le za učenja klekljanja, 
temveč tudi za priučevanje 
delovnih navad. Marica na-
vaja, kar ji je nekoč povedal 
dr. Vladimir Žakelj, sloviti 
zdravnik in kirurg žirovske-
ga rodu, ki je sam klekljal -
da je to ročna spretnost, ki je 

bila v njegovem primeru do-
bra podlaga za kirurško... 

Poudarimo naposled še 
kulturno in estetsko razsež-
nost klekljanja. Narisati vzo-
rec za zahtevno in še pose-
bej lepo čipko je že samo po 
sebi umetniško dejanje, tudi 
klekljanje na tem vzorcu ni 

"zgolj" obrtno, je umetnoo-
brmo početje. Kdor kleklja, 
dejavno sodeluje v ohranja-
nju žlahtne tradicije in kul-
turne dediščine. Klekljana 
čipka je - ob čevljih, slikah in 
drugih izdelkih - še vedno 
eden od razpoznavnih zna-
kov Žirov. 

Žirovska klekljana čipka • nageljčkl. 



REPORTAŽA Snovalca 

v pravoslavnem velikem tednu, ki je bil teden dni za katoliškim, se je v Skopju od 18. do 22. aprila 2006 zgodil 
veliki teden slovenske kulture. Tisto, kar meje, ko sem bil kot Glasov poročevalec zraven, ob tem velikem dejstvu 
še posebej prijetno presenetilo, pa je občutje, ki so ga doživeli tudi drugi: da smo Slovenci med Makedonci 
še vedno in znova "gor vzeti"! 

Od Triglava do Vardarja 
M I H A N A G U Č 

Razstava 
Zakladi 

slovenske 
grafične 

umetnosti 
igjj-200^, ki j o 

Je postavil Lojze 
Gostiša in je 

aprila in maja 
2006 na ogled v 
Skopju, je prvič 

zbrala in 
pokazalo tisto, 
česar Slovenija 

kljub veliki 
grafični 

tradiciji še 
nima - velike in 
reprezentativne 

zbirke vrhuncev 
naše grafike. 

Nisem kak poseb-
ni jugonostal-
gik, a včasih mi 
je prav žal, da 
nisem v jugoslo-

vanskih časih obiskal nekate-
rih mest in dežel nekdanje 
JU (beri: jugoslovanske uni-
je), ki je bila za nas pred EU. 
Kar nerodno mi je priznati, 
da nisem bil še nikoli v tako 
legendarnih in svetovno zna-
nih krajih, kot sta Ohrid in 
Sarajevo. V Skopje pa me je 
poročevalska pot zanesla Sele 
prav pred kratkim. Ko sem 
ob koncu poletja 1975 štopal 
v Grajo, sem se peljal mimo, 
nazaj grede pa iz Gevgelije 
skočil še do Strumice, kjer je 
bil moj znanec pri vojakili. 
In se med vrnitvijo v Skopju 
ustavil le za eno noč, ki se je 
komaj spominjam. Prišel 
sem pozno in šel že zjutraj 
naprej... 

skoraj štirje dnevi, ki sem 
jih v mestu prebil to pot, so 
bili v primerjavi s prvo kar ve-
liko. In kaj me je prineslo? 
Pravi desant, ki so ga na ma-
kedonsko glavno mesto upri-
zorili slovenski umetniki in 
kulturniki ter posamezniki. 

ki smo jim bili pri tem v opo-
ro. Glavno izkrcanje se je iz-
vršilo v torek popoldne, ko je 
na skopskem letališču pristal 
Adriin airbus A 320, poln 
kulturnikov; ti so nato v valo-
vih napadali skopsko kultur-
no sceno kar pet večerov za-
pored. v torek zvečer so v 
prostorih MANU (Makedon-
ska akademija na naukite in 
umetnostite) odprii veliko 
razstavo slovenske grafike, 
osrednje slovensko gledališ-
če SNG Drama pa je v dvora-
ni MNT (Makedonski naro-
den teatar) od srede do sobo-
te večer za večerom uprizori-
lo štiri od svojih najboljših 
predstav: Ano Karenino, Ala-
muta. Brate Karamazove in 
Edvarda Drugega. 

Zaklad slovenske grafike 

Pobudo za predstavitev 
slovenske grafike v Makedo-
niji je dal akademik Cvetan 
Grozdanov, predsednik 
MANU, mednarodno pri-
znan imietnostni zgodovi-
nar. Akademik Boštjan 
Žekš, predsednik SAZU, je 
njegovo pobudo sprejel. Na-
logo selektorja pa je prevzel 
umetnostni zgodovinar Loj-

ze Gostiša, po rodu gorenjski 
rojak iz Žirov. Ta neutrudni 
mož, ki jih bo kmalu 84, je 
izbral 34 avtorjev, od vsakega 
po štiri grafike. Zaradi po-
manjkanja prostora sta na 
razstavi le od vsakega po dve, 
v imenitnem in zajetnem ka-
talogu pa vse. Ob tej razstavi 
se je pokazalo še eno dejstvo. 
Razstava Zakladi slovenske 
grafične umetnosti 1955-
2005 (Riznicata na slovenač-
kata grafika 1955-2005), po-
stavljena tudi s pomočjo Na-
rodne galerije Slovenije, je 
prvič zbrala in pokazalo tisto, 
česar Slovenija kljub stoletni 
tradiciji slovenske grafike 
(od protestantskih in Valva-
sorjevih tiskov do danes) in 
polstoletni tradiciji ljubljan-
skega grafičnega bienala še 
nima - velike in reprezenta-
tivne zbirke vrhuncev naše 
grafike. Razstavo bi torej mo-
ral nekdo odkupiti in jo ne-
kje v celoti ali vsaj delno za 
stalno postaviti, hkrati pa je 
urejena tako, da je zmeraj 
nared za potovanje... 

Grafično zbirko imajo še 
marsikje, večjo in še več 
manjših, največjo najbrž 
Modema galerija. Gotovo pa 
niso v nobeni drugi tako si-

stematično odbrani samo vr-
hunci slovenske grafične 
produkcije v zadnjih 50 le-
tih, v obdobju, v katerem se 
je slovenska grafika po bese-
dah akademika Grozdanova 
uvrstila med najboljše na 
svetu. Zanimivo je vedeti, 
kdo sodi v strogi Gostišev iz-
bor? Pa jih naštejmo, po abe-
cedi, da ne bo zamere: Zvest 
Apollonio, Janez Bemik, Ja-
nez Boljka, Bogdan Borčič, 
Lucijan Bratuš, Jože Ciuha, 
Riko Debenjak, Štefan Galič, 
Bojan Gorenec, Samuel 
Grajfoner, Irwin, Božidar Ja-
kac, Andrej Jemec, Metka 
Krašovec, Tomaž Kržišnik, 
Lojze Logar, Vladimir Ma-
kuc, Miha Maleš, Adriana 
Maraž, Živko I. Marušič, 
Kiar Meško, France Mihebč, 
Jožef Muhovič, Zoran Mu-
šič, Marjan Pogačnik, Marij 
Pregelj, Jože Spacal, Lojze 
Spacal, Tinca Stegovec, 
Branko Suhy, Gorazd Šef-
ran, Marijan Tršar, Karel Ze-
lenko, Mojca Zlokamik. 

Dano mi je hilo pogovarja-
ti se z Andrejem Jemcem, ki 
se je kot akademik edini 
med izbranimi odprtja raz-
stave tudi osebno udeležil. 
Povedal mi je, da je rojen v 
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Pred kafano v starem turškem delu Skopja. Z leve: Miha Naglič, Lojze Gostiša, Andrej Jemec, Zoran Mezeg. 

Vižmarjah, ki so bile takrat 
(1934) še povsem gorenjska 
vas. Danes pa ta veliki umet-
nik lep del svojega ustvarjal-
nega časa preživi tudi v svoji 
hiši v Zabreznid pri Žirovni-
ci. Podobno velja za njegove-
ga kolega Janeza Bemika, ro-
jenega v Guncljah in prav 
tako občasnega rezidenta v 
deželi pod Stolom. Gorenj-
skega rodu so bili tudi Fran-
ce Mihelič (Virmaše), Marij 
Pregelj (rojen 1913 v Kranju, 
kjer je bil takrat njegov oče, 
pisatelj Ivan, gimnazijski 
profesor) in Miha Maleš 
(Kamnik), z gorenjskega 
juga je Tomaž Kržišnik 
(Žiri). To seveda zapišem le 
kot zanimivost za gorenjske 
bralce, po svojih delih so ti 
umetniki v nasprotju z do-
mačijskimi samouki izraziti 
svetovljani. Kot je tudi grafi-
ka med zvrstmi slovenske li-
kovne umetnosti po svetu 
zagotovo najbolj odmevna in 
znana. 

"Slovenci se ne moremo 
pohvaliti, da smo izumih in 
svetovni umetnosti ponudili 
slogovno novost, ki bi kot ka-
tegorični imperativ postala 
dovolj privlačna za vse 
ustvarjalce, tako rekoč ob-
vezna za napredni, jutirišnji 
korak svetovne grafike, smo 
se pa • podobno kakor neka-
teri večji narodi, denimo Ja-
ponci - z vrhunsko kakovost-
jo, s svežimi, naSemu ustvar-
jalnemu značaju sorodnimi 
vsebinami, z njemu enako-
vrednimi, mojstrskimi reali-
zacijami povzpeli med od-
mevnejše grafične nacije." 
Tako je v katalogu skopske 
razstave prispevek slovenske 
k svetovni grafični umetno-
sti ocenil Lojze Gostiša, v 
tem so m u ob odprtju po 
svoje pritrdili akademik 
Grozdanov in številni obis-
kovalci. 

Prolet vo Skopje 

"Prolet vo Skopje" - tako je 
svoj gledališki program in 
polet v makedonsko glavno 
mesto poimenovalo osred-
nje med štirimi slovenskimi 
poklicnimi gledališči. Pa ni 
šlo le za programski let iz 
Ljubljane v Skopje. Igralski 
ansambel in vsi, ki ga 
spremljajo, z direktorjem Ja-
nezom Pipanom na čelu, je 
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Akademik Boštjan Žekš (levo), predsednik SAZU, in Lojze Gostiša v polemičnem pogovoru 
v znameniti cerkvi sv. Pantelejmona v Nerezih nad Skopjem; med njima Zoran Mezeg, 
upravni direktor SAZU. / foio: Miha Nagii« 

Spomenik, postavljen ob 40. obletnici potresa v Skopju. / fou: u.ha NagiK 

v Skopje res priletel z leta-
lom in z namenom, da upri-
zori štiri od najboljših pred-
stav iz aktualnega programa. 
A še pred njimi so se na dol-
go pot podali kamioni z vso 
potrebno scensko in drugo 
opremo. In ko so bili enkrat 
vsi skupaj v mestu ob Var-
darju in na odru, se je zače-
lo. S N G Drama je v MNT 
Skopje prinesla tisto, kar v 
makedonščini pomeni bese-
da prolet - pomlad. 

"Slovenci so pokazali, kaj 
pomeni profesionalizem v 
teatru," je zapisal eden od 
skopskih ocenjevalcev. Obis-
kovalci in ocenjevalci so bili 
očitno očarani in navdušeni. 
V smislu: Kaj ti Slovenci vse 
zmorejo! Kdaj bomo tu 
zmožni česa takega!." Sam 
sem bil le na prvih dveh 
predstavah, na Ani Karenini 
in Alamutu, in sem to tudi 
sam začutil. Dvorana je bila 
polna, praznih je ostalo le 
nekaj sedežev v prvih vrstah, 
verjetno rezerviranih za po-

vabljence tiste vrste, Id sicer 
zasedajo visoke položaje, v 
gledališče pa sploh ne hodi-
jo. V dvorani je bilo prvi več-
er tudi nekaj takih, ki očitno 
menijo, da sodi zvonjenje 
mobilnih telefonov v drama-
tično vzdušje Ane Karenine. 
Vendar so opozorila in proš-
nje zalegle in med Alamu-
tom je bilo tega komaj še kaj. 
Bral sem, da je publika do-
bro prestala tudi maratonsko 
predstavo Karamazovih, ig-
ralca Janeza Škofa pa so za-
dnji večer za vlogo Edvarda 
Drugega nagradili s stoječim 
aplavzom. 

Prav posebno in lepo doži-
vetje je bilo gledati slovenske 
gledališke predstave na 
skopskem odru. Stanovati v 
hotelu, kjer je bila tudi več-
ina gledališčnikov, jih dopol-
dne srečevati na slikovitih 
ulicah starega turškega dela 
mesta, se z njimi družiti na 
srečanjih po predstavah, ki 
so se podaljšala globoko v 
nočni čas. Ko konkretno 

spoznaš, kar načeloma sicer 
veš: da so igralci, ki jih doživ-
ljaš in poznaš le v različnih 
odrskih, privzdignjenih vlo-
gah, sicer čisto zemeljski 
ljudje in da vsak poleg odr-
skih igra še glavno vlogo v 
drami svojega življenja. Biti 
gledališčnik je posebno, lepo 
in gotovo tudi naporno živ-
ljenje. 

Skopska slovenska 
poznanstva 

Nekakšen paradoks moje-
ga kratkega prebivanja v 
Skopju je bil ta, da sem tam 
spoznal več imenitnih Slo-
vencev kot Makedoncev. Ta-
kih, ki j ih doma morda ni-
kdar ne bi. Da sem se sploh 
podal tja dol, je "krivda" mo-
jega dobrega rojaka Lojzeta 
Gostiše, ki me je v to kultur-
no avanturo povabil. V Skop-
ju pa sem v njegovi družbi 
spoznal akademika Boštjana 
Žekša Ln Andreja Jemca, ve-
leposlanika Marjana Šiftarja. 

gospoda Zorana Mezga, ki je 
upravni direktor SAZU, v 
pogovoru se je izkazalo, da je 
po očetu tudi rojak iz Poljan-
ske doline. Kulturnim podvi-
gom naklonjenega gospo-
darstvenika Janeza Škrabca 
sem jx)znal že od prej, tu pa 
poznanstvo obnovil. Da se 
dogaja nekaj pomembnega 
in da so na sceni posamezni-
ki iz prve lige, je pričala tudi 
prisotnost novinarskega ko-
lega Luca (Aleksander 
Lucu), ki se, če ta pogoj ni iz-
polnjen, na sceni sploh ne 
pojavi... 

V pogovorih z ljudmi, ka-
kršni so imenovani, dobi člo-
vek vpogled v anatomijo ce-
lotnega dogajanja, brez kate-
rega tega sploh ni mogoče 
doumeti. Kakšna je bila, de-
nimo, vloga podjetnega Ja-
neza Škrabca? Njegovo nače-
lo je, da tam, kjer posluje, 
podpira tudi vrhunsko kul-
turo. Velike posle je dobil v 
Rusiji in hkrati pomagal Loj-
zetu Gostiši, ko je v Moskvi 
postavil veliko razstavo Fran-
ceta Miheliča. Ljubljansko 
Dramo podpira tudi zato, 
ker ima zadnja leta na reper-
toarju dramatizacije velikih 
tekstov ruske literature (Idio-
ta, Karamazovih, Karenine). 
Ko se je Gostiša obrnil nanj, 
da bi podprl še skopsko raz-
stavo slovenske grafike, ga je 
seznanil tudi z akademikom 
Grozdanovom, ta pa je s svo-
j im velikim ugledom po svo-
je pripomogel k temu, da je 
dobil velik posel v Makedo-
niji, na gradbišču hidroelek-
trarne Sv. Petka ... Brez nje-
govega pokroviteljstva nad 
razstavo in gostovanjem 
Drame - ki sta ga seveda 
podprli tudi obe ministrstvi 
za kulturo - je vprašanje, če 
bi do našega Proleta vo 
Skopje sploh prišlo. 

V vlogi slovenskega vele-
poslanika v Makedoniji, v 
kateri nastopa od 2003, se je 
odlično znašel gospod Mar-
jan Šiftar. Z domače scene 
se ga spominjamo vsi, ki 
smo hoteli priti do predsed-
nika Kučana, saj je bil njegov 
glavni tajnik in mimo njega 
ni bilo mogoče. V skopskih 
dneh smo bili večkrat v nje-
govi družbi, zmeraj si je vzel 
čas za nas in nas seznanjal s 
tamkajšnjimi ljudmi in raz-
merami. Mogoče kdo pore-
če: saj prav zato je tudi tam, 
za to ga plačujemo. Že res, 
ampak to vlogo bi lahko igral 
tudi zadržano, z njegovemu 
položaju primemo distanco, 
lahko bi bil zaradi zadržano-
sti kar naprej "nedosegljiv". 
Pa je bilo ravno obratno. 
Gledališčniki menda še niso 
doživeli takšne pogostitve, 
kot so je bili deležni po Ani 
Karenini v hotelu Continen-
tal. Mene, ki sem odraščal v 
časih, ko je marsičesa še 
manjkalo, je zmotilo, ker je 

nekaj dobrot tudi ostalo. Pa 
mi je zagotovil, da tega ne 
bodo zavrgli. Dogovorjeni so 
s skopskimi katoliškimi re-
dovnicami, ki so nekaj let 
preživele v Sloveniji in zanjo 
odlično slovensko, da to pre-
vzamejo in razdelijo tistim, 
ki so pomoči potrebni... 

Ko sem si zaželel zvedeti 
kaj več o razmerah v Make-
doniji, si je veleposlanik sf>et 
vzel čas in me povabil na 
"delovno kosilo". Razložil 
mi je klavstrofobični položaj 
te države med sosedi, od ka-
terih je eden bolj "prijatelj-
ski" od drugega. V državi je 
35 odstotkov Nemakedon-
cev, četrtina je Albancev. 
Vseh Albancev v tem prosto-
ru, v sosednji Albaniji in na 
Kosovu, katerega meja "je še 
preveč odprta", pa je šest do 
sedem milijonov. Grki Ma-
kedoncem oporekajo ime, 
Srbi jih imajo za južno Srbi-
jo, za svoje bi j ih radi vzeli 
tudi Bolgari, k i Makedon-
cem (podobno kot Italija ra-
palskim Slovencem) ponuja-
jo državljanstvo. Z bolgar-
skim potnim listom bi lahko 
potovali po svetu, s svojim 
imajo brez vizuma vstop le v 
17 od dvestotih držav na sve-
tu. Ko bi imeli za sosede Slo-
vence! Gospodarsko sodelo-
vanje je v razcvetu, zajelo je 
že več kot sto poslovnih sub-
jektov vseh velikosti. Ko sem 
se pripeljal v mesto, sem 
med prvimi opazil Merkur-
jev trgovski center. Merkur z 
Makedonijo posluje po nače-
lu naturalne menjave, do-
bavlja blago iz Slovenije, za 
protivrednost kupuje meta-
lurške in druge izdelke. Tu-
tunska banka Skopje je hče-
rinska banka NLB, proble-
mov z nekdanjimi devizni-
mi varčevalci ni, saj je repu-
blika Makedonija že v začet-
ku prevzela vse obveznosti 
do njih. Najbolj simpatičen 
pa se mi je zdel podatek, da 
je glavni enolog v kombinatu 
Tikveš slovenski gospod, ki 
se piše Vodopivec. Pa da ne 
pomote: njihova vina so 
kljub temu vse boljša. 

V pogovoru z veleposlani-
kom sva se dotaknila tudi 
Makedoncev v Sloveniji. Da 
imajo tu, denimo, svoja dru-
štva, največje pa je v Kranju. 
A to bi lahko bil predmet po-
sebnega zapisa. Naj ostane 
ta reportaža pri pomladi, ki 
so jo med Makedonce pri-
nesli slovenski kulturniki. 
Jaz sem v njej odigral pov-
sem epizodno vlogo, pa še ta 
je bila zelo naporna. Zakaj? 
V onih krajih je navada, da je 
vsako srečanje med gostitelji 
in gosti, naj bo še tako delo-
vno, povod za krepko pogo-
stitev. V Makedoniji pa se je 
veliko in dobro, vsaj ob takih 
priložnostih. In če se pri tem 
ne znaš držati zadržano, je 
lahko zelo, zelo napomo ... 

SNG Drama je 
v dvorani MNT 
(Makedonski 
naroden teatar) 
od srede do 
sobote večer za 
večerom 
uprizorila štiri 
od svojih 
najboljših 
predstav: Ano 
Karenino, 
Alamuta, Brate 
Karamazove 
in Edvarda 
Drugega. 
"Slovenci so 
pokazali, kaj 
pomeni 
profesionalizem 
v teatru", je 
zapisal eden od 
skopskih 
ocenjevalcev. 
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V torek bo v preddverju Zavarovalnice Triglav v Kranju razstavo slik in kovinskih objektov odprl arhitekt in slikar Kari 
Vouk. Slovenski umetnik, ki živi in dela v majhni vasici Rinkole pri Pliberku na avstrijskem Koroškem, seje v zadnjih 
letih že večkrat odmevno predstavil ljubiteljem umetnosti v Sloveniji. Čeprav je arhitekturo v zadnjem času neko-
liko postavil na hladno, pa se njegovo slikarstvo in umetniško ustvarjanje v javnem prostoru močno prepletata z 
njegovim prvim poklicem. Kari je prijeten človek, ki je "do vratu" v umetnosti, in zna očarati tako v pogovoru kot s 
svojimi deli. 

Z raketo v svet simbolov 
KARL VOUK , ARHITEKT IN SLIKAR 

I G O R K A V Č I Č 

Izbral sem 
arhitekturo, hotel 

sem namreč 
obvladati 

konstrukcijo, 
prostor in 

svetlobo, kije pri 
arhitekturi zelo 

pomembna. 
Po zaključku 

študija in nekaj 
letih predpisane 

prakse sem odprl 
svoj biro ter kot 
arhitekt deloval 
okrog deset let. 

Ves čas sem 
seveda razvijal 
tudi slikarstvo. 

Prav nič ne spoštujeva 
praznika dela, ko 
danes, na 1. maj, 
opravljava tale in-
tervju. v Sloveniji 

praznik skupaj z dnevom 
upora ob proslavah ponavadi 
zaznamujemo tudi s krajši-
mi počitnicami. Kako je s 
tem tukaj v Avstriji, kjer ka-
pitalizem vendarle poznate 
nekoliko dlje kot mi? 

"Oče je bil sodalist in tudi 
sam živim v tej tradiciji. Po 
duševni in intelektualni kon-
stitudji mi je tako levica bližja 
kot desnica. Ker večji del so-
rodstva po mamini strani živi 
v Sloveniji, mi tudi prvomaj-
ski prazniki, kot jih praznuje-
te pri vas, niso tuji. Sam se si-
cer proslav ne udeležujem, saj 
jih v naši regiji, kjer prevladu-
je predvsem vaška in kmečka 
kultura, pravzaprav ni." 

Umetniki tudi s prostimi dne-
vi najbrž razpdagate drugače 
kot običajni ljudje.̂  

"Kot svobodni umetnik 
imam na razpolago ves čas 
dneva, saj pri svojem delu ni-
sem vezan na nikakršne urad-
ne ure. Moj delavnik je lahko 
tako petek kot svetek, tudi dan 
in noč sta relativna pojma. 
Sam si predvsem lastim noči, 
ki so najbolj miren čas za 
ustvarjanje. Včasih, ko dobim 
pravi občutek, vstanem in 
grem slikat Intenzivnost dela 
je odvisna od posameznega 
projekta, saj so pri natečajih, 
na katerih sodelujem, vedno 
postavljeni roki za izdelavo ... 
Seveda pa nikoli ne veš, kdaj 
in kje se ti piorodi ideja. Lahko 
si "žegnan" vsako minuto, 
lahko pa prave misli ni in ni." 

Pomembno vlogo pri ustvar-
janju je torej treba priznati 
prav navdihu? 

"Načeloma da. Odvisno, v 
kateri fazi umetniškega pro-
jekta si. Najpomembnejši je 
prav začetek, ko postavljaš 
koncept in si na milost in ne-
milost izpostavljen vii j im si-
lam od sebe. Seveda si rezervi-
ram čas za študij literature o 
določeni temi; ko gre za pro-
jekte, ki se nanašajo na dolo-
čeno topografijo, si ogledam 
celotno območje, v katerega 

bo umetnina umeščena. 
Kljub temu pa je to, da uganeš 
pravi "genius loci", pogosto 
stvar iradonalnega." 

Sicer ste zelo oi^anizirani pri 
svojem delu, "se držite določe-
nega reda? 

"Moj prvi poklic je arhitekt 
in temu primemo sem zelo 
organiziran človek. Tudi pri li-
kovnem ustvarjanju se vsake-
ga dela lotevam zelo načrtno." 

v družini ste bili štirje otrod 
in piav vsi sle d o s ^ i visoko 
izobrazbo, starejši brat je bio-
log, mlajša sestra in brat sta 
pravnika. Vsi v eksaktnih zna-
nostih, vi pa arhitekt in slikar. 

"Moja mama je bila zelo 
vema in njej bi bilo najljubše, 
če bi vsi postali menihi ali pa 
vsaj duhovniki. Oče je kot ufi-
telj želel, da bi se oprijeli nje-
govega poklica, a se razen sta-
rejšega brata nismo kaj dosti 
zmenili za to. Slikarstvo je se-
veda poklic, ki omogoča ne-
kakšno prostost, a si kaj hitro 
soočen s kruto realnostjo, ker 
nimaš rednih dohodkov. Svo-
boda tu dobi narekovaje. Imaš 
absolutno svobodo, kar se tiče 
časa, mišljenja, nimaš deloda-
jalca, ki bi te silil v določene 
tirnice, hkrati pa si vseskozi 
pod stresom, da moraš od 
stvari, ki jih počneš, tudi žive-
ti." 

Na Akademiji za likovno 
umetnost na Dunaju ste kon-
čali arhitekturo, pa vendar, kaj 
je bilo najprej v vas samem, 
arhitektura ali slikarstvo? 

"Dolgo se nisem mogel od-
ločiti. Že arhitektura sama za-
hteva osnovno likovno izobra-
zbo, hkrati pa je bilo na akade-
miji tudi več predmetov ena-
kih za obe smeri. Še na spre-
jemnem izpitu za akademijo 
me je profesor, kasneje moj 
mentor na arliitekturi, ki je v 
mojih delih videl kvaliteto in 
potenco. Izgovarjal za slikar-
stvo. Izbral sem arhitekturo, 
hotel sem namreč obvladati 
konstrukcijo, prostor in sve-
tlobo, ki je pri arhitekturi zelo 
pomembna. Po zaključku štu-
dija in nekaj letih predpisane 
prakse sem odprl svoj biro ter 
kot arhitekt deloval okrog de-
set let. Ves čas sem seveda 
razvijal tudi slikarstvo. Prav 

Kari Vouk, 1. maja v svojem ateljeju v Rinkolah na avsrtijskem Koroškem. / F«O IGOT K>V£IE 

umetniški projekti v javnem 
prostoru, s katerimi se zadnja 
leta veliko ukvarjam, najbolje 
govorijo o sintezi med arhi-
tekturo in slikarstvom. Podro-
čje umetnosti v javnem pros-
toru, tako imenovane "Kunst 
am Bau", je pri nas zelo razvi-
to, imamo številne natečaje, 
saj naj bi po zakonu v sklopu 
novih javnih zgradb, kot so 
občine, bolnišnice, tudi kro-
žišča..., del pozomosti name-
nili tudi umetnosti. Znam 
prehajati iz medija v medij, 
delati s konstrukcijami, po-
znam statiko, obvladam delo 
z različnimi materiali..," 

Zadnja leta ste uspeli na nate-
čajih za likovne rešitve v okvi-
ru različnih zgradb, cerkva, pa 
tudi |X)vsem urbanih stvari, 
kot so obcestne postaje ali 
cestna krožišča... Nič ne izbi-
rate? 

"Nisem ravno v situadji, da 
bi izbiral, če se mi ponudi do-
ber projekt, se ga paČ lotim. 
Pomemben kriterij, ki ga pri 
natečajih upoštevam, je dobra 
žirija, ki zagotavlja tudi kvali-
teten izbor, v ospredju ne 
smejo biti politični, rodbinski 
ali kak-šni drugi kriteriji." 

Lotevate se tako projektov, po-
vezanih s cerkvami, kot pov-
sem posvetnih zadev... 

"Tako je. Pol^ likovnega je 
to zame tudi liistorični izziv, 
saj se ukvarjam z nečim, kar 
je več sto let del kolektivne za-

vesti človeštva, ki ji hkrati že-
l im dodati lastno likovno 
mnenje. Ne gre za prilagaja-
nje historicizmu; v okviru 
toka časa, v katerem živimo, 
dodajam svoje stališče. Dobra 
umetnost je vedno tista, ki je 
relevantna v svoji kritiki druž-
be, v kateri živimo, ki je rele-
vantna po svoji formi, s katero 
se izraža, in je tudi sodobna v 
tehnologiji." 

Ko gledam opuse vaših slik, 
se mi zdi, da tudi te ustvarjate 
kot projekte v serijah na dolo-
čeno temo... 

"Ponavadi znotraj ene seri-
je nastane kakšen ducat slik, 
ki jih med seboj povezuje rde-
ča nit. Naj tu omenim feno-
men pisave, vsa informadja 
se je dandanes namreč strnila 
na plus - minus simbole. Ta 
"plus - minus" na slikah do-
polnjujem s svojimi simboli, 
kot so male rakete, satelitske 
antene, mdarski vozičld ... in 
j im v kontrast dodajam risbe, 
ki delujejo kot jamske slike. 
Skozi ta kontrast se Človek za-
veda, da je vseskozi obdan z 
neko informacijo. Od posa-
meznika je potem odvisno, 
kateri informadji se odpre, v 
katerem svetu se giba. Na in-
ternet grem lahko gledat poli-
tične analize, lahko se vldju-
čim v gibanja kot Greenpeace, 
ne manjka pornografije ... Iz-
bor je zares velik. Vrednost 
današnjega časa je predvsem, 
da niso državne, verske ali ka-

tere druge institudje tiste, ki 
bi posameznika silile v dolo-
čeno shemo. Izbiramo si jo 
lahko sami, kot v supermar-
ketu." 

Vaša likovna značilnost je 
tudi izrazita črta, močna lini-
ja... 

"Po likovni zasnovi sem 
bolj grafik kot klasičen slikar, 
ki bi recimo risal fine nianse 
portreta. Moja prednost je za-
gotovo v liniji, ki jo znam hi-
tro spraviti v stanje plus - mi-
nus. Moja likovna dela so vča-
sih tudi hudomušna in imajo 
še neko drugo plat čitljivosti. 
Gledalec lahko na prvi pogled 
razbere simboliko slike, ki pa 
ima v ozadju zagotovo še 
kakšno zgodbo." 

Zadnja leta veliko razstavljate, 
prav tako ste uspeli na kar ne-
kaj natečajih, povezanih z 
umetnostjo v prostoru. Klasič-
no delo arhitekta opuščate? 

"V začetku preteklega leta 
sem vrnil licenco, ki je pri nas 
sicer potrebna za vsak arhitek-
turni biro. Seveda so bili moti-
vi za tako odlofitev tudi uspe-
hi na treh natečajih. Na Gra-
diščarLskem bom poslikal del 
oken v neki cerkvi. V občini 
Kotmara vas je žirija izmed 
štirih umetnikov izbrala 
mene in Edvarda Lesjaka, da 
bova obnovila šest znamenj. 
To je bil zame kar velik izziv, 
prepričati publiko, ki sicer ni 
doma v galerijah, da je moja 
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rešitev najboljša. Tretji nate-
čaj, na katerem sem uspel, je 
občinski center v bližnjem 
Šmihelu. Tam gradijo novo 
občinsko stavbo, kjer bom na 
dvorišču postavil približno 
osem metrov visok stolp. Ta 
bo sestavljen iz dveh okroglih 
aluminijastih plošč, ena bo po-
stavljena navpično, druga leže 
in v vetru se bosta zavrteli. 
Gornja plošča bo nosila sim-
bol občine, krono in tehtnico, 
v drugem ležečem simbolu pa 
bodo iz aluminija izrezana 
znamenja iz horoskopa, ki 
simbolizirajo vse ljudi v obči-
ni, saj so ti kakopak rojeni v 
enem izmed teh znamenj." 

Se kot koroški Slovenec bolje 
odrežete na natečajih, ki j ih 
razpišejo v vaseh oziroma ob-
činah, kjer so na pravih me-
stih slovenski ljudje? 

"Mislim, da ne, saj upam, 
da nacionalnost ni kriterij. Res 
je, da v Velikovcu, ki je zelo 
nemško mesto, doslej nisem 
imel še niti enega kupca. Tam 
priimek Vouk zagotovo vsak 
poveže z mojim bratom, od-
vetnikom Rudijem Voukom, 
ki ga kot velikega borca za dvo-
jezične napise dobro poznate 
tudi v Sloveniji. Kot sem rekel, 
je zame pomembno, da je pri 
natečajih v ospredju predvsem 
kriterij umetniške kakovosti. 
Vesel sem, da tudi v Cerkvi, 
kadar pripravijo razpis, gleda-
jo bolj dolgoročno, in čeprav 
nisem član Cerkve, izberejo v 
prvi vrsti najbolj primemo 
umetniško rešitev. 

Po letu 2000 se veliko pojav-
ljate tudi v Sloveniji, udeležu-

jete se likovnih kolonij, kar ve-
liko razstavljate ... Kdo vas je 
"odkril" v Stoveniji? 

"Za moj prodor je v prvi vr-
sti "kriv" glavni urednik pri 
Mohorjevi založbi v Celovcu, 
Franc Kattnig, ki je leta 2000 
jx)sredoval za razstavo mojih 
del v Tolminu. Tam je besedi-
lo k razstavi pisal Damir Glo-
bočnik, ki me je leta 2002 pr-
vič povabil na Bienale mesta 
Kranj. Spoznal sem Klemen-
tino Golijo in Klavdija Tutto, 
ki me je povabil na kolonijo 
na Sinji vrh. Udeležil sem se 
še nekaterih drugih likovnih 
delavnic, začeli pa smo tudi 
konkretneje sodelovati v okvi-
ru mednarodnega umetni-
škega projekta Crossover. Pri-
pravili smo nekaj izmenjav, 
mi z avstrijske Koroške smo 
razstavljali v Sloveniji, Sloven-
ci pri nas... Sam sem imel ne-
kaj samostojnih razstav od 
Maribora prek Kranja, Tižiča, 
Ljubljane do Pirana..." 

V šestih cerkvah ste razstavili 
petnajst del, vseh štirinajst in 
še petnajsto postajo k r i ž e v ^ 
pota... 

"Na Sinjem vrhu sem spo-
23ial slikarko Miro Krmpotič 
Učen, ki me je po dveh letih 
lani povabila, da pripravim 
križev pot in sodelujem na 
tradicionalni razstavi, ki jo pri-
pravlja društvo Prijatelji zakla-
dov sv. Jurija Piran. Imel sem 
na razpolago zgolj dva mese-
ca, a sem kaj hitro našel pravo 
rešitev za križev pot, ki je doži-
vel precej pozitivnih reakdj." 

Prvič ste se sicer poklicno v 
Sloveniji pojavili kot arhitekt v 

začetku devetdesetih let, ko 
ste pripravili arhitekturno za-
snovo za avstrijsko ambasado. 

"Res je, po ambasadi sem 
pripravil tudi arhitekturne 
zasnove za rezidenco. Šlo je 
za odlično sodelovanje, pri 
katerem m i je zelo koristilo 
tudi znanje slovenščine in 
poznavanje Slovenije in Slo-
vencev. V pripravi imam šest 
metrov visok objekt, ki bo po-
stavljena v krožnem prome-
tu v Slovenj Gradcu in bo te-
matsko vezan na tamkajšnje 
najdišče ostankov iz časa 
Rimljanov." 

Ali ob svojih izkušnjah v Av-
striji in Sloveniji v pristopu k 
likovni umetnosti opažate 
kakšne bistvene razlike med 
državama? 

"Zanimivo je, da je v Slove-
niji kar nekaj večjih podjetij, 
kot so Zavarovalnica Triglav, 
kjer bo moja razstava, pa Go-
renje, Acroni Jesenice in še 
kdo, ki gojijo tradicijo spon-
zoriranja umernosti, bodisi 
da prirejajo razstave ali pa s 
finančno pomočjo sodelujejo 
pri projektih. Pri nas je dru-
gače, saj delujemo predvsem 
z občinskimi, deželnimi in 
državnimi sredstvi, medtem 
ko s strani zasebnih p)odjetij 
skorajda ni tovrstnih pobud." 

Kaj vam je bolj v zadovoljstvo 
in čast, uspeti na natečaju, biti 
povabljen k sodelovanju na li-
kovni dogodek, prejeti nagra-
do, doseči dobro ceno za svoje 
delo? 

"V največje zadoščenje m i 
je pozitiven odziv strokovne 
javnosti. Seveda pa je prva in-

stanca pri oceni svojega dela 
vedno umetnik sam. Preden 
oddam projekt aJi obesim sli-
ko v galerijo, je moje delo 
"preživeti" lastno avtocenzu-
ro, in ko se odločim, da grem 
z nj im v javnost, m i seveda 
največ pomeni dober odziv. 
T o pomaga premostiti vse 
ostale krize, ki j ih umetnik do-
življa pri svojem delu. Najbiž 
ni umetnika, ki bi bil tako sa-
mozadovoljen, da se ne bi 
vprašal, ali je sploh smiselno, 
kar dela. Vsak umetnik mora 
dvomiti vase, vedno znova 
prehaja prek prelomnic, v ka-
terih izraža svoja umetniška 
iskanja v novem dostopu do 
svojih slik. Odkriješ nove 
možnosti, nove oblike... Če je 
finančna plat kolikor toliko v 
sosledju z naročilom, ki ti za-
gotavlja materialno bazo, je 
sploh v reda Seveda pa denar 
ne sme biti toliko dominan-
ten, da bi šel za denar slikat 
karkoli..." 

Dejavni ste tudi kot član Dru-
štva koroških umetnikov. 
Vaša dvojezičnost vam pri 
vedno večjem sodelovanju s 
slovenskimi galerijami pride 
kar prav, mar ne? 

"Vsekakor, še posebej v za-
dnjem času veliko sodeluje-
mo s Slovenijo. V društvu, ki 
ima 170 članov, predvsem so 
to slikarji pa tudi kiparji in ar-
hitekti, sodelujem v osem-
članskem umetniškem odbo-
ru, v katerem odločamo o 
programu. V letošnjem letu 
bomo zaključili mednarodni 
projekt, podprt s strani Evrop-
ske skupnosti, Crossover, se-
veda pa bomo tudi v prihod-

nje iskali nove poti za podo-
bne projekte. Veseli me, da 
lahko razstavljam svoja dela v 
tujini in da se slovenski avto-
rji predstavljajo pri nas, saj je 
to prednost tako za nas, 
lunetnike, kot za publiko, ki 
ima tako možnost spoznati 
umetnost z one strani meje, 
če o meji sploh še lahko govo-
rimo." 

Dvojezičnost gojite tudi do-
ma? Žena je Slovenka, slo-
vensko govorita tudi vaša 
otroka. 

"Ne, doma smo enojezični. 
Govorimo slovensko. Tudi 
žena Anica je Slovenka in 
otroka od malega doma govo-
rita slovensko, nemško sta se 
naučila v vrtcu oziroma v šoli. 
Žena ima zasebno ginekolo-
ško ordinacijo v Wolfšbergu, 
oba otroka hodita v Celovec 
na Slovensko gimnazijo, 
enajstletni Jan igra nogomet 
pri slovenskem klubu SAK, 
štirinajstletna Lara pa je glas-
benica, igra klavir, v zadnjem 
času pa jo vse bolj zanima 
ročk, uči pa se tudi igranja na 
električno kitaro." 

Kaj nam boste prihodnji to-
rek predstavili na razstavi v 
Klanju? 

"Predstavil bom dkel slik, 
ki sem jih poimenoval "icon", 
kar je lahko pojem iz računal-
niške terminologije, lahko pa 
tudi pomeni ikone, svetnike, 
božanstva. Poleg slik bom pr-
vič v Sloveniji predstavil tudi 
mobilne objekte, s katerimi 
se zadnje čase precej ukvar-
jam in so tudi v neki povezavi 
z mojimi slikami. 

Doma govorimo 
slovensko. 
Tudi žma Anica 

je Slovenka in 
otroka od malega 
doma govorita 
slovensko, 
nemško sta se 
naučila v vrtcu 
oziroma v šoli. 

Trubar se vrne 

M I H A N A G U Č 

Kmalu po smrti ljubljanskega 
Škofa in kraiyskega župnika Ur-
bana Tekstoija, s katerim sta bila 
nepomirijiva nasprotnika, se Je 
Trubar iz Nemčije umil na 
Kranjsko. "Zgpraj smo povedali, 
kako je Primož Trubar moral be-
žati pred škofom Urbanom in 
pokazati domovini hrbet. Čez 
nekaj let, namreč leta 1561., po se 

Je vrnil, vendar ne brez poziva. 
Ko je tedaj bil župnik v mestu 
Kemptenu, so ga gospodje odbor-
niki na ukaz davnih stanov spet 
poklicali v deželo. Zaradi tega so 
tako mestu Kemptenu kakor 
Trubarju pisali posebna pisma. 
Ko je prišel v ljukjano, so ffi na-
stavili za deželnega pridigarja s 
plačo, potem ko je štirinajst let 
preživel v cesarstvu in okoli teta 
1553. dal v Tubir^enu natisniti 
evangelije in Lutrov otroški nauk 
(ali katekizem) kakor tudi novi 
testament in psalterij z latinski-
mi črkami v dovenskem in hrva-
škem jeziku." 

31 
A kaj. koje spet naletd na raz-

ličen sprtem. "Ker pa je bil do-
brodošd samo svojim verskim to-
varišem. so to prav kmalu javili 
nj. rimsko-cesarskemu veličan-
stvu Ferdinandu I., ki mu je bil 
gospod brat, cesar Karel, leta 

odstopil cesarsko vlado in 
zamenjal slastno-težko breme 
vladavine s samostanskim mi-
rom v Španiji. Le-ta je zaradi 
Trubarjev^a prihoda postal ne-

jevoljen in gospodom odborni-
kom prav resno naročil, ruij za-
pro Trubarja in njegove tovariše, 
Janeza Scheretja. Jurija Kobilo 
in Gašperja Rokavca iz Kranja." 
V nadaljevanju Valvasor pojas-
ni, da se Kobila pravzaprav ni 
pisal tako kot se reče samici od 
konja. "Tu je treba vedeti, da po-
meni Jurij po kranjsko ime 
'Ceorg'. Kobila pa konjsko sami-
co. To pa ni bih pravo ime tegfi 
evangdjskega pridigarja, temveč 
so ga obdarili z vzdevkom Jurij 
Kobila, ker je daroval kobilo ne-

kemu vdikemu gospodu, ki je po-
stal evangeličan. V prgšnji. šesti 
knjigi je povedano, da je ta vzde-
vek pomotoma prešel tudi na Ju-
rija Dalmatina, ker Je le-ta imel 
isto ime kakor oni... Mi pa smo 
iz arhivov za gotovo zvedeli, da je 
bil JuryJuričič, ki so mu vzddi to 
ime, in da ni baron njemu, tem-
več on baronu daroval kobilo..." 

Leta 15& je ljubljanski škof že 
drugič "izprašal" Primoža Tru-
barja. Postavil mu je 24 vpra-
šanj Na podlagi odgovorov je se-
stavil mnenje za cesarja, v kate-
remje ugotovil, "da ga nj. ces. ve-
ličanstvo zaradi nj^ove tuje vere 
in drugih važnih vzrokov nika-
kor rte bi mt^ dalj trpeti v deže-
li; zraven je še sporočil, da seje 
Trubar brez vednosti in odobrit-
ve gospoda Škofa, svojca pred-
stojnika, predrznil prid^ati v 
meščanski špitalski cerkvi v Ijuh-
Ijani. javno poročati luterance. 
deliti zakrament svetega krsta 
sine consecrata aqua et liquori-

IZ STARIH ČASOV 

Trubarjev Evangelij po Mateju, 1555 

bus in pokopavati mrliče brez ka-
kršnih koli obredov: tudi da je 
pripekal tiskala z Nemškega, ki 
je tiskal nedostojne sramotilne 
pesmi zoper ritnsfeo duhovništvo. 
Cerkev in vero; povrh daje dva-
najst duhovnikov, ki so tudi za-
pustili svojo vero in bili zaradi 
krive vere iz mnc^h krajev pre-

gnani, razposlal povsod po 
Kranjskem in po Slovenski mar-
ki, da bi tod sejali nj^ov plevel; če 
pa bi jim nadduhcmiki in drugi 
katoliki svečeniki hoteli braniti 
pridigo v svojih cerkvah, da je 
podložnikom bih ukazano, po-
slušati take pridige proti svoji vo-
lji v plemiških gradovih." 

zzaTssi 
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USODE, GODOVI Snovar^a 

Zbrani zapisi o še živečih hlapcih in deklah 

Več j e uridn Icmečk ime 

Med seboj so se 
prepirali tudi 

hlapci in dekle. 
Moški so se 

velikokrat 
sporekli zaradi 
pijače, kdaj pa 

kdaj tudi zaradi 
žensk. 

M I L E N A M I K I A V Č I Č 

Kako so se imeli radi 
med seboj 

G
ospodarji so 
bili zelo raz-
lični. Nekateri 
so bili do 
hlapcev zelo 
surovi, drugi 

so z nj imi ravnali po člove-
ško. Marsikateri sogovor-
nik je omenil, da j im je bilo 
najhuje takrat, ko j ih niso 
ogovarjali z imeni, ampak 
so j im rekli le hlapec ali de-
kla. 

Razlikovali so se tudi v 
plačevanju. Pri kakšni hiši 
so poleg denarja dajali še 
delovne obleke in čevlje, 
drugod samo predpasnik. 

Nenapisano pravilo je 
bilo, da so pastirji in pestr-
ne dobili hrano. Kdor jim je 
dal še obleko ali čevlje, je ve-
ljal že za zelo radodarnega. 

Mali hlapci in dekle so si-
cer dobili plačilo, vendar 
manj kot "ta veliki" hlapci. 
Prav tako so bUe manj pla-
čane dekle. 

Gospodarji so hlapcem 
dali za kozarec vina v času 
sejmov, deklam nikoli. 

Če je dobil učitelj tisoč di-
narjev plače, je dobil hlapec 
dvesto, dekla pa okoli petde-
set dinarjev manj. 

Hlapd so spali pozimi na 
hlevu, poleti na kozolcu. 
Ženske so si delile prostor 
na svinjaku ali v "tazgorej-
nih" podstražnicah. 

Na tisti kmetiji, kjer je bilo 
več hlapcev, se je rado zgodi-
lo, da je kakšna dekla zanosi-
la. Tudi če je bil oče kmečki, 
so deklo napodili od hiše ta-
koj, ko se je izvedelo za nje-
no stanje. Čeprav so župniki 
vsako nedeljo rohneli s pri-
žnic in ukazovali čistost, ni 
nič pomagalo. Meso je bilo 
šibko, če ne prej pa slej... 

Ljudski glas ve povedati, 
da je bil ob tald priložnosti 
en otrok celo umorjen. Bil je 
sad zveze med deklo in 
kmečkim sinom. Ta se je v 
besu, ker se mu dekla ni do-
volj hitro spravila izpod nog, 
spravil nad otroka, ki je po-
tem umrl. 

Med seboj so se prepirali 
tudi hlapci in dekle. Moški so 
se velikokrat sporekli zaradi 
pijače, kdaj pa kdaj tudi zara-
di žensk. Če sta se pri hiši 
sprla dva hlapca med seboj, 
je eden od njiju moral oditi. 
Vendar se je velikokrat zgo-
dilo, da se je tisti, ki je poteg-
nil krajšo, poskušal drugemu 
maščevati. Moji sogovorniki 
so vedeli povedati, da so se 
stepli na sejmih, v gostilni ali 
kar tako, saj j ih je notranji 
glas velikokrat "gnal" h konč-
nemu obračunu. 

Mlajši so potem, ko so šli 
služit, nehali hoditi v šolo. 
Če ne, potem so jo obiskova-
li zelo poredko. Nekateri 
niso znali niti brati niti pisa-
ti. 

Fantje so od pastirjev lah-
ko napredovali v volarje in 
nato v hlapce, dekleta so 
imela ožji izbor: pestme in 
potem dekle. 

Po drugi svetovni vojni, 
dokler niso zaživela indu-
strijska središča, je bil hlap-
čevski kruh še zmeraj nekaj 
vsakdanjega. Na Idrijskem, 
Cerkljanskem, v okolici Lav-
rovca. Svetih treh kraljev in 
Žirovskem vrhu, so se na ta 
način ljudje preživljali še tja 
do leta 1965. Potem so se 
počasi uredili tudi avtobusni 
prevozi z dolino, cestne po-
vezave so pripomogle, da so 
se začeli tudi kmečki zapo-
slovati. 

Čeprav so tisti, ki so služi-
l i še po vojni, zatrdili, da 
niso imeli kaj prida pravic, 
so vseeno dobivali plačo me-
sečno in ne več le letno. 
Vendar je bilo denarja ne-
primerno manj, kot bi ga 
lahko zaslužili v fabriki. 
Tudi to, da bi na kmetiji de-
lali po osem ur, so bile zgolj 
sanje. 

Ker je vojni čas vzel mar-
sikaterega gospodarja, so se 
nekateri hlapci poženili s 
svojimi gospodinjami. 

Vdovci, ki so ostali sami s 
kopico otrok, so bili manj iz-
birčni, zato se je lahko odda-
la marsikatera dekla. 

Kot že rečeno, so zaostreni 
odnosi med gospodarji in 
delovno silo na kmetiji nare-
dili svoje, saj je potem oblast 
dolga leta (po krivici.') tlačila 
kmeta in mu več jemala kot 
dajala. 

Bili so tudi primeri / iz leta 
1928/, ko sta se hlapec in de-
kla poročila, kmet jima je na-
redil gostijo, potem pa sta šla 
iskat srečo v Frandjo. 

Na popolno nerazumeva-
nje je naletel hlapec, ki je do-
mači dekli naredil otroka, 
vendar ga ni hotel priznati. 
Dekla je sicer morala oditi 
domov, kjer je rodila, nazaj 
se je vrnila čez kakšni dve 
leti. Kmet ji je dal prostor v 
bajti, kjer je živela z otro-
kom, na kmetiji je delala kot 
žemadarica in tako tudi več 
zaslužila. 

V Žireh so znani primeri, 
ko so hlapci ovijali gospodar-
ja okoli prsta. Eden od po-
tomcev se spominja, da so 
šli hlapci pozimi v gmajno 
spravljat drva. Ker jih je ze-
blo, so se "pritožili" gospo-

darju, ki j im je, mehka duša, 
dovolil, da so se vmUi nazaj 
domov. Še prej j im je zabi-
čal, naj se "skrijejo" v štalo, 
da jih gospodinja ne bo vide-
la ... 

Ta je bila stroga tudi do 
lastnih otrok. Ko je eden od 
hlapcev začel metati oči za 
njeno hčerjo, je hitro naredi-
la red. Ni si pa mislila, da jo 
bo hlapčev prizadeti ponos 
drago stal. Začel je delati 
škodo tako, da je porezal jer-
mene, razlomil kose ali kako 
drugače "opozoril" na to, da 
je bil po krivici zavrnjen. Po-
tem so ga kar med letom od-
slovili, vendar je še bilo sliša-
ti njegove grožnje. 

Sem in tja je tudi kakšna 
bajtarska imela srečo, da se 
je malo bolje poročila. Po-
tem je k sebi vzela brata ali 
sestro, ki so imeli v primerja-
vi z drugimi hlapci nekaj več 
ugodnosti. 

Telefonski številki za vse, ki želite izpovedati 
svojo lastno usodo: 0 5 / 9 0 1 23 34, 0 4 1 / 4 3 9 341. 

Prazniki in godovi 

Mrzli majski svetniki 
JOŽE K O Š N J E K 

Dolgoletne izkušnje opo-
zarjajo, da je mesec maj še 
vedno nevaren zaradi poze-
be. Če se ta nadloga ne poja-
vi na začetku meseca, se za-
nesljivo na sredini meseca, 
ko od 12. maja naprej godu-
jejo "ledeni možje" Pankra-
dj, Servadj in Bonifadj, 15. 
maja pa j i m sledi Zofija ali 
Zofka, ki je po ljudski mod-
rosti rada mokra, pridajajo 
pa ji še drug, manj spoštljiv 
pridevnik. 

Škof Gotard ali Godehard, 
priljubljeni škof v nemškem 
mestu Hildesheim, kjer je 
umrl leta 1038, mučenec 
Angel Karmeličan, ki so ga 
umorili leta 1220 na Siciliji, 

in nemška svetnica Juta 
(1200-1264), ki je zavetnica 
Prusije, praznujejo danes, v 
petek, 5. maja. Tudi jutri, 6. 
maja, bo praznik pomemb-
nih osebnosti iz cerkvene 
zgodovine. Eden takšnih je 
bil dijak Dominik Savio, ki 
je bil rojen leta 1842 v itali-
janski pokrajini Piemont in 
ga je leta 1854 don Janez Bo-
sko, ustanovitelj salezijan-
cev, sprejel v svoj vzgojni 
dom. Bil je zelo izobražen in 
veren mladenič, vendar je že 
čez tri leta umrl. Papež Pij 
XII. ga je leta 1956 postavil 
za zavetnika mladih cerkve-
nih pevcev. Benediktinski 
opat Petronaks je znan zara-
di obnove prvega benedik-
tinskega samostana Monte-

cassino v Italiji, ki ga je leta 
529 postavil Benedikt, leta 
581 pa so ga porušili Lango-
bardi. Petronaks je umrl leta 
750. 

Boris Bolgarski, ki bo praz-
noval v nedeljo, 7. maja, je ži-
vel v g. stoletju in je bil prvi 
bolgarski krščanski vladar. V 
nedeljo bosta praznovala 
tudi škof Domidjan iz nizo-
zemskega mesta Maastricht, 
kjer je leta 560 umrl, in kra-
ljica ter opatinja Gizela. Naj-
verjetneje se je rodila okrog 
leta 985 v nemškem mestu 
Regensburg. Zelo mlada se 
je poročila z madžarskim 
kraljem Štefanom I., s kate-
rim sta uspešno širila kr-
ščanstvo med poganskimi 
Madžari. T i so jo po kraljevi 

smrti začeli preganjati in so 
jo celo zaprli. Rešil jo je nem-
ški kralj Henrik III. Vrnila se 
je na Bavarsko, vstopila v be-
nediktinski samostan v bliži-
ni mesta Passau, v katerem 
je bila do smrti leta 1065 opa-
tinja. 

V ponedeljek, 8. maja, bo 
praznik Klare Fey, ki se je ro-
dila leta 1815 v nemškem me-
stu Aachen in kasneje začela 
ustanavljati šole za zanemar-
jena dekleta. Ustanovila je 
tudi kongregacijo "sester 
ubogega Jezuščka", ki je skr-
bela za nego otrok in mlado-
stnikov. Ponedeljek bo tudi 
spomin na mučenca Viktorja 
iz Milana, rimskega vojaka, 
ki so ga obglavili, ker ni hotel 
zatajiti svoje vere. Opat Pa-

homij iz Egipta in nemška 
redovnica Terezija Gerhar-
dinger, ustanoviteljica reda 
ubogih šolskih sester, bosta 
praznovala v torek, 9. maja, v 
sredo, 10. maja, pa bo praz-
nik škofa, dominikanca in 
bogoslovnega pisatelja Anto-
nina Firenškega, rojenega 
leta 1389 v Firencah. Deloval 
je v znamenitem Markovem 
samostanu v Firencah, kjer 
je veliko pisal in podpiral 
umetnost Pred smrtjo je bil 
nadškof v tem mestu. V četr-
tek, 11. maja, bo god znanega 
francoskega škofa iz 4. sto-
letja Mamerta, potem pa 
bodo sledili dnevi z ledenimi 
možmi in Zofko. Zakaj se jih 
je prijel sloves ledenih in 
mokrih, pa prihodnjič! 



DEDIŠČINA Snovanja 

Mlinščice - umetno izkopane vodne kanale, najdemo po vsej Sloveniji; kar več kot 540 kilometrov naj bi jih bilo. A 
območje, kjer so ti kanali še posebej pogosti, je porečje Kamniške Bistrice, in ena od bolj znanih mlinščic je prav 
tista, ki teče skozi Radomlje. S svojo vodno močjo, ki jo je mlinščica dajala mlinom, žagam in drugim napravam, je 
kraj tako zaznamovala, da naj bi po ustnem izročilu Radomlje ime dobile prav po tem, ker se tam "rado melje". 

Muzej, ki še vedno teče 
JASNA P A I A D I N 

M 

Naši predniki 
so Kamniško 

Bistrico ob 
hudih nalivih 
doživljali kot 

neukročeno divjo 
silo in moč. 

Udomačili sojo 
tako, da sojo 

pregradni 
z jezovi in 

iz nje izpeljali 
več mlinščic. 
Med njimi je 

bila tudi 
radomeljska 

Mlinščica, kije 
bližnjim 

prebivalcem 
že pred 400 leti 

postala 
prava delovna 

pomočnica. 

noga društva 
in celo objekti 
ter organiza-
cije so v Ra-
domljah po-

vezani z mlinščico in mli-
narstvom - kulturno društvo, 
nogometni klub, taborniki, 
poslovno - stanovanjski ob-
jekt, otroški vrtec, krajevno 
glasilo in mnoge druge stva-
ri, tako da je bilo le vprašanje 
časa, kdaj bo nastala še kakš-
na knjiga, ki bo opisovala ta 
vodotok in življenje ob njej. 
Naloge se je lotil France Ce-
rar s Škrjančevega, ki je pred 
dnevi predstavil svojo mono-
grafijo Ljudje ob radomeljski 
Mlinščici. 

"Naši predniki so po hu-
dih n a l i v i Kamniško Bistri-
co verjetno gledali kot ne-
ukročeno divjo silo in moč. 
Udomačili so jo tako, da so 
jo pregradili z jezovi, iz nje 
pa izpeljali več mlinščic. Se-
veda je bilo zanje najprej 
treba izkopati struge. Med 
drugimi je bila iz Bistrice iz-
peljana tudi radomeljska 
Mlinščica, ki je bl ižnj im 
prebivalcem že pred 400 
leti postala prava delovna 
pomočnica," je vzroke kopa-
nja mlinščic uvodoma po-
jasnil France Cerar, upoko-
jeni črkostavec in tiskarski 
tehnik, ki se je za lokalno 
zgodovino in emologijo nav-
dušil ob knjigah Staneta 
Stražarja, kateremu je po-
magal pri oblikovanju mo-
nografij, s katerimi je ta 
nadvse temeljito opisal kraje 
domžalskega območja. Ra-
domeljska Mlinščica, ob ka-
teri je rasel in živel vse živ-
ljenje, je tudi Francetu Ce-
rarju pustila vrsto spominov 
in doživetij. Ta umetno iz-
kopani kanal, ki so ga Ra-
domljani in prebivalci okoli-
ških vasi ob koncu srednje-
ga veka brez bagrov, strojev 
in rovokopačev izkopali na 
roke, "izvira" pri zapornici v 
Volčjem Potoku, kjer se od-
cepi od Kamniške Bistrice, 
teče skozi Hudo, Radomlje, 
Škrjančevo, Količevo in Vir 
ter se po 5400 metrih v na-
selju Podrečje izlije v Račo 
in z njo vred nazaj v Kamni-
ško Bistrico. Ob Mlinščici so 
hitro zrasli številni mlini, 
žage, kovačnice in kasneje 
celo elektrarne, a od nekdaj 

France Cerar, avtor knjige Ljudje ob radomeljski Mlinščici. 

mogočnih i n za kraj življenj-
sko pomembnih naprav je 
do danes ostalo bore malo. 
Mhnščice po vsej Sloveniji 
skupaj s svojimi mlini in ža-
gami sodijo v tehnično de-
diščino, ali kot pravi France 
Cerar - radomeljska Mlinšči-
ca je muzej, ki še vedno 
teče. Da zgodbe o ljudeh ra-
domeljske Mlinščice - Ob-
mlinščanih, kakor j im pravi 
avtor knjige, ne bi potonile v 
pozabo, so zaslužni tudi 
učenci Osnovne šole Rodi-
ca, ki so skupaj s svojo men-
torico Vibno Vrtačnik Mer-
čun pred dobrima dvema le-
toma izdali knjigo Učna pot 
ob Mlinščici, ki je spobudUa 
Franceta Cerarja, da nekaj 
podobnega napiše tudi sam. 
Knjiga, ki je nastajala dobri 
dve leti, se osredotoča na 
vodne naprave, ki danes še 
delujejo ali vsaj stojijo, pred-
vsem pa na ljudi, ki ob tej 
vodi živijo. Prav zato je avtor 
prosil nekatere še živeče 
mlinarje - v povprečju so 
stari že več kot 75 let, da pri-
spevajo svoje spomine in iz-

kušnje. "Zelo sem zadovo-
ljen, da se je toliko ljudi od-
zvalo, čeprav sprva ni kazalo 
tako. Nato pa so le doumeli, 
kako dobro je, da takšne 
stvari ostanejo zapisane," je 
svoje sodelovanje z mojstri 
te že skoraj pozabljene obrti 
opisal avtor knjige. Od ne-
kdaj 14 vodnih naprav jih ra-
domeljska Mlinščica danes 
poganja le še pet. V Volčjem 
Potoku še deluje Elektrarna 
Šraj, ki je ena najstarejših v 
okolici, sledita j i Kovačkov 
mlin in žaga na Hudem in 
spomini zadnjega gospodar-
ja in upokojenega mlinarja, 
83-letnega Ludvika Pirca, ki 
je žito v svojem mlinu za-
dnjič zmlei pred šestnajsti-
mi leti. "Največ dela smo 
mlinarji imeli v oktobru pa 
vse tja do božiča. Po novem 
letu smo največkrat kakšna 
dva meseca stali, proti veliki 
noči je bilo pa že spet pe-
stro. Kadar je bilo najhuje, 
je bila kolona vozov z žitom 
dolga vse tja do glavne ceste 
in takrat se je bilo treba kar 
hitro obrniti," se zlatih let 

radomeljskega mlinarstva 
spominja ta upokojeni mli-
nar. Njegovo mlinsko kolo 
danes propada, nič bolje pa 
se ne godi Jašovčevemu mli-
nu, ki je oddaljen le nekaj 
sto metrov. K Mlinarjevemu 
atu, kakor so Radoniljani re-
kli gospodarju tega mlina, je 
v mladosti hodil mlet tudi 
France Cerar, mlinsko kolo 
te domačije pa zdaj miruje 
že dvajset let. V knj ig i sta 
nato predstavljena C ir i l 
Marčun, ki že vse življenje 
živi ob tej vodi, i n Ivan 
Kralj, gospodar enega od 
zadnjih kmečkih mlinov, ki 
še delujejo na Gorenjskem. 
"Razlika med mlinarstvom 
pred 80 leti, ko sem se ro-
dil, in danes je velika kot 
dan in noč. Takrat še nismo 
imeli elektrike, niti za raz-
svetljavo, kaj šele za pogon. 
Zato je bila vodna moč toli-
ko bolj čislana. Kdor je bU 
lastnik vodne moči in jo je 
znal umno izkoriščati, je za 
tiste čase kar dobro živel," 
je povedal Ivan Kralj, ki je 
mlinarsko obrt prevzel od 

svojega očeta in deda, za 
mletje pa je navdušil tudi 
sina Marjana, ki melje še 
danes. Na Skrjančevem je 
nekdaj deloval Vrbičev 
mHn, ki je med obema voj-
nama mlel predvsem za po-
trebe industrije v širši okoli-
ci. Avtor nadalje opiše malo 
Škrjančevo elektrarno na 
Skrjančevem, Obmlinščana 
Franceta Urbanijo, župnika 
na Dovjem, nekdanjo Bona-
čevo hidrocentralo in Papir-
nico Količevo, ki se je podo-
bno kot tovarna Helios in 
Oljarna Vir prav zaradi vod-
ne moči radomeljske Mlin-
ščice razvila v enega večjih 
industrijskih obratov na 
tem območju. 

Zbrani arhivski dokumen-
ti, pričevanja nekdanjUi mli-
narjev in opisi vodnih na-
prav bodo zgodbo radomelj-
ske Mlinš6ce iztrgali poza-
bi, avtor knjige in mnogi 
drugi Radomljani pa si želi-
jo, da bi enega od mlinov ob-
novili in del naše tehnične 
dediščine zapustili tudi za-
namcem. 
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RAZSTAVA Snovanja 

v februarju in marcu je akademska slikarka Maja Šubic v angleškem mestu Shrewsbury, rojstnem mestu velikega 
naravoslovca Charlesa Darvvina, razstavila 83 kamnitih znamk, ki jih v tehniki freska na lehnjak ustvarja že vse 
od leta 2001. Ob tem predstavlja še kovinski globus, na katerega je vrisala Dan̂ înovo potovanje z ladjo Beagle, 
ter nekaj akvarelov. 

Maja v Darwinovem mestu 
M A J A Š U B I C JE s F R E S K A M I GOSTOVALA V V E L I K I B R I T A N I J I . 

IGOR KAVČIČ 

Za motiv je 
izbrala plod 

magnolije, ki jo 
je na vrtu 

Danvinove 
rojstne hiše 

posadil njegov 
oče, in list 

magnolije, ki jo 
je na vrtu v 

Poljanah posadil 
njen oče 

Ive Šubic. 

Pet let je minilo od 
prve razstave "kam-
nitih znamk", ta-
ko jih je poimeno-
vala njihova avto-

rica akademska slikarka 
Maja Šubic, kd je na Loškem 
gradu predstavila prvi kom-
plet devetih znamk, izdela-
nih v fresko tehniki, temat-
sko povezanih z Darwino-
v im popotovanjem na ladji 
Beagle. Njeno ukvarjanje z 
velildm naravoslovcem je do 
danes obrodilo kar 8} 
znamk. Prav vse je v februar-
ju in marcu tudi predstavila 
na osrednjem dogodku vsa-
koletnega Darvvinovega fe-
stivala, ki ga prirejajo v nje-
govem rojstnem mestu 
Shrewsbury v Veliki Britaniji. 

"Pravzaprav je za mojo 
razstavo v Veliki Britaniji v 
največji meri zaslužen bio-
log dr. Robert Monroe, sicer 
direktor slovenskega urada 
Britanskega sveta. Predlani 
si je ogledal mojo razstavo 
fresk na Institutu Jožefa Šte-
fana in bil zelo navdušen 
nad nj imi . 'This stamps 
must go to England,' je dejal 
in vzpostavil kontakt z orga-

Slikarka Maja Šubic z direktorjem Darvvinovega festivala 
Jonom Kingom. 

nizatorji festivala v Shrews-
buryju, hkrati pa dal tudi 
spodbudo na našem minis-
trstvu za kulturo, Id je tako 
priskrbelo milijon tolarjev za 
zahteven transport znamk 
na otok," je o pobudah in 
mogoče tudi srečnem na-
ključju za predstavitev v Bri-
taniji p>ovedala Maja Šubic. 
Lahko bi rekli, da je šlo za 
nekakšno pregledno razsta-
vo vseh fresk, ki j ih je slikar-
ka v zadnjih petih letih 
ustvarila, inspirirana z de-
lom najvplivnejšega angle-
škega naravoslovca 19. sto-
letja, saj je na razstavi pred-
stavljenih vseh pet komple-

tov kamnitih znamk. 
V dogovoru z organizator-

jem Shrewsbury Museum 
Art Calery je slikarka posebej 
za razstavo ustvarila še osem 
novih znamk. Za motiv je iz-
brala plod magnolije, ki jo je 
na vrtu Danvinove rojstne 
hiše posadil njegov oče, i n 
list magnolije, ki jo je na vrtu 
v Poljanah posadil njen oče 
Ive Šubic. s pomočjo filateli-
sta Janka Štampfla so pripra-
vili tudi znamke, ki so bile 
izdane ob priložnostnem do-
godku i n kot take niso urad-
ne, čeprav so ravno take kot 
prave. Filatelisti j ih imenuje-
jo pepelke, v Angli j i pa celo 

Najnovejši komplet znamk, ki ga je avtorica ustvarila 
posebej za razstavo v Shrewsburyju. 

obstaja klub zbiralcev takih 
znamk. Znamka, ki je v l imi-
tirani seriji izšla tudi na pi-
semski ovojnici s štampiljko 
3. februarja v Poljanah in 
Shrewsburyju, je bila tako 
dodana tudi k reviji, ki jo ta 
klub prašilja naročnikom. 

o b znamkah je bil pred-
stavljen tudi kovinski glo-
bus, ki so ga za razstavo od-
stopili v o š Poljane, in nekaj 
akvarelov z Danvinovo te-
matiko, v Studiu Grad pa so 
izdelali tudi l ičen katalog. 
Maja Šubic je v dneh po od-
prtju razstave vodila tudi li-
kovne delavnice za otroke, 
na predavanju pa svoj pro-

jekt tudi predstavila tamkajš-
nj i publild. 

"Seveda sem zelo zado-
voljna z razstavo v Darvvino-
vem mestu. Več, če sem v 
preteklosti celo za trenutek 
pomislila, da bi zaključila 
"Darvvinov opus", sem zdaj 
prepričana, da bom nadalje-
vala. Moje zanimanje za 
Danvina se je le še okrepilo," 
je povedala Maja Šubic, ki bo 
do leta 2009, ko bodo v 
Shrewsburyju praznovali 
200. obletnico znanstveni-
kovega rojstva, zagotovo še 
obiskala otok in sodelovala 
pri katerem od projektov, ki 
j ih tam načrtujejo. 
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MARJETA SMOLN IKAR 

T re^i maj je mednarodni 
dan svobode medijev. 
Novinarji brez meja so 

ob tej priložnosti na Trgu člo-
vekovih pravic sredi Pariza na 
slikovit način opozorili na za-
tiralce svobode govora na ze-
meljski obli. Na panojih črne 
medijske liste visijo savdski 
kralj Abdulah, predsednik 
Zimbabveja Robert Mugabe, 
kubanski predsednik Fidel Ka-
stro, ruski predsednik Vladimir 
Putin in tako naprej. Izpostav-
ljenim personam se, vsaj po 
mojem mnenju gladko "šmir-
§a", ali na eni od zahodnoev-
ropskih prestolnic visijo vsem 
na očeh ali ne. Oni živijo v svo-
jem svetu, v katerem si priza-
devajo za ohranitev lastnih 
meril in interesov. Z izjemo, 
morda, ruskega predsednika 

Vladimira Putirui. Slovenske-
ga vladnega predsednika Jane-
za Janše na pariški črni listi 
ni. Nasprotno. Na lestvici me-
dijske svobode, ki jo Novinarji 
brez meja vsako leto objavijo 
za vse države, je Slovenija lani 
pristala na visokem devetem 
mestu. Če ne na visokem, pa 
na višjem kot predlani, ko je 
zasedla petnajsto mesto. 

Društvo novinarjev Sloveni-
je, ki ga pooseblja Grega Re-
povž, vztraja na barikadah in 
trdi, da Slovenije ni več mogo-
če prištevati med države, kjer 
lahko novinarji in mediji delu-

jejo neovirano. Pri tem se skli-
cuje na novi zakon o RTV, na 
omejitev gibanja novinarjev v 
državnem zboru, saj morajo 
od zdaj novinarji, tako Re-
povž, "celo razkriti, s kom se v 

parlamentu želijo pogovarja-
ti" in na zamenjave v časopis-
ni hiši Delo in Večer. 

Navedbe predsednika dru-
štva Grega Repovža so šolski 
primer izkrivljenega mišlje-
nja, da ne rečem manipulaci-

je, saj iz navedenih argumen-
tov izpelje napačni sklep ali 
nanj vsaj napeljuje. Prvič. 
Pariško črno listo sestavljajo 
zatiralci medijske svobode in 
ne tisti, ki novinarje pri delu 
ovirajo. Te najdete tako v 
ZDA kot na Nizozemskem in 
povsod drugod. Politični pri-
tisk na medije ni enako legiti-
miranje C državnem zboru. 
Ali drugače, premagovanje 
ovir, ki jih novinarjem po-
stavljajo politiki, gospodar-
stveniki in druge vplivne oseb-
nosti, je stvar novinarjeve iz-

najdljivosti in inteligence, ne 
pa politike. Drugič. V naspro-
tju s sodniki direktorji medij-
skih hiš in uredniki nimajo 
trajnega mandata. Zamenja-
ve v medijskih hišah se doga-

jajo tako v ZDA kot na Nizo-
zemskem in povsod drugod. 
Ali drugače, zamenjave na 
RTV. v Delu in na Večeru ni 
mogoče samodejno in samo-
umevno enačiti s političnim 
pritiskom na medije oziroma 
z omgevanjem svobode govo-
ra. Ne nazadnje je šlo tako 
RTV kot časopisni hiši Delo 
pod prejšnjim vodstvom po-
slovno precej za nohte. 

Predsednik društva novi-
narjev Slovenije Grega Re-
povž bi bil verodostojen, če bi 
kot argument za svoje trditve 
navedel primere novinarskih 

prispevkov, ki jih uredniki 
niso objavili. V primeru, da se 
v "bunkerju" časopisne hiše 
Delo ali javne televizije nabi-
rajo neobjavljeni novinarski 
prispevki, pripravljeni urav-
noteženo in nežaljivo, potem 
je na slovenskem medijskem 
prizorišču res nekaj gnilega. 
Vendar, s tem argumentom 
Repovž očitno ne razpolaga. 

Sicer pa je tako, da RTV, 
Delo in Večer še zdaleč niso 
vse slovenske medijske hiše. 
Ali drugače, stanja na teh 
treh primerih ni mogoče po-
sploševati. Tudi časopisna 
hiša Gorenjski glas je del slo-
venskega medijskega prostora. 
Prisegam, da do zdaj na Gla-
su nisem čutila niti najmanj-
šega političnega pritiska. 
Ergo: berite Gorenjski glas. 
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Kranjčanom ponujajo največ 
" č e bi z m o g l i al i s m e l i p r i k l j u č i t i v s e , ki ž e l i j o v n a š e o m r e ž j e , bi d a n e s i m e l i v s a j n e k a j k r a t v e č 

n a r o č n i k o v . O d prvega d n e r a č u n a m o n a 2 0 - d o 2 5 - o d s t o t n i t r ž n i d e l e ž " , pravi M a t e v ž T u r k . 

BOŠTIAN BOGATA) 

Ljubljana - Lansko jesen je 
na slovenski trg telekomuni-
kacij udaril nov ponudnik te-
lekomunikacijskih storitev 
T-2. Družba ponuja široko-
pasovni dostop do intemeta 
(VDSL), telefonijo in 120 ka-
nalov televizije na 122-tih ko-
lokacijah po vsej Sloveniji. 
Lastnik družbe T - 2 je Zvon 
ena holding, katerega večji 
lastniki so Škofijsko gospo-
darstvo Rast (13,5 odstotka), 
Krekova družba za storitve 
(11,5), Radenska (5,9), Belin-
ka (3,6), Iskratel (1,76) ... 
Lastniški delež manjših del-
ničarjev pa znaša 57 odstot-
kov. Novi ponudnik je zani-
miv predvsem zato, ker po-
nuja enako ali več od doseda-
njih ponudnikov za nižjo 
ceno, hkrati pa lahko pri 
njem zasledimo tudi težave 
in jezo prvih naročnikov. Več 
o tem v pogovoru z direktor-
jem družbe T - 2 Matevžem 
Turkom. 

Koliko naročnikov ste uspe-
l i pridobiti v nekaj mese-
cih? 

"Na področju V D S L smo 
na omrežje Telekoma Slove-
nije, ki je zgrajeno na bakre-
n ih telefonskih paricah 
(žica), doslej priključili nekaj 
tisoč naročnikov. To je bi-
stveno manj, kot smo načrto-
vali in bistveno manj, kot bi 
j ih lahko imeli, če bi vse po-
tekalo brez zapletov." 

Na katere zaplete mislite? 
"Težav, ki j ih ima T - 2 s sta-

njem telekomunikacijskega 
trga v Sloveniji, je več. To 
niso le medijsko izpostavlje-
na prednapetostna varovala, 
ki j ih je Telekom nameščal 
našim uporabnikom in s 
tem zmanjševal kakovost na-
šil i storitev. T - 2 je prisoten 
na 122 kolokadjah v Teleko-
movili prostorili. Mi najema-
mo njihove vode, oni pa nam 
usluge vračajo na neprimeren 
način. Konkretno: nekajkrat 
nam je čudežno zmanjkalo 
elektrike na kakšni od loka-
cij, spet drugje so bile ugas-
njene klime in prižgani radi-
atorji in podobno. Nekaj za-
dev bi lahko lažje rešili, pred-
vsem pri t. i. skupnem dosto-
pu, ko naročnik obdrži Tele-
komov telefon, ostale storitve 
pa bi prenesel k nam. Eno-
stavno? Telekom je potrebo-
val skoraj pnjl leta, da je naba-
vil in montiral t. i. razcepni-
ke. To so pasivne naprave, 
prav nič zapletene, ki razdeli-
jo govorni in podatkovni del. 
Čas za razvezano zanko je si-
cer po zakonu pol leta. Vse je 
torej zakonito, vendar je isto 
storitev Telekom v primeru 
hčerinske družbe Siol naba-

vil in montiral v tednu ali 
dveh. T u pa že lahko govo-
r im o diskriminaci j i naše 
družbe." 

Očitno ste do Telekoma 
Slovenije zelo kritični? 

"Seveda. Naj navedem še 
en primer. Ob naši zahtevi 

lokacij, kjer ima T - 2 svojo 
opremo. Naše kolokacije 
niso le v večjih mestih, lepo 
so porazdeljene po vsej Slo-
veniji. Zaradi tehnologije 
V D S L mora biti parica pri-
memo kratka, čeprav nas to v 
Sloveniji ne skrbi tako, kot to 
skrbi ponudnike po Evropi." 

Matevž Turk direktor T-2. 

za prenos aktivnega telefon-
skega naročnika s Telekoma 
na T-2, so nam v preteklosti 
večkrat odgovorili, da to ni 
možno, ker ni rezerve v vo-
dih. Vendar gre tu za aktivne 
naročnike! Agencija za pošto 
in elektronske telekomuni-
kacije je potrebovala kar tri 
mesece, da je ugotovila spo-
rnost Telekomovih odgovo-
rov. Telekom se aktivno in 
premeteno bori proti konku-
renci tudi sedaj." 

Kako uporabniki sprejema-
jo te, lahko rečemo tudi po-
rodne težave T - 2 ? 

"Razumljivo je, da naroč-
niki krivijo nas. To sprejema-
mo, zato skušamo vsak pri-
mer reševati osebno. Dogaja 
se nam tudi, da nekaterim 
naročnikom ob priključku 
vse deluje, čez čas pa so brez 
naših storitev. Javljali smo 
napake na Telekom, kjer so 
nam vedno odgovorili, da je 
vse v najlepšem redu. O tem 
smo se hoteli prepričati tudi 
sami in ugotovili, da je samo 
polovica parice zvezana i n 
f>odobno. T o so naše težave 
in so uporabniki, ki so nekaj 
časa brez naših storitev, ra-
zumljivo jezni. Tudi mi dela-
mo napake, vendar tako ba-
nalnih prav gotovo ne." 

Kakšne pogoje mora izpol-
njevati uporabnik za pri-
ključek v vaše omrežje? 

"V primeru storitev prek 
omrežja Telekoma Slovenija 
mora imeti telefonsko pari-
co, ki je na eni strani pri nj i l i 
doma, drugi del pa na eni od 

V Kranju so pred letom za 
vas zgradili omrežje z optič-
n i m kablom. Zakaj optika? 

"Telefonsko omrežje je 
lahko staro tudi več kot 100 
let, optična omrežja pa so 
zelo modema. Prav veliko jih 
ni na svetu. Slovenija je ena 
prvih držav, kjer se gradi na-
slednja generacija telekomu-
nikacijskega omrežja. Naj-
prej v mestih, nato pa se bo 
širilo tudi naprej. Zakaj opti-
ka? Tehnologija se bistveno 
razlikuje od obstoječih ba-
krenih telefonskih žic. Sled-
nje imajo hudo pomanjklji-
vost. da električni signal, ki 
potuje po bakreni žici slabi 
signal, vključeni so prislulii, 
ob dodajanju tehnične teh-
nologije v omrežje pa se čuti-
jo preobremenitve. Po optič-
nih omrežjih pa potuje sve-
tloba po posameznih vlaknih 
in teh pojavov ni. Pasovne ši-
rine so na optičnem omrežju 
praktično neomejene. Pasov-
na širina omogoča delovanje 
številnih sodobnih tehničnih 
naprav, tudi tistih, ki j ih za-
enkrat še ni na trgu." 

Torej lahko Kranjčanom 
ponudite več kot kateri koli 
drugi operater? 

"Natanko tako. Zelo kmalu 
bodo naročniki, oziroma ne-
kateri to že lahko poskusno, 
imeli možnost absurdnih pa-
sovnih š ir in v primerjavi z 
d m g i m i zmogljivostmi v 
Sloveniji. Ne govorim le o 
dostopu do svetovnega sple-
ta, ampak tudi o televiziji vi-
soke ločljivosti z več priključ-
ki, telefonijo s številnimi pri-

ključki, tu so še nadzorni si-
stemi, sistem video konfe-
rence in podobno. Vse storit-
ve iz enega optičnega kabla, 
kar ne omogoča nobeno dni-
go omrežje. Efekt izgradnje 
optičnega omrežja se že kaže 
na ceni nepremičnin v Kra-
nju." 

V fiksni telefoniji naj bi po 
zgledu mobi ln ih operater-
jev do 10. maja zagotovili 
prenosljivost številk. Al i bo-
ste to v T - 2 omogočili? 

"V naši družbi ponavlja-
mo, da bi morala biti prenos-
ljivost številk zagotovljena že 
do konca leta 2004. V Slove-
nij i smo izbrali nek specifi-
čen način prenosa številk, 
kljub temu pa misl imo, da 
bomo pripravljeni še pred 
10. majem." 

Razen širokopasovnega do-
stopa do svetovnega spleta 
pa T - 2 ponuja tudi telefon-
ske in televizijske priključ-
ke. 

"Imamo daleč najcenejše 
telefoniranje v državi, saj je 
klicati iz T - 2 v Telekomovo 
omrežje polovico ceneje kot 
klicati znotraj Telekomovega 
omrežja. Cena impulzov v 
tujino je nekajkrat cenejša od 
kateregakoli ponudnika pri 
nas. Ponujamo tudi centreks 
in še vrsto dmgih storitev 
bomo ponudili v prihodno-
sti. Pri televiziji ponujamo 
122 programov, ki j im lahko 
pogojno konkurira glede na 
ceno in konkurenco le Siol. 
Dodal bi, da pri nas ni nobe-
ne priključnine, naročnine 
so ugodnejše. Ne zahtevamo 
nobene časovne vezave, saj 
laliko vsakdo, ki z našimi sto-
ritvami ni zadovoljen kadar-
koli prestopi k drugemu ope-
raterju. Tudi tega ne ponuja 
nihče drug v slovenskem 
prostoru." 

Pri Simobilu, drugem naci-
onalnem mobilnem opera-
terju so potrebovali vrsto 
let, da so zlezli iz rdečih šte-
vilk. Kdaj boste v T - 2 šteli 
dobiček? 

"Načrtujemo, da bo dniž-
ba že do konca leta v pozitiv-
nih številkah, čeprav se bo 
vložek povrnil šele čez nekaj 
let. Ob predpostavki, seveda, 
da bomo lahko nemoteno 
delovali. Naš trenutni načrt 
je, da jKJStanemo največji al-
ternativni operater teleko-
munikacij v Sloveniji. Dokler 
ne bomo blizu temu cilju, o 
širitvi na tuje trge ne bomo 
resno razmišljali. Najprej 
bomo pri nas osvojili 20- do 
25-odstotni delež, v mestih 
zgradili omrežja optičnih ka-
blov, nato pa bomo razmisli-
l i tudi o širitvah na druge 
trge, na druga področja." 

Neusklajenost zakonov 
nažira živce prevoznikov 
P r e v o z n i k i t rd i jo , d a n e v e d o nit i , k o l i k o traja 

p o v p r e č n i t e d e n s k i d e l o v n i č a s . 

BOŠDAN BOGATAJ 

Kranj - Ob pripravi in spreje-
manju Zakona o delovnem 
času in obveznih počitkih 
mobilnih delavcev ter o zapi-
sovalni opremi v cestnih pre-
vozih je Obrtna zbornica Slo-
venije (OZS) opozarjala na 
usklajenost z Zakonom o de-
lovnih razmerjih. "Sedaj pre-
vozniki ne vedo, kaj točno je 
delovni čas voznikov in kaj 
ne ter tako ne morejo voditi 
evidence, kot to zahteva 
omenjeni zakon. Predvsem 
n a m ni jasno, ali povprečni 
tedenski delovni čas traja 48 
ali 40 ur, ali je mogoče dela-
ti na teden največ 60 ali 56 
lu' in ali se odmor upošteva v 
delovni čas ali ne," razloži te-
žave prevoznikov Bojan Peč-
nik, sekretar sekcije za pro-
met pri OZS, in doda: "Delo-
vni inšpektorji obiskujejo 
prevoznike in preverjajo ali 
vodijo evidence po novem 
zakonu, vendar prevozniki 
n imajo nobenih navodil." 
Nejasnosti je za sekcijo pre-

več, zato od pristojnih priča-
kujejo, da uskladijo predpise 
in pripravijo tolmačenje za-
konov in da do takrat ne kaz-
nujejo prevoznikov. Zaen-
krat inšpektorji prevoznike 
opozarjajo, pri OZS pa upa-
jo, da bo tako tudi ostalo. 
OZS pri delovanju prevozni-
kov opozarja tudi na Odre-
dbo o omejitvi prometa na 
cestah v RS. S to odredbo se 
v zadnjih letih v Sloveniji vse 
bolj omejuje tovorni pro-
met, saj sedaj velja omejitev 
že na 38 cestnih odsekih. 
"Čeprav na nekaterih odse-
kih ni veliko ne tovornega 
ne turističnega prometa po 
nj ih ne smejo voziti niti 
lokalni prevozniki, ki peljejo 
tovor za gospodarstvo in pre-
bivalce. V tujini ni tako, saj 
omejujejo le tranzitni med-
narodni promet," še pravi 
Pečnik. Sekcija predlaga, da 
se omejitev tovornega pro-
meta določi le na cestnem 
križu, kjer poteka največji 
mednarodni tranzitni tovor-
ni promet. 

ZAVRH POD ŠMARNO GORO 

Novi proizvodni prostori . 

Večkratni prvak v reliju Jani Trček je pred kratkim slovesno 
odprl nove proizvodno-poslovne prostore podjetja BEJA. 
Ustanovitelj podjetja športni duh prenaša na delo, ki je tes-
no povezano z vozili. Pridobitev je nov, sodobno tehnološko 
opremljen poslovni objekt, ki nudi boljše delovne pogoje, 
večjo kakovost storitev kot tudi končnih izdelkov, naravi pri-
jazno lastno proizvodnjo in servis ter možnost širitve. Na 
1500 kvadratnih metrih bo 12 zaposlenih skrbelo za projek-
tiranje, nabavo, dodelavo, vgradnjo in servisiranje hladilne 
(avtoklime), ogrevalne (avtogrelci) in pomožne opreme ter 
turbo polnilnikov za vozila. R. F. 

iTCG 
UNITECH 
L T H 
TCG UNITECH Lth-ol d. o. o. 
Vincarje 2, 4220 Škofja Loka 

Smo kakovosten in uspešen proizvajalec tlačnih orodij in 
ulitkov iz magnezijevih in aluminijevih zlitin za avtomobil-
sko Industrijo in hkrati eno od najhitreje rastočih indu-
strijskih podjetij v Sloveniji. 

K sodelovanju vabimo sodelavca za 

• kontroling 
Pogoji: - univ. dipl. ekonomist 

- aktivno znanje angleškega jezika 
- lahko tudi pripravnik ali začetnik 

Rok za prijave jo sedem dni po objavi. 

Prošnjam morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev. 

Naslov za prošnje je: 
TCG UNITECH Lth-ol d. o. o., Vincarje 2 - 4220 ŠkoSa Loka. 

LON dd. Kron) 
Inlofmoctjo: 

04/2MO-777, 
wvyv/.lon.sl 

stanouaniski 
krediti s 
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LJUBLJANA 

Spet nevarnost hruševega ožiga 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije je pred nekaj dne-
vi spet opozorila na veliko nevarnost za okužbo s hruševim 
ožigom. Do okužbe cvetočih gostiteljskih rastlin lahko pride 
na območjih, kjer se je hrušev ožig pojavil že v preteklih le-
tih, zlasti na Gorenjskem in na območju Maribora. Ugodne 
razmere za okužbo so bile zadnje dni aprila na več lokacijah 
na Štajerskem in v Prekmurju, znamenja sušenja cvetov pa 
bodo vidna šele na polovici maja. Posebej ogrožena območ-
ja so v intenzivnih nasadih jablan in hrušk na Gorenjskem, 
Štajerskem, Dolenjskem in v Posavju. Na teh območjih naj 
sadjarji upoštevajo navodila prognostične službe za varstvo 
rastlin, ki so dosegljiva na avtomatskih telefonskih odzivni-
kih in na spletnih straneh wwvi/.fito-info.bf.uni-lj.si. Premeš-
čanje čebel naj poteka le pod fitosanitarnim nadzorom, da 
ne bi prišlo do prenosa bakterije skozi cvetove in novih 
okužb. Gostiteljska rastline so še posebej občutljive in jih je 
treba opazovati. Fitosanitarna uprava poziva k obveščanju o 
sumu pojava hruševega ožiga na telefonsko število fitosani-
tarne službe 041/354-405, na telefaks o i / 30-94-378 ali po 
elektronski pošti na naslov furs.mkgp@gov.si. M. C . 

LJUBLJANA 

Več odkupljenih pridelkov 

Skupna vrednost odkupa v živinoreji kot najpomembnejši 
kmetijski skupini je bila po podatkih Statističnega urada v 
februarju sicer za 0,5 odstotka nižja kot v januarju, v po-
membnejših skupinah živinoreje pa je bila ta vrednost viš-
ja kot prejšnji mesec (v skupini živina za 6,4 odstotka, v 
skupini perutnina in jajca pa za 2,7 odstotka). Po pričako-
vanjih je bila zaradi zmanjšanja količinske vrednosti nižja 
za 6,2 odstotka nižja vrednost odkupljenega mleka. Koli-
činsko za o,2 odstotka manjši je bil tudi odkup jajc, pitanih 
prašičev (za 2,7 odstotka), jagnjet (za 12,5 odstotka) in pi-
tanih puranov (za 13,1 odstotka). Večji je bil odkup telet (za 
5,7 odstotka), pitanih piščancev (za 10 odstotkov) in bikov 
(za 13,5 odstotka). M. C . 

Ogrožene dodatne dejavnosti 
č e k m e t i j s k e z a d r u g e ne b o d o u p r a v i č e n e d o d r ž a v n i h p o m o č i p o d e n a k i m i p o g o j i kot d r u g e p r a v n e 

osebe, ne bodo zmogle izpeljati nekaterih projektov. 

MATIAŽ G R E G O R I Č 

Kranj - Novela zakona o za-
drugah med drugim vsebu-
je tudi dopolnilo, da so za-
druge upravičene do držav-
n ih pomoči pod enakimi po-
goji kot gospodarske druž-
be. S tem bi uskladili zako-
nodajo z evropskim pra-
v n i m redom, saj trenutno 
pri nas za kmetijstvo veljajo 
zelo specifična pravila glede 
državnih pomoči, na drugih 
področjih pa splošna pravi-
la. Zadruge namreč poleg 
osnovne kmetijske opravlja-
jo še dopolnilne dejavnosti, 
kar izboljšuje njihov gospo-
darski položaj. 

V Kmetijsko gozdarski za-
drugi Sava iz Lesc so v okvi-
ru nekmetijske dejavnosti 
nameravali postaviti bio-
plinsko elektrarno na svo-
jem posestvu oziroma zbi-
ralnici surovega mleka v 
Poljčah, kjer bi pridobivali 
električno in toplotno ener-
gijo iz gnojevke, z možnost-
jo nadgradnje v sežigalnico 

D A B O NAŠE Z D R A V J E VARNO - PO Z D R A V I L A V L E K A R N O 

KAJ LOČI PREHRANSKO DOPOLNILO 
OD ZDRAVILA? 
Vsi izdelki, ki so dosegljivi v obliki tablet, kapsul, kapljic, sirupov ..., niso zdravila, ampak 
so lahko tudi prehranska dopolnila. 

Zdravilo je vsaka snov, ki jo v primerni farmacevtski obliki uporabljamo za zdravljenje, pre-
prečevanje ali prepoznavanje bolezni. Vsak tak izdelek mora imeti dokazano učinkovitost, 
kakovost in varnost ter dovoljenje za promet z zdravilom (pogovorno rečemo, da je regi-
striran). Zdravila imajo v navodilu za uporabo in na ovojnini verodostojne informacije o 
učinkovitosti, opozorilih, previdnostnih ukrepih, kontraindikacijah, neželenih učinkih ... To 
velja tudi za registrirana zdravila rastlinskega izvora. 

Prehranska dopolnila so namenjena dopolnjevanju običajne prehrane in j ih obravnava za-
konodaja o živilih. T i izdelki morajo bici jasno označeni z navedbo "prehransko dopolni-
lo". To so izdelki v farmacevtskih oblikah za peroralno uporabo (mehke in trde želatinaste 
kapsule, tablete, šumeče tablete, žvečljive tablete, dražeje, granulati, kapljice), ki ne prese-
gajo zakonsko določenih vsebnosti vitaminov, mineralov in oligoelementov. Vsebujejo tudi 
koncentrirane rastlinske izvlečke, aminokisline in druge substance, ki se v telesu vključujejo 
v fiziološke procese. Uporaba prehranskih dopolnil je smiselna v primeru neuravnotežene 
prehrane ali pri povečanih potrebah organizma po vitaminih, mineralih ali oligoelementih 
npr pri športnikih, nosečnicah, nekaterih obolenjih, starostnikih ... 

Prehranska dopolnila niso namenjena zdravljenju ali preprečevanju bolezni in se j im tudi 
ne sme pripisovati teh lastnosti. To pravilo se pogosto ne spoštuje. V ekonomskem inte-
resu proizvajalca je, da izdelku posredno pripisuje take lastnosti. Ločeno od izdelka ponu-
j a promocijsko gradivo, v katerem navaja podatke o uspešnem preprečevanju in zdravlje-
nju skoraj vseh bolezni današnjega časa. Prav zato je pomemben posvet s strokovnjakom. 

Prehranska dopolnila dopolnjujejo običajno zdravo prehrano in ne zdravijo ali preprečuje-
jo bolezni in bolezenska stanja. Ocenjujemo in priporočamo jih s stališča njihovega Fizio-
loškega vpliva v telesu in pomena ustrezne preskrbljenosti organizma za zdravje posamez-
nika. Lekarniški farmacevt in farmacevtski tehnik imata pri izbiri prehranskega dodatka po-
membno vlogo svetovalca. S svojim poznavanjem sestavin izdelka in delovanja stranki po-
magata k primerni odločitvi. 

Nuša Klančar, mag. farm. 

Lekarniške enote: Bled Zlacorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, 
Gorenja vas. Jesenice, Kranj, Kranjska Gora, Kropa, Lcsce, Planina, 
Podlubnik, Primskovo, Radovljica, Str^iJčc, Šenčur, Škofja Loka, 

Tržič. Železniki, Žin, Žirovnica 
Farmakoinformativna služba Galenski laboratorij 

Kontrolno analizni laboratorij 
^Dfifiiskt̂  Ickornc 

v̂ v̂w.gorenjskc•lckame.ŝ  
info@gorenj5ke-lekam«.si 
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klavniških in gostinskih od-
padkov. Zadruga je za pro-
jekt dobila vsa potrebna so-
glasja in tudi podporo ra-
dovljiške občine, prav tako 
je že nared projektna doku-
mentacija. T o je bil precej-
šen zalogaj, k i je zadrugo 
stal od 4 do 5 milijonov to-
larjev. "Poskušali smo kan-
didirati za sofinanciranje 

projekta na ministrstvu za 
kmetijstvo, vendar glede na 
dejstvo, da gre za dejavnost 
oziroma projekt, za katero 
ni predvidena oblika pomo-
či, nismo uspeli. Poskušali 
smo kandidirati tudi na mi-
nistrstvu za okolje, ki vse 
bolj podpira okolju prijazne 
energetske projekte, vendar 
slednje ne dodeljuje sred-
stev kmeti jam i n kmetij-
skim organizacijam niti ne 
sprejema vlog," pravi direk-
tor zadruge Emi l Peternel. 

Bistvo sprememb zakona 
o zadrugah je v tem, da bi se 
zadruge na osnovi možnosti, 
k i j ih imajo, ukvarjajo z do-
polni lnimi dejavnostmi. 
Vrednost projekta bioplinske 
elektrarne v Poljčah je 1,5 mi-
li jona evrov. Izgradnjo so v 
K G Z Sava načrtovali že v le-
tošnjem letu. Po izračunih 
bi letno pridobili in oddali v 
omrežje 1,65 mil i jona Idlo-
vatnih ur električne energi-
je in dobrih 787 tisoč kilo-
vatnih ur toplotne energije. 
Gnojevka je po obdelavi in 

pridobitvi energije brez vo-
nja, zadrži pa vse hranilne 
snovi. V Slovenij i bi bi l to 
prvi objekt z najnovejšo 
tehnologijo, zaradi velikega 
staleža živine, ki ga ima za-
druga na posestvih v Polj-
čah in na Bledu, bi se inve-
sticijam povrnila v približ-
no petih letih. 

Če ne bo prišlo do spre-
membe zakona oziroma iz-
enačitve zadrug z drugimi 
gospodarskimi subjekti pri 
kandidiranju i n črpanju dr-
žavnih sredstev, številni po-
dobni projekti ne bodo izpe-
l jani, saj j ih zadruge same 
ne bodo zmogle, opozarja 
Peternel. V Avstriji, Italiji in 
še nekaterih drugih evrop-
skih državah pravna organi-
ziranost kmetijskih zadrug 
glede pridobivanja sredstev 
ni nič drugačna kot pri dru-
gih gospodarskih družbah 
oziroma so zadruge celo v 
nekoliko boljšem položaju; 
zadruge po svoje opravljajo 
tudi vlogo ohranjanja pode-
želja. 

Zadružna Stavba neti spor 
N e s o g l a s j a m e d č l a n i in u p r a v n i m o d b o r o m G K Z S r e d n j a v a s z a r a d i 

n e d a v n e p r o d a j e u p r a v n e s t a v b e 

M A H A Ž G R E G O R I Č 

Srednja vas - Na zadnjem 
občnem zboru Kmetijsko 
gozdarske zadruge Srednja 
vas v Bohinju so zadružniki 
potrdili sklep upravnega od-
bora o prodaji upravne stav-
be v Srednji vasi. S tem naj bi 
si zadruga, ki je lani po nekaj 
slabih letih spet poslovala po-
zitivno in ustvarila 16,5 mili-
jona tolarjev dobička, porav-
nala del dolga do kmetov, ki 
je nastal leta 2002 z odku-
pom mleka za bohinjsko 
Ogledno sirarno. Po besedah 
predsednika in direktorja za-
druge Slavka Ličefa je sirar-
na zadrugi še vedno dolžna 
53 milijonov tolarjev. 

Odločitev o prodaji upra-
vne stavbe v Srednji vasi je 
sprožila nezadovoljstvo pri 
Martinu Zupancu in še ne-

katerih zadružnikih, ki pro-
daji nasprotujejo. Zupane 
trdi, da je upravni odbor na 
občnem zboru zavedel za-
družnike, saj predsednik U -
čef ni sprejel predloga za do-
datno točko dnevnega reda 
za obravnavo predloga spre-
membe zadružnih pravil. 
Pravila naj bi spremenili 
tako, da bi o prodaji zadruž-
nega premoženja odločal ob-
čni zlior in ne upravni odbor, 
vendar je takšno pobudo že 
sredi decembra zavrnil tudi 
nadzorni odbor. Zupane se 
sklicuje na 31. člen statuta za-
druge, ki govori, da o bistve-
nih vprašanjih zadruge odlo-
čajo zadružniki, ob tem pa 
meni, da bi bUo bolje prodati 
klavnico v Bohinjski Bistrici 
kot upravno stavbo v Srednji 
vasi. S tem se strinja tudi 
predsednik Ličef, vendar 

opozarja, da sedanji najem-
nik podjetje Mesnine Bohi-
nja nima sredstev za nakup. 

Po njegovem mnenju je 
upravni odbor zadruge pri 
prodaji poslovne stavbe, za 
katero so iztržili 7 6 milijonov, 
postopal pravilno i n o tem pri-
dobil tudi pravno irmenje. Li-
čef je tudi pojasnil, da predlo-
ga za obravnavo dodatne toč-
ke dnevnega reda na občnem 
zboru niso mogli sprejeti, saj 
bi morala biti v skladu s pravi-
li predhodno najavljena upra-
vnemu odboru. Usoda upra-
vne stavbe je torej bolj ali 
manj zapečatena, kupec naj 
bi že v kratkem zasedel pros-
tore, zadružnik Zupane, ki je 
dal pobudo za sklic izrednega 
zadružnega zbora, pa napove-
duje pravno presojo zadruž-
nih pravil in posledično tudi 
prodaje premoženja. 

Kmalu novi razpisi 

MATJAŽ G R E G O R I Č 

Ministrstvo za kmetijstvo 
je najavilo skorajšnjo objavo 
četrtega javnega razpisa za 
ukrepe Evropskega kmetij-
skega usmerjevalnega skla-
da (EKU)S). Gre za tri ukre-
pe, prvi je izboljšanje prede-

lave i n trženja kmeti jsk ih 
proizvodov, ki vključuje na-
ložbe v izgradnjo, nakup aU 
obnovo nepremičnin, novih 
strojev in opreme v živilsko-
predelovalni industri j i . Pri 
drugem ukrepu - naložbah v 
kmetijska gospodarstva so 
vključene naložbe v hleve in 

skladišča, nakup kmetijske 
mehanizacije i n opreme, 
obnova trajnih nasadov in 
podobno. Tretji ukrep je di-
verzifikacija kmeti jskih de-
javnosti in dejavnosti blizu 
kmetijstvu, v okviru katere-
ga bo mogoče investirati v 
predelavo kmetijskih pridel-
kov, prostore za opravljanje 
turistične dejavnosti in po-
dobno. 

mailto:cveto.zaplotmk@g-glas.si
mailto:furs.mkgp@gov.si
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Banka Koper tudi v Radovljici 
V č e r a j j e B a n k a K o p e r v R a d o v l j i c i o d p r l a n o v o a g e n c i j o , ž e d r u g o n a G o r e n j s k e m . 

A N A HARTMAN 

Radovljica • Banka Koper je 
na Gorenjskem prisotna od 
leta 2003. ko so v Kranju od-
prli prvo poslovno enoto. "Za 
odprtje agencije v Radovljici 
smo se odločili prav zaradi 
dosedanjih dobrih izkušenj 
na Gorenjskem ter vzposta-
vitve poslovnega sodelovanja 
z občino in območno obrtno 
zbornico," je utemeljil odlo-
čitev predsednik uprave Ban-
ke Koper Vojko Čok. Že več 
let so prisotni ne le v doma-
čem, primorskem okolju, 
pač pa po vseh slovenskih re-
gijah. Njihova mreža ta čas 
obsega 40 poslovnih enot, 
odpreti pa j ih nameravajo še 
osem, med drugim tudi v 
Kamniku. "Na Gorenjskem 

LjUBgANA 

Abanka v pomoč 
slepim in slabovidnim 

Abanka je svoje poslovalni-
ce opremila s povečevalni-
mi lupami z lučko in tipo-
skopi ter izobrazila zaposle-
ne, da lahko pomagajo sle-
pim in slabovidnim stran-
kam pri opravljanju bančnih 
poslov. Gre za pripomočke, 
ki olajšajo samostojno po-
slovanje in s čimer se je 
banka odzvala na pobudo 
humanitarne organizacije 
Dotik. Za opremo posloval-
nic je bilo nabavljenih 70 
povečevalnih lup z lučko in 
prav toliko šablon za pisa-
nje. Lupe imajo 6-kratno po-
večavo, šablone pa so v po-
moč pri podpisovanju doku-
mentov v bančnih posloval-
nicah. Hkrati so se bančni 
delavci v poslovalnicah po-
učili, kako naj pristopijo k 
slepim oziroma slabovidnim 
strankam in j im ustrezno 
pomagajo tako pri urejanju 
bančnih poslov kot tudi pri 
gibanju v prostoru. M. C . 

Banka Koper je včeraj odprla agencijo v Radovljici, enoto pa 
v kratkem nameravajo odpreti tudi v Kamniku. /FouiTmaoou 

ima Banka Koper približno 
6-odstotni tržni delež," je po-

jasnil vodja kranjske enote 
David Zorman. 

Kljub današnji sodobni teh-
nologiji, ki komitentom 
omogoča, da večino storitev 
lahko opravijo od doma, je 
Zorman poudaril, da se v 
Banki Koper zavedajo, da 
mora biti banka prisotna 
tudi fizično. "Delo temelji na 
individualni obravnavi vseh 
komitentov. Trudimo se pri-
sluhniti gospodarskemu 
utripu okolja. Agencija v Ra-
dovljici, ki jo vodi Tedo Dje-
kanovič, posluje pretežno z 
mal imi in velikimi podjetji, 
samostojnimi podjetniki in 
občani," je d e j i Zorman in 
poudaril, da bodo ta čas še 
posebej zanimivi krediti za 
spodbujanje investicij male-
ga gospodarstva, ki so j ih pri-
pravili v sodelovanju z radov-
ljiško občino. 

Javni denar za izobraževanje 
Z a v o d z a z a p o s l o v a n j e j e objav i l j a v n i r a z p i s z a s o f i n a n c i r a n j e u s p o s a b l j a n j a 

in i z o b r a ž e v a n j a z a p o s l e n i h v S l o v e n i j i , z e v r o p s k i m i in d r ž a v n i m i s r e d s t v i . 

MATJAŽ G R E G O R I Č 

Kranj - Z javnim razpisom 
so opredeljeni pogoji za sofi-
nanciranje usposabljanja in 
izobraževanja zaposlenih, 
zlasti iz sektorjev v preobli-
kovanju in zaposleniii v per-
spektivnih sektorjih s hitro 
stopnjo rasti. Podjetja i n 
drugi gospodarski subjekti 
lahko kandidirajo za sofi-
nanciranje upravičenih stro-
škov svetovanja v povezavi s 
projektom usposabljanja 
oziroma izobraževanja in za 
sofinanciranje upravičenih 
stroškov, ki so nastali z 
vključitvijo zaposlenih oseb 
v programe usposabljanja in 
izobraževanja. Za sofinanci-
ranje usposabljanja in izob-
raževanja zaposlenili v sek-
torjih v preoblikovanju in za 
sofinanciranje usposablja-

nja i n izobraževanja zapo-
slenih v novoustanovljenih 
podjetjih lahko kandidirajo 
gospodarske družbe in sa-
mostojni podjetniki, ki so re-
gistrirani po Zakonu o go-
spodarskih družbah in orga-
nizacije, registrirane pri pri-
stojnem organu v Republiki 
Sloveniji, razen tistih, kate-
rih redna dejavnost je finan-
cirana iz državnih, lokalnih 
ali evropskih sredstev in k i 
uvajajo nove tehnologije, 
metode dela, nove produkte 
ipd. ter s tem povečujejo 
produktivnost in konku-
renčnost z dvigom usposo-
bljenosti zaposlenih. Za so-
financiranje usposabljanja 
in izobraževanja zaposlenih 
v perspektivnih sektorjih 
lahko kandidirajo gospodar-
ske družbe in samostojni 
podjetniki, k i so registrirani 

po Zakonu o gospodarskih 
družbah in so v preteklem 
bilančnem letu beležili pozi-
tivno poslovanje ter uvajajo 
nove tehnologije, metode 
dela, nove produkte in podo-
bno ter s tem povečujejo 
produktivnost i n konku-
renčnost z dvigom usf>oso-
bljenosti zaposlenih. 

Okvirna višina sredstev, ki 
bodo na razpolago v okviru 
aktivnosti do 15. septembra 
2007, znaša skupaj 1,8 mili-
jarde tolarjev, od tega dobrih 
551 milijonov za usposablja-
nje in izobraževanje zaposle-
nih, zlasti iz sektorjev v pre-
oblikovanju, in 1,25 milijarde 
za usposabljanje in izobraže-
vanje zaposlenih v perspek-
tivnih sektorjih s hitro stop-
njo rasti. P n i rok za predlo-
žitev vlog je 17. maj, drugi pa 
11. september letos. 

Obvestilo! GRADBINEC GIP 
in LOKAINVEST 
kot lastnika zemljišč 
na Planini jug 
(med pokopališčem in 
mlekarno), označenih 
na načrtu levo. 
pozivata vse 
zainteresirane, 
naj zaradi skorajšnjega 
začetka gradnje 
s teh zemljišč 
do 30. junija 2006 
odstranijo vse svoje 
stvari, drugače bodo 
te odstranjene 
na njihove stroške, 
lastnika zemljišč 
pa za morebitno 
poškodovanje 
ali uničenje 
odstranjenega 
ne bosta odgovarjala. 

SVET 
OSNOVE ŠOLE SIMONA JENKA KRANJ 
Ulica XXXI. divizije 7a 
4000 Kranj 

razpisuje delovno mesto 

R A V N A T E U A / I C E 
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpol-
njevati splošne zakonske in posebne pogoje, skladno z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. I. RS, št. 
115/03) - uradno prečiščeno besedilo. 
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in 
druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. 
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. 
Predviden začetek dela je 1. september 2006 oziroma v skladu s 
Pogodbo o zaposlitvi. 
Pisne prijave s kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogo-
jev o dosedanjih delovnih izkušnjah pošljite v 8 dneh po objavi raz-
pisni na naslov: Svet Osnovne šole Simona Jenka Kranj, 

Ulica XXXI. divizije 7a, 4000 Kranj, 
s pripisom ZA RAZPIS RAVNATEUA/ICE. 

Kandidati boste prejeli pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku. 

Uspešna sezona na Krvavcu 
V e č s n e ž n i h d n i in b o l j š i o b i s k s m u č a r j e v . 

JANEZ K U H A R 

Cerklje - V R T C Rogla in 
R T G Krvavec, k i sta v lasti 
zreškega Unior Turizma, so 
v torek, 2. maja, sklenili le-
tošnjo smučarsko sezono. V 
njenih 158 dneh je Krvavec 
obiskalo kar 225 tisoč smu-
čarjev. glede na lansko zim-
sko rekordno sezono se je 
promet še povečal za 8 od-
stotkov, s čimer je družba 
Unior Turizem dosegla svoj 
načrt. 

Čeprav je bilo letošnje vre-
me nekoliko manj naklonje-
no smučarjem, so v R T C Kr-
vavec s sezono zelo zadovolj-
ni. Se v torek je bilo na Kr-

vavcu 75 cm snega, na krvav-
ških smučinah pa je smuča-
lo tisoč smučarjev. 

Smučarske centre Rogla, 
Krvavec in Terme Zreče je v 
158 dneh obiskalo 695 tisoč 
obiskovalcev, od tega več kot 
4 9 0 tisoč smučarjev. Hotel-
ske kapacitete na Rogli in v 
Termah Zreče so bile 100-
odstotno zasedene. Poleg go-
stov iz Slovenije pa so v ome-
njenih centrih prevladovali 
gostje iz Hrvaške, Madžar-
ske, Avstrije in Nemčije. V 
R T C Krvavec so optimistični 
tudi za prihodnjo smučarsko 
sezono, saj naj bi postavili 
novo štirisedežnico na vrh 
Krvavca. 

gUBLjANA 

Nove ugodnosti pri Izimobilu 

Ponudnik predplačniške mobilne telefonije Izimobil je zas-
tavil prodajno akcijo Izimaj, ki novim uporabnikom prinaša 
6.000 tolarjev dobroimetja. Ugodnosti veljajo za vse nove 
uporabnike, ki bodo do konca maja svojo obstoječo številko 
prenesli v omrežje Izimobil, izkoristijo pa jih lahko tudi 
uporabniki omrežja operaterja Vega, ki j im bo Izimobil do-
delil novo številko. Vegini uporabniki lahko ugodnosti akci-
je Izimaj izkoristijo, če ob vračilu pravilno izpolnjene dopis-
nice priložijo dokazilo, da so bili uporabniki Veginih 
storitev. Volja mobil svetuje, da predplačniki posredujejo 
kopijo okvirja SIM-kartice Vega ali SIM-kartice z navedbo 
telefonske številke, naročniki pa se lahko izkažejo s kopijo 
računa za storitve operaterja Vega na uporabnikovo ime, ki 
ni starejši od 45 dni. Vrednost tisoč tolarjev je prednaložena 
na iziračunu ob aktivaciji SIM-kartice, kupljene v paketu, do-
datnih tisoč tolarjev dobroimetja se uporabniku naloži na 
iziračun, ko pošlje izpolnjeno dopisnico. Izimobil bo v 
okviru akcije Izimaj novim uporabnikom vsak mesec od ju-
nija do septembra na račun naložil še tisočaka. M. C . 

JLAJLA .TSSSSSTTj 

OBČINA T R Ž I Č 
Trg svobode 18. 4290 Tržič 

te:.: 04 5971 510, faks: 04 5971 513 
www.trzlc.si e_pošta: obcina.trztc@trzic.st 

OBVESTILO IN JAVNO NAZNANILO 
O JAVNI RAZGRNITVI 

osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 
"Mlaka industrijska cona levi breg' 

Vse občane, fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti na 
podlagi 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
110/02; v nadaljevanju ZureP-1) ter na podlagi 77. člena ZureP-1 
še posebej lastnike nepremičnin na območju zazidalnega načrta 
"Mlaka industrijska cona levi breg" obveščamo, da bo: 

javna razgrnitev sprememb in dopolnitev osnutka sprememb in do-
polnitev zazidalnega načrta "K/llaka industrijska cona levi breg" 
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 28/83, Uradni list RS, št. 57/g7, 
64/97 in 37/2003) - skrajšani postopek, ki sta jih izdelali podjetji 
Arhis, Projektivno podjetje Tržič, Pod gozdom 8, Tržič in STUDIO 
R, Premrl in Partner d.n.o., Predilniška cesta 16. Tržič, od 12. maja 
2006 do 26. maja 2006 v prostorih Občine Tržič, Trg svobode 18 
in v prostorih Krajevne skupnosti Piislava. Piislavška c. 31, Prista-
va v delovnem času Občinske uprave oziroma v času uradnih ur 
Krajevne skupnosti Pristava. 
Javna obravnava bo v sredo, 17. maja 2006, ob 16. uri v prostorih 
Občine Tržič. 

Pripombe, ki se nanašajo na razgrnjeno gradivo, se lahko vpišejo v 
knjigo pripomb na obeh krajih javne razgrnitve ali posredujejo na 
naslov; 
Občina Tržič, Urad za urejanje prostora, Trg svobode 18, 4290 Tržič. 
Rok za posredovanje pripomb poteče z zadnjim dnem javne razgrnitve. 

Dodatne informacije in pojasnila o razgrnjenem gradivu daje Urad 
za urejanje prostora Občine Tržič. 

Št.; 352-01/05 
Datum: 3. 5. 2006 

Pavel RUPAR, l.r. 
ŽUPAN 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
http://www.trzlc.si
mailto:obcina.trztc@trzic.st
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JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 
4240 RADOVLJICA. TEL: 04/53-15-249 
Nakupovalni izleti - Trst 12. 5.; LentI; 3.6.; Madžarske toplice 
11. 5 - 1 4 . 5. in 1. 6. • 4. 6.; Arizona (Bosna) 4.6; Pelješac 17. 6 . - 2 4 . i 
6. in 16. 9 - 23. 9.; Cardaland 26. 6. 

KULTURNO DRUŠTVO LOŠKI ODER, ŠKOFJA LOKA, SPODNJI ; 
TRG 14, 4220 ŠKOFJA LOKA 
5. 5. ob 20. uri Andrej Jelačin: AGENCIJA ZA LOCiTVE, komedija, ; 
režija: Katja Pegan, gostuje Gledališče Koper, za abonma MODRI; : 
6. 5. ob 20. uri Andrej Jelačin: AGENCIJA ZA LOČITVE, komedija, ; 
režija: Katja Pegan, gostuje Gledališče Koper, za abonma RDEČI 

OBVEST ILA O DOGODK IH OB JAVL JAMO V RUBR IK I j 
GLASOV KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 
Praznovanje dneva upokojencev 
Preddvor - Društvo upokojencev Preddvor vabi svoje člane : 
na praznovanje dneva upokojencev, ki bo v soboto, 6. maja, ; 
v Domu upokojencev na Zgornji Beli. Pripravili bodo kratek j 
program in pogostitev udeležencev. 

Spominska slovesnost 
Tržič • Občinski odbor ZZBU N O S Tržič in Krajevna organi- • 
zacija Z Z B U N O B Križe vabita borce in druge udeležence ! 
N O B ter simpatizerje N O B na spominsko slovesnost v i 
spomin na ustanovitev TržišJse čete ter dneva zmage nad na- : 
cizmom, ki bo v torek, 9. maja, ob i6. uri pred planinskim i 
zavetiščem v Gozdu nad Križami. Kraj spominske sloves- • 
nosti je prestavljen iz legendarnih Čevdrcev v Gozd zato, da : 
se omogoči čim večja udeležba že starejših udeležencev : 
N O B in skupini iz šole v Križah, ki bodo nastopili v kul- • 
turnem programu pred zavetiščem. 

Tekmovanje v agilityju 
Železniki - Kinološko društvo Škofja Loka-Železniki jutri, v ; 
soboto, s pričetkom ob 9. uri organizira 3. tekmo za državno : 
prvenstvo in 2. tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo v ; 
agilityju. Tekmovanje z mednarodno udeležbo se bo odvija- i 
lo na društvenem vadišču Rovn v Selcih pri Železnikih. 

Glasba ne pozna meja 
Radovljica - V Linhartovi dvorani se bo v torek, 9. maja, ob : 
19.30 začela prireditev Glasba ne pozna meja, na kateri : 
bodo nastopili mladi glasbeniki Umetniške šole Jožefa : 
Rosinseha iz Nitre na Slovaškem. Koncert bo 9. abonmajski : 
koncert ob 50-letnici glasbene šole in osrednja kulturna : 
prireditev Občine Radovljica ob dnevu Evrope. 

Za otroke v knjižnicah 
Jesenice - Občinska knjižnica Jesenice vabi na ustvarjalne : 
delavnice: v ponedeljek, 8. maja, od 16. do 17.30 - barvanje i 

kamnov, torek, 9. maja, od 14. do 15.30 - lev z jezičkom iz 
balona, sreda, lo. maja, od i6. do 17.30 • prstne lutke; i 

četrtek, 11. maja, od 15. do 16.30 - izdelava škatel v obliki za-
jčka; petek, 12. maja, od 16. do 17.30 - šivamo. Ure pravljic 
so ob četrtkih od 17. do 17.45. 

KoroJka Bela - V knjižnici na Koroški Beli bodo ustvarjalne 
delavnice torek, 9. maja, od 15. do 16.30. 

Hrušica - Ustvarjalne delavnice v knjižnici na Hrušici bodo v 
sredo, lo. maja, od 16. do 17.30. 

Žirovnica • V Knjižnici Matije Čopa so ure pravljic ob četrtk-
ih od 17. do 17.45. 

Več ko daš, več imaš 
Jesenice - Prireditev, ki poteka v okviru Festivala prosto-
voljstva mladih (projekt Slovenske filantropije), bo na trgu 
Toneta Čufarja danes, v petek, 5. maja, od 14. do 18. ure. 
Ptika/an bo način prostovoljnega dela in možnosti tovrstne 
aktivnosti v okviru MCJ, dogajale se bodo ustvarjalne 
delavnice z mentorji, vodene animacijske in športne igre ter 
nastopi mladih glasbenih talentov. 

Maša za pokojne gasilce 
Podbrezje - Gasilci iz Podbrezij vabijo, da se udeležite svete maše 
za pokojne gasilce na Florijanovo nedeljo, 7. maja, ob 9. uri na 
Taboru. Po maši bo skromna pogostitev v Pirčevem domu. 

IZLETI 
Na Šmarno goro in Grmado 
Preddvor - Društvo upokojencev Preddvor vabi svoje člane 
na pohod na Šmarno goro in Grmado, in sicer v soboto, 13. 

maja. Odhod s svojimi avtomobili bo ob 8. uri izpred 
društvene pisarne. 

Po avstrijskem Štajerskem in Koroškem 
Preddvor - Društvo upokojencev Preddvor vabi svoje člane 
na avtobusni izlet po avstrijskem Štajerskem in Koroškem 
(Šentilj-Gradec-Bernbach-Wolsberg-St. Andraž-Jezersko). 
Izlet bo i8. maja, odhod z Bele bo ob 5.55, iz Preddvora pa 
ob 6. uri. Prijave sprejemajo poverjeniki, v društveni pisarni 
pa 10. maja ob 10. uri. 

Hudičev graben, Tolsti vrh. Grmada 
Kranj - Planinsko društvo Kranj vabi na pomladanski potep 
po hribovju nad Celjem. V soboto, 13. maja, bo avtobus 
odpeljal ob 7. uri izpred hotela Creina. Skupni čas hoje je j 
okoli 4 ure. Na izlet se lahko prijavite v društveni pisarni na | 
Koroški 27 do četrtka, 11. maja. i 

V Terme Topolšica 
škofja Loka - Društvo upokojencev Škofja Loka vabi 15. maja ; 
na izlet v Terme Topolšica. Odhod bo ob 7. uri izpred avto- : 
busne postaje v Škofji Loki. Prijave z vplačili zbirajo v pros- : 
torih društva do zasedbe avtobusa. 

Kolesarski izlet 
Kranj - Kolesarji kranjskih upokojencev vabijo v torek, 9. : 
maja, z odhodom ob 8. uri izpred društva na kolesarski izlet : 
na relaciji: Kranj-Cerklje-Komenda-Moste-Mengeška koča, i 
vrnitev pa bo prek Mengša in Vodic. Tura je težja, vožnje bo : 
za 7 do 8 ur - 67 kilometrov. 

Pohoda DU Naklo 
Naklo - Pohodniška sekcija pri DU Naklo organizira in vabi ; 
na dva pohoda, in sicer 9. maja v Bašelj in na Lovrenca ter : 
27. maja na Belško planino. 

Izlet DU Naklo 
Naklo - Društvo upokojencev Naklo sporoča, da imajo za : 
izlet 12. maja v Split in na Vis še nekaj prostih mest. Lahko : 
se prijavite po tel.: 257 10 04. 

V zdravilišče Radenci 
Jesenice - Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča i 

člane, da sprejemajo prijave za enodnevni kopalni izlet v 
Zdravilišče Radenci, ki bo v četrtek, 11. maja, z odhodom ob 
6. uri. Avtobus bo odpeljal z zadnje postaje na Hrušici in bo 
ustavljal na vseh postajah do Rodin. Prijave in vplačila spre-
jemajo v pisarni društva v času uradnih ur, v torek od 16. do 
i8. ure in v petek od 10. do 12. ure. 

Sprememba izleta na Galetovec 
Kranj - PD Iskra Kranj sporoča, da je zaradi obilice mokre-
ga snega na Pokljuki tura prek Galetovca na Zatrnik težko 
izvedljiva, zato jo bodo nekoliko spremenili. Ogledali si 
boste Pokljuško sotesko, se sprehodili skozi sotesko Vint-
gar in se vzpeli na Hom. SMS prijave: tel. 051/397 040, 
Breda, prijave po e-pošti: bredapirc@gmail.com še danes, 
v petek, 5. maja. 

Na Raduho 
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj v nedeljo, 14. maja, 
vabi na planinski izlet M-programa na Raduho. Odhod s 
posebnim minibusom ali osebnimi avtomobili izpred hotela 
Creina v Kranju bo ob 5. uri. Informacije in prijave: Tatjana, 
051/603 475, SMS-prljave; Stanko, 0 4 0 / 2 0 6 164; tat-
janahribar.13@gmail.com in Stanko.dolensek@celzija.si; 
pisarna društva ob sredah od 17. do 18. ure. Poslovni center 
Planina 3, Kranj. 

Planinski izlet na Slavnik 
Šenčur - Turistično društvo Šenčur organizira v nedeljo, 7. 
maja, planinski izlet med narcise na Slavnik (Markovščina-
Slavnik-Podgorje). Skupne zmerne hoje bo za okoli 4 ure. 
Odhod avtobusa bo ob 7. uri izpred pošte Šenčur. Informa-
cije in prijave z vplačilom zbira še danes, v petek, Franci 
Erzin, tel. 041/875 812. 

Stara Loka-Crngrob-Sv. Duh 
Škofja Loka • Društvo invalidov Škofja Loka, sekcija pohod-
ništvo, organizira pohod invalidov 11. junija. Smer pohoda je 
Stara Loka-Crngrob-Sv. Duh. Zbor bo ob 9. uri pred 
sedežem društva. Pot je lahka. 

PREDAVANJA 
Reševanje problemov in komunikacija 
Preddvor - OŠ Matije Valjavca Preddvor organizira ciklus 
štirih predavanj Bogdana Žorža. Tretje predavanje bo v 
četrtek, 11. maja, ob 18. uri na temo: Reševanje problemov in 
komunikacija. Zadnje predavanje bo 18. maja. Srečanja 
bodo potekala v glasbeni dvorani šole Preddvor. 

Osupljive najdbe 
Kranj - Društvo prijateljev Sv. pisma nadaljuje z avdiovizual-
nimi predavanji Osupljive najdbe v banketni dvorani Hotela 
Creina. jutri, v soboto, bo ob 10. uri na sporedu predavanje: 
Soočenje z Resnico. 

Moški pozabljajo, ženske pa pomnijo 
Kranj - Zakonski in družinski inštitut Krog vas vabi na večer 
za zakonce: Moški pozabljajo, ženske pa pomnijo, ki bo v 
torek, 9. maja, ob 19. uri v Gimnaziji Kranj. Prost vstop. Več 
informacij: 04/23 66 088, drago.jerebic@zdi-krog.si, 
www.zdi-krog.si. 

Želodčne težave 
Cerklje - Krajevna organizacija Rdečega križa Cerklje vabi v 
torek, 9. maja, ob 19.30 v gasilski dom v Cerkljah na predavan-
je Želodčne težave. Predavatelj bo Marjan Kristane, dr. med. 

OBVESTILA 
Podjetniška kavica 
Jesenice - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske vabi, da se 
udeležite delavnic, ki so namenjene spodbujanju poklicnega 
uveljavljanja žensk. Delavnice bodo potekale v prostorih 
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, Je-
senice. Namenjene so vsem ženskam (podjetnicam, brez-
poselnim, kmečkim ženam, potencialnim podjetnicam, štu-
dentkam ...). Vse delavnice se bodo pričele ob 16. uri. Ter-
mini delavnic in vsebine: sreda, 17. maja - Timsko delo in an-
tistresni program; ponedeljek, 22. maja - Osnove 
računovodstva; ponedeljek, 29. maja - Tečaj keramike; sre-
da, 7. junija - Komunikacija; petek, 9. jCinija - Trženje v orga-
nizacijah in družbi; ponedeljek, 12. junija - Osnove DDV-ja. 
Udeležbo na delavnici nam prosim potrdite na telefonski 
številki 04/581-34-19 ali po elektronski pošti: dina@ragor.si. 

Dan odprtih vrat 
Dovje, Mojstrana - Turistično društvo Dovje-Mojstrana 
pripravlja ob začetku poletne sezone dan odprtih vrat in vabi 
vse krajane Dovjega in Mojstrane, da jih jutri, v soboto, 6. 
maja, med 10. in 14. uro obiščejo v prenovljenih prostorih v 
stavbi krajevne skupnosti. Ob 10. uri bo krajši kulturni 
progam. 

Sejem kolesarske opreme 
Ško^a Loka - Treking klub Škofja Loka organizira jutri, v 
soboto, na prostoru bivše vojašnice v Škofji Loki že tradi-
cionalen vsakoletni sejem rabljene in nove kolesarske 
opreme. Občanke in občane Škofje Loke in okolice vabijo, 
da pripeljejo rabljena kolesa, ki j ih bo Treking klub v nji-
hovem imenu prodajal v soboto od 8. do 19. ure. Za dodatne 
informacije lahko pokličete Nado Nastran, tel. 040/639199. 

Ogled Državnega zbora 
Cerklje - Občinski odbor SDM Cerklje vabi občane in občanke 
občine Cerklje 22. maja na izobraževalno-spoznavni izlet v 
Državni zbor Republike Slovenije. Prijavite se najkasneje do 
četrtka, 11. maja, po tel.: 041/369 888 (Ana Polanc). 

Žirovnica - Slovenska demokratska mladina. Občinski odbor 
Žirovnica vabi občanke in občane Žirovnice na obisk 
Državnega zbora Republike Slovenije, ki se bo začel v 
ponedeljek, 22. maja, ob 13.30. Vsi zainteresirani za obisk 
pokličite po tel.: 031/540-340 (Tavčar). Prijave bodo spreje-
mali do vključno petka, 12. maja. 

Magični izrazi 
; Radovljica - Jutri, v soboto, 6. maja, OŠ Antona Janše Radovlji-
; ca v sodelovanju z Lions clubom Bled in KS Radovljica prireja 
; likovno delavnico poslikave panjskih končnic z naslovom Mag-
i ični izrazi. Vse ljubitelje te ljudske umetnosti vabijo na Linhar-
i tov trg v Radovljici od 10. do 13. ure. 

I KONCERTI 
; Koncert Camerate Slovenice 
: Domžale - V Kulturnem domu Franca Bernika se bo v torek, 
: 9. maja, ob 20. uri začel koncert Camerate Slovenice, ki je 
: posvečen 250-letnici rojstva W. A. Mozarta. 

: Koncert New Svving Quarteta 
i Breznica - Zavod za turizem in kulturo Žirovnica vabi na 
i koncert New Swing Quarteta, ki bo jutri, v soboto, ob 20. uri 
i v župnijski cerkvi na Breznici. 

Koncert Krehovcev 
stara Oselica - Vokalna skupina kvartet Krehovci prireja v 
nedeljo, 7. maja, letni koncert ob 10. obletnici delovanja in 

• 24. strani 
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Koprive 
BOR IS BERGANT 

Kot kopriva je pravzaprav 
mišljena velika kopriva, ker 
obstajajo še mala kopriva in 
mrtve koprive. Mala kopriva 
je sestra velike koprive in je 
prav tako uporabna, mrtve 
koprive pa še sestri6ie niso, 
kajti s koprivami j ih družijo 
le podobni listi. Koprive so 
vedno pri roki in imajo rade 
z dušikom bogata tla, zato 
rade rastejo tudi ob dostopih 
na smetišča, tako da je treba 
biti pozoren, kje j ih nabira-
mo. Za prehrano nabiramo 
mlade poganjke i n vršičke 
večjih kopriv, dokler ne 
vzcvetijo. Koprive so najbolj 
"mesna" rastlina, saj se po 
okusu in vsebnosti sestavin 
nagibajo že k hrani živalske-
ga izvora. Vsebujejo never-

jetno veliko beljakovin in že-
leza. Zmlete koprive brez pe-
koče vesti zmešamo v polžke 
za solate ali soparjeno zele-
njavo. Lahko j ih prav na krat-
ko skuhamo ter začinimo z 
ol jčnim oljem in česnom. 
Pripravljamo j ih lahko kot 
špinačo ali blitvo. V družbi s 
pečenim ali kuhanim krom-
pirjem je pravšnja popestri-
tev med zimo in pomladjo. 
Iz kopriv pa pripravljamo 
tudi pivo in šabeso. Nabere-
mo j ih sproti, po možnosti 
zjutraj, ko je še rosa, pa tudi 
rokavice nam pridejo zelo 
prav, v hladilniku pa jih hra-
nimo le kakšen dan. 

Skutni namaz s koprivami 

Potrebujemo: j o dag skute, 
4 žlice kisle smetane, 10 dag 

sveže zmletih kopriv, 1 strt 
strok česna, sol, sveže mleti po-
per. 

Skuto spasirajte, ji dodajte 
kislo smetano, koprive, če-
sen in solite ter popoprajte 
po okusu. Vse skupaj dobro 
premešajte in postrezite s to-
astom ali svežim kruhom. 

Č e s n o v a j u h a s 
koprivami in krompir jem 

Za 5 oseb potrebujemo: 2 žli-
ci oljčnega olja, 5 strokov čes-
na, 1 grobo sesekljano čebulo, 
1,2 I mesne juhe, 40 dag olup-
Ijenega in na kocke narezane-
ga krompiija, 1 žlico koruzne 
moke, 1,5 dl sladke smetane, 20 
dag grobo narezanih kopriv, 
sol, sveže mleti poper. 

V večji kožici segrejte olj-
čno olje in na njem 5 minut 
pražite čebulo in na kolobar-
je narezan česen. Zalijte z 
juho in dodajte krompir. 
Zavrite in kuhajte, da se 
krompir zmehča. Dodajte 
koprive in sladko smetano, v 
katero ste zmešali koruzno 
moko. Med mešanjem do-
bro prevrite, solite in popo-
prajte po okusu ter takoj po-
strezite. 

Rižota s koprivami 
in gorgonzolo 

Za 4 osebe potrebujemo: 1 
čebulo, J žlice oljčnega olja, 20 
dag kopriv, 20 dag riža arbo-
rio, 7 dl kokošje juhe, 5 dag 
masla, 10 dag gorgonzole, sol, 
sveže mleti poper. 

Na oljčnem olju prepraži-
te nasekljano čebulo, dodaj-
te kuhane in sesekljane ko-
prive ter vse skupaj malo 

popražite. Dodajte r iž, 
malo popražite in zalijte s 
kokošjo juho. Dušite toliko 
časa, da riž vpije vso tekoči-
no in vmes občasno preme-
šajte. Odstavite, po potrebi 
solite i n popoprajte ter 
vmešajte maslo in naribano 
gorgonzolo. Takoj postrezi-
te. 

Ravioli s skuto 
in koprivami 

Za 4 osebe potrebujemo: za 
testo: 20 dag moke, 3 jajca, 1 
ščep soli, za nadev: 20 dag ku-
hanih in odcejenih kopriv, ij 
dag skute, 5 dag drobno nari-
hanega parmezana, sol, sveže 
mleti poper. 

Iz moke, jajc in ščepa soli 
ugnetite testo in ga pustite 
počivati v hladilniku. Med-
tem spasirajte skuto i n j i 
primešajte sesekljane kopri-
ve ter parmezan. Solite in 
popoprajte po okusu. Testo 
razdelite na dva dela in oba 
razvaljajte i mil imeter na 
debelo. Razvaljani testi raz-
režite na 5 centimetrov širo-
ke trakove. Na polovico tra-
kov naložite po žličko nade-
va in sicer v razmakih po 5 
centimetrov. Trakove z na-
devom pokrijte s trakovi 
brez nadeva in j ih rahlo pri-
tisnemo, da iztisnemo zrač-
ne žepke. Trakove narežite 
na kvadrate z nadevom v 
sredini. Če se robovi ne dr-
žijo dovolj tesno, jih navla-
žite z mlekom i n stisnite 
skupaj, da se zlepijo. Tako 
pripravljene raviole skuhaj-
te v slanem kropu, j ih odce-
dite in prehjte z maslom ali 
ol jčnim oljem, na katerem 
ste prepražili nekaj vejic 
žajblja. 

S W % J ' 

DOBRA IN ZDRAVA 
ZELENJAVA 
Praktični nasvdi za vrtickaije 

C E N A : 

890 SIT 
3.70 EUR 

KUHARSKI RECEPTI 

ZA VAS IZBIRA DANICA DOLENC 

Tedenski jedilnik 

Nedelja • Kosilo: goveja juha z zelenjavo (cvetača, korenje, 
brokoli), nadevan zajček, pečen mlad krompir, radič s fižo-
lom in jajcem, janeževi upognjene!, sadni sok; Večerja: topli 
kruhki s sirom, majonezo in drobnjakom, pečena paprika In 
kumarice iz kozarca. 
Ponedeljek - Kosilo: zelenjavna juha, popečena govedina, pra-
žen krompir, mešana solata; Večerja: ocvrta jajca na oko s 
hamburško slanino in svežo papriko, zrnat kruh, bela kava. 
Torek - Kosilo: gobova kremna juha, ocvrte sardine po pari-
ško, krompirjeva solata s čebulo, sadje; Večerja: cvetačna so-
lata z gorčično omako, rezine kuhane šunke, čebulni kruh. 
Sreda - Kosilo: enolončnica z ješprenjem, zelenjavo in nare-
zanim suhim mesom, buhteljni, sadni čaj; Večerja: solata iz 
testenin in mesnih ostankov, sira ter kislih kumaric, z majo-
nezno omako. 
Četrtek - Kosilo: česnova juha z opečenimi kruhovimi kocka-
mi, pikantne dušene svinjske zarebrnice, dušen riž s curry-
jem, mešana solata; Večerja: popečena blitva s koščki pršu-
ta in z jajcem, čebulni kruh, bela kava. 
Petek - Kosilo: špinačna kremna juha, zrezki morskega psa 
po pariško, peteršiljev krompir, mešana solata, biskvitne ja-
bolčne rezine; Večerja: skuta z zelišči in kumino, surovo 
maslo, ržen kruh, kakav. 
Sobota - Kosilo: korenčkova juha z ovsenimi kosmiči in kis-
lo smetano, pleskavice na žaru, krompirjeva solata z mlado 
čebulo, ajvar, pehtranova potica; Večerja: črni kruh z mas-
lom, rezine gnjati, olive, kisle kumarice, bela kava. 

Biskvitne jabolčne rezine 

1 kg olupljenih in narezanih kiselkastih jabolk dušimo z malo 
sladkorja in žlico masla, da se razpustijo in tekočina povre. Odi-
šavimo jih s cimetom in vanilinom. 

Biskvit: z električnim mešalcem dobro zmešamo i jogurtov 
kozarček sladkorja, 2 celi jajci in 1 kozarček olja, nato vme-
šamo še 1 kozarček mleka, 2 kozarčka moke z i pecilnim 
praškom in pol kozarčka zmletih lešnikov. Polovico testa zli-
jemo na pomaščen ali s peki papirjem obložen pekač (velik 
naj bo cca 30 x 20 cm) in pečemo tako dolgo, da otrdi in za-
čne rumeneti. Nato vzamemo pekač iz pečice, zapečen bi-
skvit obložimo z dušenimi jabolki, jih prelijemo s preosta-
lim testom in pečemo še toliko časa, da površina svetlo po-
rjavi. Ohlajen biskvit razrežemo na rezine in po okusu potre-
semo s sladkorno moko. 

G G i IZLETI 

izlet za veUke in male 

MINIM0MD05 
in CElOVEC 
Termin: sobota, 20.mcUa 2006 
Program: 
odhod ob 8.00 - ogled starega mestnega jedra Celovca in 
njegovih znamenitosti, povezanih tudi z zgodovino naših 
prednikov - nedaleč stran: park Minimundus. 

Cena: 
Odrasli: ^."^OO S i t (13,77 eur) pri udeležbi oseb. 
Naročniki C C : 10 % popust Otroci: 2 . 5 O O s i t (10,43 
eur). Otroci naročnikov C C : 10 % popust. V ceno je vštet 
avtobusni prevoz, vse cestnine in parkirnine, osnovno ne-
zgodno zavarovanje, DDV, vodstvo in organizacija izleta. 

Doplačila: 

Minimundus: odrasli 12 eur, otroci od 6 -15 let 7 eur 

Prijave: 

Gorenjski glas: 04/201 42 41; narocnlne(g)g-glas.si 
Vplačilo rezervacije 3.000 sit (12,52 eur) v agenciji Linda, 
Staneta Žagarja 32, Kranj: 

04/235 84 20 ali 641 /248 773 I 

Izlet v Sarajevo zaradi premajhnega števila prijav odpade. ^ 
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predstavitev zgoščenke Staro kl juse. Koncert bo v cerkvi 
svetega Pavla v Stari Osel ici takoj po končani nedeljski maši, 
ki se bo začela ob l o . uri. Predstavila se bo tudi dekliška 
vokalna skupina Okarina iz Poljan. 

Spet kliče nas venčani maj 
Radovljica - Kulturno društvo Sotočje vabi jutri, v soboto, ob 
20. u n v župni jsko cerkev sv. Petra v Radovljici na koncert 
Spet kliče nas venčani maj. Marij ine in druge pesmi bo pel 
Luka.Debevc, na orglah ga bo spremljal Ivan Vombergar. 

RAZSTAVE 
Razstavljajo umetniki I N C E - Z U 
Moste pri Komendi • V Galerij i I N C E - Z U bodo v ponedel-
jek, 8. maja, ob 17. uri odprli razstavo umetnikov I N C E - Z U . 

Razstava ročnih del 
Jesenice • V Razstavnem salonu Dolik bodo danes, v petek, 
ob i8 . uri odprli razstavo ročnih del članic krožka za ročna 
dela pri KD Svoboda Tone Čufar Jesenice. 

Kamniški rezbar in slikar 
Kamnik - V Galeriji Veronika bodo danes, v petek, ob 19. uri odprli 
razstavo rezbarij in slik KamniČana Antona Rojca (1892-1968). 

Fotografije Aleksandra Čufarja 
Železniki - V Galerij i Muzeja Železniki bodo danes, v petek, 
ob 18. uri odprli razstavo barvnih fotografij avtorja Aleksan-
dra Čufarja. Naslov razstave je Nekaj starih, nekaj novih. 

Razstavlja Karel Vouk 
Kranj - V preddverju Zavarovalnice Triglav bodo v torek, 9. 
maja, ob 19. uri odprli razstavi del slikarja in arhitekta Karla 
Vouka. 

Razstava tulipanov podaljšana do nedelje 
Volčji Potok - V Arboretumu Volčji Potok so zaradi slabega 
vremena do nedelje. 7. maja, podaljšali tradicionalno spom-
ladansko razstavo več kakor dva m i l i j o n a tul ipanov in 
drugega spomladanskega cvetja. Razstava je odprta vsak 
dan od 8. do 20. ure, metulje v steklenjaku pa si bo mogoče 
ogledati Se do 27. junija. 

www.lokainvest.si telefoA 0 4 / 2 5 1 9 9 7 0 

Odprto pismo 
Ministru za zdravje dr. Andr^u 
Bručanu, dr, med., in Varuhu 
dovekovUi prainc RS 

Preteklo je že nekaj let, odkar 
se je zgodila poplaua v operacij-
skih dvoranah v stavbi A Onko-
k^ke^ instituta v Ijubljani. Te-
daj sem poslala odprto pismo mi-
nistru za zdraije in varuhu do-
vekovih pravic, ki sta mi oba zelo 
vljudno odgovorila, da se bosta z 
vsemi svojimi močmi trudila za 
Čim prejšnjo izgradnjo novega 
objekta. Z veseljem sem ugotav-
ljala, da je sicer trajalo nekaj let, 
vendar je zrasla nova stavba on-
kolt^kega in^tuta. Danes pa be-
rem pismo zdravnika kirurga dr. 
Erika Breclja, ki opozarja jav-
nost, da se operacije bolnikov z 
rakom Še vedno vršijo v stari stav-
bi. 

Strese me, ko se spomnim, 
kako bi bito, če bi me biti po vsa-
ki operaciji, ki sem jo prestala na 
onkološkem institutu, nato ko 
sefn si želeia le miru, brez vsake-
ga tresljaja, prenašali in prevaža-
li po Ljubljani. Tt^a se seveda 
sploh ne more predstavljati ne-
kdo. ki se na onkološkem institu-
tu Še ni zdravil. Na kraj pameti 
mi ni pri^o, ko sem z veseljem 
gledala, da se je gradila nova 
stavba instituta, koder so dgali, 
da bodo prostori za operacije, da 
bo preteklo več kot dve leti. ko bo 
stavba gotova, ne bo pa še v njtj 
opreme za delo - torej operacij-
skih miz. Razumem zakoniti 
postopek za izvedbojavnega raz-
pisa za nabavo te opreme (slišati 

je, da se takšen razpis sicer pri 
vseh nabavah poplačanih iz 
sredstev davkoplačevalcev sploh 
tie izvaja), ne tnorem pa razu-
meti. da se zavlačuje postopek s 
tmi, da se držijo najdaljših mož-
nih rokov pri izvajanju postopka. 
Že ob sprgef/u načrtov za grad-
njo nove stavbe s prostori za ope-
racije je bil v veljavi zakon o revi-
ziji postopkovjavnega naročanja 
in odgovorni bi morali vedeti, da 

je postopek ddg. 
Resnično sem zgrožena že ob 

misli, da v stavbi A instituta Še 
vedno v posameznih sobah teži 
po pet ali več najtežjih bolnikov, 
da še vedno nimajo niti prostora 
pri mizi, kamor bi sedli za obed, 
da čakajo na skupnem stranišču 
ali pred kopalnico in da je to sko-
raj domala enako, kot je bilo pred 
24 leti, ko sem bila sama prvič 
tam. Tedaj kot danes sem vedno 
zadovoljna, ko v teh skrajno 
skromnih raztnerah srečujem vi-
soko strokovno, prizadevno in ne 
nazadnje prijazno zdravstveno 
osebje. Verjemite, na Onkolo-
škem institutu v Ljubljani delajo 
domala le ljudje, ki imajo velik 
čut za doveka v sdski in ki so res 
predani delu z bolnimi - sicer tu 
ne bi vzdržali. Bdi me obupan 
klic zdravnika kirurga iz institu-
ta, ki bi rad operiral veČ bolnikov, 
res potrebnih tega posega, pa mu 
manjkajoče operacijske mize 
tega ne omogočajo. Lepo prosim, 
naredite kaj! 

M I R A PRIMOŽIČ, 

ŠKOFJA LOKA 

LOTO 
Rezultati 36. kroga - 3. 5. 2006 

3. 5. 8 . 1 8 . 24, 33, 3 5 , 2 S E D M I C E N I ! 
373576 L O T K A NI! 

Garantirani sklad 37. kroga za Sedmico: 23 .000.000 StT 
Predvideni sklad 37. kroga za Lotko: 97.000.000 SIT 

ZELENO IN CVETOCE 
I C O R PAVL IČ 

Kačnik 
Res je čas tulipanov, s ka-

terimi se ponaša marsikateri 
vrt, vendar nekateri so l jubi-
telji redkih sort, k i niso zna-
čilne za vsak vrt. T o je kačnik 
- prezrta lepota vrta, ki raste 
bolj ob ribnikih i n zamočvir-
jenih delih gozda, ljubitelji pa 
ga sadijo po vrtovih, kjer je 
bolj težka in vlažna zemlja. 
Kačnik, ki raste v vrtu i n tam 
tudi prezimi, je živo rumene 
barve in skorajda ne ločiš 
cvetnih listov, saj so enaki kot 
listnati deli rastline. Bolj po-
z n a m o kačnik pod i m e n o m 
kala al i škmicel j , ki je bele 
barve i n ga gojimo v posodah, 
saj velja za sobno rastlino. 
Dolgo let nazaj je bil zelo po-
gost v poročnih šopkih. Vča-
sih je bilo največ porok spo-
mladi, pred pustom in po ve-
l iki noči in v tem času je kala 

najlepše cvetela. Rastlina je 
doma v južni Afriki, kjer ra-
stejo v div j in i i n je vse leto 
konstantna temperatura. Da-
nes so vrtnarji vzgojili že veli-
ko razlidc kal z barvnimi od-
tenki in različno dolgimi tul-
ci, k i j ih ponujajo bodisi kot 
rezano cvetje, kot lončno ras-
tlino ali pa prodajajo samo 
gomolje. Ob koncu z ime j ih 
posadimo in pri sobni tempe-
raturi pustimo, da vzkali, zali-
vamo zelo malo. ko rastlina 
požene liste, pa več. saj velja 
za močvirsko rastlino i n po-
trebuje veliko vode. Čez pole-
tje j ih lahko posadimo v vrt, 
vendar j i h m o r a m o jeseni 
spet preseliti v notranje pros-
tore. Tropske kačnike gojimo 
več let, saj se gomolj i hitro 
razmnožujejo. Čez z i m o j ih 
p r e z i m u j e m o podobno kot 

kane, gomol jne begonije, 
gloksinije... 

V vrtu ste verjetno že vse 
postorili: pokosili travo, pose-
jali i n posadili prve vrtnine, 
čakate le še na bolj tople dne-
ve, ko lahko posadite Se para-
dižnike, paprike, jajčevce ... 
Več dela je v teh dneh z oken-
s k i m i in balkonskimi rožami. 
Č e ste si naredili načrt, kakš-

n o kombinacijo rož boste le-
tos izbrali, vas čaka le še pot 
do najbližje vrtjiarije, izberite 
rože i n zemljo ter posadite 
rastline. Č e se niste odločili, 
v a m bodo v vrtnarij i izbral i 
želeno kombinaci jo al i pa 
v a m tudi zasadili korita. Ve-
deti morate le, na kakšni legi 
boste rože imeli, da vam bodo 
č i m lepše uspevale. 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47 201 42 49 
fax: 201 42 13 

Mali oglasi se sprejemajo: Z i objavo v petek -
v siedo do 13.30. In 23 objavo v torek, do pet-
ka do liOO! Delovni čas: od ponedeljka do 
peika neprekinjeno od 7. -15. ure. 

Uvedli smo novo rubriko 
"Čisto V zadnjem hipu", 
s to rubriko želimo pomagati naiim bral-
cem. ki se jim res mudi nekaj prodati, kupi-
ti, najeti, oddati. Ogfas za to rubrilco lahko 
oddate za torek v ponedeljek do osme ure in 
za petek v M e k prav tako do osme ure. 
Cena oglasaje2i5SSfT (9.41 EUR), je eno-
tna In ima največ 80 znakov - kupon ne ve-
lja. Za male oglase po tedni ceni oziroma na 
kuponu pa sprejemamo za loiek v petek do 
druge ure In za petek v sredo do pol dveh. 

W W W . C O R E N J S K I C L A S . S I 

GRADNJA ZA TRG. 
UPRAVLJANJE IN 
VZDRŽEVANJE. 
ENERGETIKA. VPIS V 
ZEMLJIŠKO KNJIGO. 
POSREDOVANJE 
NEPREMIČNIN 

ALPDOM. d.d.. Radovljica. 
Cankarjeva 4240 Radovljica 

Td.: 04 537 45 00. fe*: 04 531 42 n 
e-poita: aipdom@ralpdom.si 

STANOVANJA PRODAMO 
BLED: Triglavska c., 3ss, $7.94 mi. 1. 
nadstropje in mansarda, duplex. ku-
hinja. dnevna soba, spalnica. kabi> 
net, kopalnica. wc, 2 balkona, pogled 
na jezero, klet, vsi priklju£1<i. I. 2005, 
takoj vseljivo, zk urejeno, več na 
www.alpdom.si Cena: 52.076.815 SIT 
{217-313 EUR) 2 DDV 
BLED: Triglavska c., 4SS, 126,7 1. 
nadstropje in mansarda. duple*. ku-
hinja. dnevna soba. 2 spalnici, kopal-
nica, wc, galerija, balkon, pogled na 
jezero, klet, vsi priključki. I. 2005, ta-
koj vseljivo. zk urejeno, več na 
www.alpdom.si Cena: 54.890.362 
SIT (229.053 EUR) z DDV 
HISO PRODAMO 

VRHNIKA - Blatna Brezovica: stano-
vanjska hiia 16 X 10 m. podkletena. 
obnovljena 1975. po eno stanovanje 
110 m2 v pritličju in nadstropju. 2 
balkona, ck na olje, takoj vseljiva, 
parcela 238 m2, mirna okolica. Cena: 
40.000.000 SIT (166.917 EUR) 
POSLOVNE PROSTORE PRODAMO 
LESCE: Trgovsko poslovni center, 
pritličje. 177 m2. za različne mirne 
dejavnosti, 1.2005. prometna lokacija, 
uporabno dovoljenje, takoj vseljivo, 
www.tpc-lesce.si Cena: 53.100.000 
s r r (221.582 EUR) brez DDV 
LESCE: Trgovsko poslovni center, 
pritličje. 78,96 m2. za različne mirne 
dejavnosti, 1.2005, prometna lokacija, 
uporabno dovoljenje, takoj vseljivo, 
www.tpc-lesce.5i Cena: 23.688.000 
SIT (98.848 EUR) brez DDV 
LESCE: Trgovsko poslovni center, 
medetaža, 245,1 mz, za različne mir-
ne dejavnosti, I. 2005. uporabno do-
voljenje. takoj vseljivo. www.tpc-
lesce.si Cena: 67.647.600 SIT 
(282.288 EUR) brez DDV 
LESCE: Trgovsko poslovni center, 
medetaža. za različne dejavnosti, 
75,10 m2,1. 2005. uporabno dovolje-
nje. takoj vseljivo, www.tpc-lesce.si 
Cena: 20.727.600 SfT (86.495 EUR) 
brez DDV 

LESCE: Trgovsko poslovni center, 

mansarda. pisarne, 104.05 m2,1.20c^ 

uporabno dovoljenje, takoj vseljivo. 

www.tpc-lesce.si Cena: 28.717 800 SIT 

(119.837 EUR) brez DDV 

RADOVLJICA: Prešernova, 31,6 m2.1. 

1990, pritličje, soba 4 sanitarije, vsi 

priključki, za pisarno, trgovino, sa-

lon, možen takojšnji prevzem. Cena: 

10.000.000 SIT (41.729 EUR) 

POSLOVNI OBJEKT ODDAMO 

2APUŽE: poslovni objekt, pribl. 450 

m2, klet in pritličje, 1.1996, opremlje-

na jedilnica in kuhinja, garderoba, 

tuii. 10 telefonskih linij, trifazni el. 

tok, dvigalo. parkiriSče. varovanje, za 

različne dejavnosti, zelo ugodno od-

damo za 5 let. Cena: 239.000 SIT 

(1.000 EUR) mesečno -f stroški, 

ZNIŽANO 

GOZD PRODAMO 

POKLJUKA: meiani gozd. 15.973 m2 

Cena: 7.000.000 SIT (29.210 EUR) 

wwvi/.alpdom.si 

LOIV^ 
n e p r e m i č n i n s k a o 

d r u ž b a I 

Zevnikova ul 11, Kranj. PE Stnlarjeva ul J 
Kranj, td, 041/347 323.04/2362 890 

HISE PRODAMO 

RETECE pri SJc. Loki, hiša 1.1978,180 
m2. delno adaptirana na parceli 900 
m2. ob zelenem pasu. cena 54 mio 
SIT (225.338 EUR) 

S K O F J A LOKA, Hrastnica. novograd-
n)a. stanovanjsko poslovna hiša, 
lahko dvodružinska, 420 m2 bruto 
površin, na 620 m2 parcele, tli. grad-
bena faza. cena: 35 mio SIT (146.052 
EUR) 

HOTEMAŽE. montažna, letnik 1978, 
delno adaptirana 2005, 150 m2 
uporabnih površin, garaža, nov nad-
strešek za dva avta. lepo urejena 
okolica, ravna parcela 885 m2. odlič-
na lega na robu vasi. cena: 49 mio 
SIT (204474 EUR). 
STANOVANJE PRODAMO 
SKOPJA LOKA. Poljanska c., 2.5-
sobno 50 m2, pritličje meščanske 
hiše, adaptirano 2001, pokrita 
terasa, klet 60 m2 (možnost 
preureditve v dve sobi), podstreha, 
2x parking, vrt 60 m2, cena: 18.5 
mio SIT (77.199 EUR) 
CERKLJE, dvoinpolsobno 63 m2, 
mansardno. v poslovno-stanovanjski 
hiši, adaptirano 2004, CK. klima, 
parking. cena: 21 mio SIT (87.631 
EUR) 

PARCELE PRODAMO 
STISKA VAS nad Ccrkljami. vikend 
parcela 530 m2. sončna lega z 
odličnim razgledom, dostop ure-
jen, cena: 22.766,00 SIT/m2 (95 
EUR/m2). 

VIKEND PRODAMO 

JOŠT • Planica prodamo delno zidan 

vikend, letnik 1985. 80 m2 bivalne 

površine, na parceli 1200 m2. prisoj-

na lega. Cena 38 mio SIT (158.571 

EUR) 

HISE KUPIMO 

Za nam znanega kupca kupimo 

stanovanjsko hišo z vsaj 500 mz 

zemljišča do starosti 

35 let. Kranj z okolico, v cenovnem 

razredu do 45 mio SIT (187.782 EUR) 

STANOVANJE KUPIMO 

Za nam znane kupce nujno kupimo 

v KRANJU garsonjero do 2,5-sobno 

stanovanje. 

e-poita: loman(9>vol|a.net 

Mlinska ul. 1. Maribor. PE Tržič. 
Ste Mane Aux Mineš 9/a 

Telefon: 592 59 49.070/30 20 i i 

STANOVANJA PRODAMO 

BLED • gars., 23.6 m2. 2. nad. v vili, 
balkon, opremljena, cena; 14 mio SIT 
(58420,96 EUR) 

KRANJ • FNanina 1.2-sobno. 60 mz, 1. 
nad., 1.1977. ZK. v cek>ti obnovljeno, 
cena; 24 mio SIT (100.150.a2 ) 
KRANJ - Vodovodni stolp, 3-sobno, 66,5 
rm. IV/4,1.1965. obnoN̂ jeno. opreml-
jeno. cena: 27 mio SFT (112.669 EUR) 
KRANJ - Planina i.3-sobno. 85,78 m2. 
IX/i2,1.1977,2 balkona, cena: 23.5 mio 
srr (98.063.76) 

KRANJ - Pbnina III, 2 + 2-sobno, 73,2 
rm, IV/4,1.1987. nnožna pridobitev do-
datnih prostorov, cena: 22.5 mio SIT 
(93^.84 EUR) 
HISE PRODAMO 
NAKLO - Bistrica, stan. hiša. P + M, del-

no podkletena, pare. 254 m2.1. 1985. 

cena: 33 mio SfT (137.706.56 EUR) 

BLED - stan. hiša. 60 m2. pare 880 m2. 

I.i. 1940. potrebna obnove, dobra 

lokacija za poslovno dejavnost, cena: 

31.3 mio srr (130.612,59 EUR) . 

MLAKA PRI KRANJU • stan. hiša. dvo-

jček. 86 m2. pare 507 m2.1.1990. ob-

novljena I. 2005. cena: 35 mio SIT 

(146.05241 EUR) 

PARCELE PRODAMO 

LANCOVO . zazidljiva parcela, 676 m2. 

cena: 11,35 ^^o SIT (70.06 EUR/m2) 

ZMINEC PRI SKOFJI LOKI - Brode, 

zazidljiva parcela, 1.311 m, lepa. ravna, 

cena: 19.171.20 SfT/m2 (80 EUR/m2) 

CERKLJE - zazidljiva parcela, 647 m2. 

cena: 3̂ .153,20 sit/mz (130 EUR/m2) 

BLED • bližina alpskih blokov, zazidljrva 

parcela, 740 mz. komunalno urejena, 

ccna: 47.928 SfT/mz (200 EUR/m2) 

LOKA PRI TRŽIOJ . zazidljiva parcela. 

18.000 rru, primerna za poslovno de-

javnost. ravna, sončna, vsi priključki, 

cena: 80 EUR/mz (19.171,20 Srr/m2) 

www.eko-hisa.si 

mailto:info@g-glas.si
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http://www.eko-hisa.si
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KsKERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Tel. 04/202 13 53.202 25 66 

CSM 051/320 700. Email: ir)fo@k3-l(efn.s 

POSLOVNI PROSTORI: 
Oddamo: 
KRANJ, poslovni kompleks: odlična 
lokacija, trgovina 50 m2 v pritličje, iz-
gradnja 2003, cena to EUR/m2/mes. 
(4.792,00 $IT/m2/mes). odkup In-
ventarja 
Prodamo: 
BLED. poslovni prostor 24,35 m2 v i. 
nad.. star let, za trgovino, pisarne, 
cena 12.5 mto SIT (52.083 EUR) 
BLED. poslovni prostor 122,78 m2 v 
pritličju, star 8 let. različne dejavnosti, 
cena 35.0 mio SIT (146.052 EUR) 
LJUBLJANA: lokal 20.70 mz v i. nads.. 
star 12 let. za mimo dejavnost, cena 
8.4 mio SIT (35.000 EUR) 
KRAN) • na Planini bistro v izmeri 74 
m2. letnik 89. v lokalu je vsa oprema, 
cena 26,6 mto SIT (in.ooo EUR) 
HlSt 
Prodamo: 

KRANJ, Čirče: ob gozdu na mirni lo-
kaciji. hi$a moderne oblike, klet. 
pritličje in mansarda, bivalni pros-
tori imajo izhod na teraso, notranji 
In zunanji kamin, parcela 678 m2. 
stara 16 let, cena 85.0 mio 
S1T(354.698 EUR) 
MLAKA, na Griču: v naselju novejših 
hii. stanovanjska hiša v III. gr. fazi 
(Met 140 m2, pritličje 150 m2 in man-
sarda 113 m2). parcela 772 m2 na 
sončni lokaciji, primerna tudi za dvo-
stanovanjsko hišo, možnost poslovne 
dejavnosti, cena 45,0 mio SIT 
(>87.780 EUR). 
BESNICA: hiia v IV. p. fazi, 55 m2 v 
eni etaži. klet. pritličje In mansarda. 
parcela 363 m2. mirna lobcija s po-
gledom na hribe, cena » 38,0 mio SIT 
(138.333 EUR) 
SKOPJA LOKA, Virmaie; stan. hi$a 
vdl. 9x M m (klet, pritličje in mansar-
da), parcela 320 m2, letnik 1965. ob-
novljena leta 2000 (streha, fasada 
okna. vrata, tlaki). c«na 49.0 mio SIT 
(204166 EUR) 
MEDVODE: parcela 2142 m2 s hiSo S 
X 9 m za nadomestno gradnjo, ccna 
3S.O mio SIT (145.833 EUR) 
ŠENČUR: dvostanovanjsko hiSo v po-
daljšani III. gradbeni fazi. na parceli 
1000 m2. za ugodnih 40.8 SIT 
{170.000 EUR) 
SENCUR: 36 let staro stanovanjsko 
hi$o. vel. 8,5 m +14 m (klet, pritličje in 
mansarda). na parceli 630 m2. cena 
52,8 mio SIT (220.cx>0 EUR), mirna 
lokacija 
PODgUBEg: stan. htSa, letnik 2005. 
klet. pritličje in nadstropje. 240 m2 
stan. povrSine, parcela 696 m2. cena 
55.2 mio SIT (230.000 EUR), ločena 
prodaja: pritličje 33,6 mio SIT 
(140.000 EUR) in nadstropje 28,8 
mio SIT (120.000 EUR) 
Kmečka hi$a v bTtžini UPNICE, pred 
20 leti obnovljena, 80 m2 v pritličju, 
enako v nadstropju in ena soba v pod-
strehi, hiSa je podkletena In ima vse 
priključke in je prazna, ccna 27.0 mio 
srr (112.500 EUR) 
ZEMgiSCA: 
Prodamo: 
Čl RČE: stavbna pa/cela 768 m2 po 
45.531,00 SIT/m2 (190 EUR/m2) 

BRITOF Voge: stavbna parcela 550 

m2, cena 31.153,00 SIT/m2 (130 

EUR/m2) 
RADOMLJE: stavbna parcela 639 m2 
s projekti in soglasji po 31.153,00 

SIT/m2 (130 EUR/mz) 
BITNJE • stavbna parcela 3 458 m2, 

možnost delitve, cena 23.964.00 

SIT/mz (loo EUR/ma) 
SK0F|A LOKA: stavbna parcela za po-
slovno dejavnost, ravna, vel. 2.091 m2 
po 30.000.00 SlT/m2 (125 EUR/m2) 

STANOVANJA: 
Prodamo: 
KRANJ, ZUto polje: vila bloki, novo-
gradnja, $e dve stanovanji sta na vo-
ljo. pripada mesto v garažni hi5i. po-
kličite za ogled 
KRAN), pod mestom: iC 1845 m2 v 2. 

nad., staro 60 let. obnovljeno 2002, 

cena 7.8 mio SIT [32.548 EUR) 
KRANJ, Vodovodni stolp: 2ss 64.27 

m2 v nad./4 nad., letnik 69, ccna 
23,5 mio SIT (98.063 EUR) 
KRANJ, Vodovodni stolp: 3SS 71,73 ma 
v 4. nad., obnovljeno delno 2005, vsi 
priključki, na voljo po dogovoru, cena 
27.0 mio SIT (112.669 EUR) 
KRANJ, Vodovodni stolp: garsonjera 
26 m2 v 1, nad./3 nad., ločena kuhinja, 
obnovljeno 2006 (kopalnica, kuhinja, 
okfia), takoj na voljo, v ceni vključeno 
parkirno mesto, ccna 14.9 mio SIT 
(62.176 EUR) 

KRANj, Planina I: obnovljeno iss 39 
m2 v 1. nad/2 nad., obnovljcr>o 2006 

(kopalnica, tlaki. okna), takoj na voljo, 
cena 16.8 mio SIT (70.105 EUR) 
JESENICE: tss 25,32 m2 v pritličju, ob-
nova 2005. cena 9.5 mio SIT (39.643 

EUR) 
TRŽIČ, Križe: iss + K 57,59 m2, man-
sarda. letnik 1947, obnova 1990, cena 
n,o mio SIT (45.902 EUR) 
POČITNIŠKA HIŠA: 
ČATEŠKE toplice: počitniška hišica 
površine 45 m2. posebej pokrit atrij, 
10 let stara, vsi priključki, cena 
13.180.200.00 SIT (55.000 EUR), po-
sebej doplačilo za najem zemljišča 
Oddamo: 
KRANli Stražižče: trisobno stanovanje 
s kabinetom v 1. nad. nove hiše, letnik 
2005, popolnoma opremljerio, parkir-
no mesto in zunanja terasa, cena 
119.820,00 Srr/mes (500 EUR/mes) 

www.k3-kern.$ 
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STANOVANJA prodamo 
Kranj - Partizanska; garsonjera, 28 
m2 T 6 m2 kleti, adaptirano I. 2003. 
1. nad., nizek blok, takoj vseljivo, v 
ceni je všteto tudi parkirno mesto 
pred blokom, cena 14,9 mio SIT 
(62.177 EUR) 
Škofja Loka • Partizanska c.; 52,84 
m2. I. 1975, 2,5ss, 2. nad. od 10. 
vpisano v ZK. prevzem takoj, cena 23 
mio SIT (95.977 EUR) 
KRANJ - Zlato Polje: 2 ss, 50,64 m2, 
1.1961, CK na olje, plin je pred vrati. 
ZK urejena, cena 18,5 mio SIT 
(77.t99 EUR) 
KRANJ • Planina H; 2-»-2 ss, 102,49 
m2.3. nad. od 7.. 1.1982, ZK. parkir-
išče pred blokom, cena 28 mio SIT 
(116.842 EUR) 
KRANJ - gubljanska c; 2 SS, 43 m2, 
delno prenovljeno, 1.1930.1. nad. wc 
izven stanovanja, cena 11.2 mio SfT 
(46.737 EUR) 
KRANJ - Planina II; 2 SS. 72,07 m2,7. 
nad., 1.1982. urejeno, cena 23,5 mio 
SIT (102.237 EUR) 
KRANJ - Planina I; 60,80 mz, 2 ss, 
popolnonna adaptirano i. 2002, 7. 
nad., vredno ogleda, cena 23,5 mio 
SIT (98.064 EUR) 
KRANJ - Planina I; 39 m2 -f klet (8 
m2), i,5ss, adaptirano 200^. visoko 
pritličje, brez balkona, cena 16,8 mio 
SIT (70.105 EUR) 
KRANJ . Planina I; 3SS, 88.11 m2, I. 
T977.11. nad., 2 balkona, vzdrževano, 
cena 23.5 mio SIT (98.064 EUR) 
HIŠE prodamo 
KRANJ • Primskovo; dvostanovanjs-
ka hiša, 1.1954 140 m2 stanovanjske 
površine v dveh etažah, parcela veli-
ka 703 m2, cena 44,3 mio SIT 
(184.861 EUR) 

KRANJ; v vrstni pozidavi Primskovo, 
ob Zadružni in jelenčevi ulici so na 
voljo še štiri enote dvojčkov in ena 
samostojna hiša s po 120 do 160 m2 
stanovanjske površine • vse zgrajeno 
do tretje, podaljšane faze. Parcele so 
velike od 255 do 56» ma. Cene od 39 
do 58.4 mio SIT (162.744 EUR do 
243.775 EUR). Kupci ne plačajo 
provizije. 
ZEMLJIŠČE prodamo 
SKOFJA LOKA - Sveti Duh; stavbno 
zemljišče 974 m2, ob zelenem pasu. 
Dovoljena so stanovanja, kmetije, 
proizv. dejavnosti, šport in rekreaci-
ja. Ravna, sončna. Cena 26.360,00 
SIT (no EUR/m2) 

PODVIN - MOSNJE; 510 m2, sonč-
na, ravna parcela pravilne oblike v 
območju lokacijskega načrta novega 
naselja enostanovanjskih hiš. Cena 
12 mio SIT (50.075 EUR) 
CERKLJE NA GORENJSKEM - 3703 

m2, zemljišče znotraj poselitvenega 
območja, za poslovne dejavnosti, 
lahko v dveh delih. Cena 16.775,00 

SIT (70 EUR)/m2 

ZGORNJI BRNIK - 6431 m2, 

zemljišče znotraj poselitvenega ob-
močja. za poslovne dejavnosti, lahko 
v dveh delih. Cena 16.775,00 SfT (70 

EUR)/m2 

www.svet-nepremicnine.si 
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STANOVANJE PRODAMO 
KRANJ • Vodovodni stolp - trisobno. 
IV. nadstr.. v izmeri 75 m2. CK. tele-
fon, kopalnica neopremljena, leto iz-
gradnje 1964. obnovljeno 2005, cena 
26 mio SIT (108.496,07 EUR) 
CTANOVANJEODDAMO V NAJEM: 
KRANJ z okolico, trisobno, v pritličju 
stanovanjske hIŠe v izmeri 110 ma, 
leto izgradnje 1988. prenovljeno 
2003. CK. KTV, klima, telefon, pokrit 
parkirni prostor, trimesečno pred-
plačilo in ena varščina, cena 119.820 
SIT (500.00 EUR); 
KRAN) z okolico, trisobno stanova-
nje v stanovanjski hiši, leto izgradnje 
2003,1. nadstropje, v izmeri 135 m2, 
popolnoma novo in v celoti opre-
mljeno, CK, KTV. telefon, pokrit par-
kirni prostor, sprotno plačilo, ena 
varščina, cena 155.766 SIT (650.00 
£Uft); 

HISE-PRODAMO 
bližina KRANJA, v visokopritlični hiSi 
z mansardo v izmeri 200 m2 s pribl. 
350 m2 zemljišča; možnost izdelave 
treh stanovanj, leto izgradnje 1980. 
cena 35 mio SIT (146.052,41 EUR) 
ŽELEZNIKI - enonadstropna vrstna, 
tloris 15.5 X 7,5 m. na parceli velikosti 
262 m2, leto izgradnje 1987, CK. ga-
raža. cena 39 mio SIT (162.744.11 
EUR); 
GOLICA NAD JESENICAMI, visoko-
pritliČna. 75 m2, na parceli 1080 m2, 
CK, el, te!., leto izgr. 1982. Cena 26 
mio. sit (108.496.07 EUR) 
bližina CERKELJ NA GORENJSKEM, 
pritlična, tlorisa 12 K 11 mz. na parce-
li 572 m2. leto izgradnje 1992.39 mio 
SIT (162.744.11 EUR); 
KRANJ, Planina, dvojček na parceli 
velikosti 177 m2, uporabne stano-
vanjske površine 153 m2. klet, gara-
ta, CK. lepo vzdrževana, leto izgrad-
nje 1992. cena 42.5 mio SIT 
(177.349-35 EUR). 
TURISTIČNO REKREATIVNI 
KOMPLEKS - PRODAMO 
POLJANSKA DOLINA, i km od Go-
renje vasi • gostišče s kuhinjo, apart-
maji, bazeni, igrišča, na parceli veli-
kosti 2.707 m2, skupaj s še 8.140 m2 
zazidljive parcele z možnostjo do-
datne gradnje apartmajev ali manj-
ših počitniških hišic leto izgradnje od 
1975 dalje postopoma, cena 168 mio 
SIT (70t.051.57 EUR) 
POSLOVNI PROSTOR • PRODAMO 

SKOPJA LOKA; bližina hotela Trans-
turist; v lil. in IV. nadstropju • posa-
mezna etaža 324 m2. dvigalo, cen-
tralno ogrevanje, leto izgradnje 1975. 
cena 182.500 SIT/m2 (761.56 EUR/ 
m 2 ) ; 

KRANJ. Stražišče. visoko pritličje, v 
izmeri 209 mz. leto izgradnje 1974, 
delno obnovljena 2002. lastno parki-
rišče 30 m2. za trgovino ali podobno 
dejavnost, cena 37 mio SIT 
(154-398.26 EUR). 
KRANJ, Planina HI., trgovski center 
SPAR, 1. nadstropje, 139,16 mz (last-
na novogradnja). leto izgradnje 
2002, za pisarne, cena 34 mio SIT 
(141-879,48 EUR); 
POSLOVNI PROSTOR - ODDAMO 
V NAJEM: 
PODNART. ob glavni cesti, pritličje, 
izmere 179 mz. leto izgradnje 1904, 
prenovljeno leta 2002, primerno za 
trgovino ali mirno obrt, najemnina 
1800 SIT/mz -f stroški (7,51 EUR/ma 

stroški); 
SKLADIŠČNI PROSTORI - PROIZ-
VODNE HALE- PRODAMO- NAJEM 
STEGNE PRI LJUBLJANI, velikosti 
600 m2. starost 30 let, leto izgradnje 
1975, cena 112.5 mio SIT (469454,18 
EUR), možnost tudi najema • cena 1 
mio SIT/mesec + stroški (4172.92 
EUR mesečno* stroški) 
bližina ŠKOFJE LOKE. na površini 
velikosti pribl. 14.000 m2, starost -
postopna gradnja in obnove od leta 
1958 dalje (možnost prodaje po delih 
â i tudi najem, cena za nakup 650 
mio SIT (2.712.401.90 EUR), najem 
1.080 SIT/m2 + stroški (4,50 EUR 
m2 + stroški) 
PARCELA - PRODAMO 
bližina ŠKOFJE LOKE. zazidljiva, v iz-
meri 746 m2. cena 28.5 mio SIT 
(118.928.30 EUR) 
KRANJSKA GORA - PODKOREN, iz-
mere 2500 m2, cena 13.180 SIT/m2 
(55.00 EUR/m2) 

JAVORNIŠKI ROVT nad Jesenicami, 
v izmeri 759 m2. na parceli elektrika 
in telefon, sončna, dostop z javne ce-
ste. geodetsko odmerjena, celotna 
zazidljiva, 6 km od avtoceste, cena 11 
mio SIT (45.902.18 EUR) 

m p P R O J E K T 

Tel.: 04 20 43 200 
GSM: 031 5 1 1 1 1 1 

PRODAMO HiSO 
NAKLO OKOLICA; 200 mz, 
P-fN-fM, parcela 1076 m2, garaža 2x, 
1. 83, obnovljena I. 05, čudovita 
lokacija, cena: 47.928.000,00 SIT 
(200.000.00 EUR). Možna menjava 
za boljše 2ss v Kranju, z doplačilom! 
STRAŽISCE PRI KRANJU; 300 m2, 
parcela 980 m2,1.1985. K+P+M, cena: 
67.099,200,00 srr (280.000,00 EUR) 
RETEČE; samostojna 240 m2, parcela 
900 m2. 11978. delno obnovljena I. 
2002, cena: 55.117.200,00 SIT 
(230.000,00 EUR) 
KRANJ OKOLIGA; dvojček. 105 m2, 
P+N, parcela 508 m2,1.86, obnovlje-
na I. 2005, cena: 34.987.440,00 SIT 
(146.000,00 EUR) 
KRANJ OKOLICA; stanovanjsko-
poslovni objekt, 450 m2 stanovan-
jskih površin, 800 m2 posl. pros-
torov, parcela 1580 mz, Ml. grad. 
faza, I. os, cena: 219.989.520,00 SIT 
(918.000 EUR) 
PRODAMO STANOVANJE 
KRANJ PLANINA I; iss, 37 m2, 2/7 
nad., leto izg. 1978. vsi priključki, del-
no adap.. cena: 16.499.198.00 SIT 
(68.850 EUR) 
TRŽIČ RAVNE; 3 ss. 79.25 Pren-
ovljeno 99, 2. nad., CK plin, cena: 
17.614.440 srr (71.000 EUR) 
PRODAMO ZEMgiSCA 
BRITOF; ekskluzivno prodamo več 
parcel, pribl. 540 mz, cena: 
34.748,00 SIT/m2 (145 EUR/mz) 
BASELJ; parcela 1151 mz, v celoti 
zazidljiva, cena: 26.360.40 SIT/mz 
(iioEUR/m2) 

BASELJ; parcela 500 m2, v celoti 
zazidljiva, cena: 219.171,20 SIT/mz 
(80 EUR/m). 
NUJNO KUPIMO VEČ STANOVANJ 
- KRANJ IN OKOLICA; NUJNO 
KUPIMO DVO-, TRI-ali VEČSOBNO 
STANOVANJE 

ip-projekt.s 

gekko;)rojekt) 
n o p r - m i č n i n e t 

6ntof7W,4000Kfanj| 
www.gel(to ĵeM.si; 

04 2341 999 j 
031 67 40 33 I 

PRODAMO STANOVANJA 
KRANJ - VALJAVCEVA; 72 m2, 3 ss 
s shrambo, I. 1961, obnovljeno 
2000, nadstropje 3/4, delno 
opremljeno, cena: 28.800.000 SIT 
RADOVLJICA; 50 mz. 2ss. I. 1985. 
nadstropje P/4, neopremljeno. del-
no obnovljeno, velik balkon, last-
niško parkirno mesto, cena: 20,5 
mio SIT 
PRODAMO HISE 
BREG PRI ŽIROVNICI; 150 mz, na 
parceli 455 m2, I. 1995, obnovljena 
2005. neopremljeno. Se ncvseljeno. 
nova CK na olje. poleg gosp. 
poslopje 79 m2, cena: 43 mio SIT 
MOJSTRANA; 60 m2. na parceli 
203 m2.1.1966.1. 2005 obnovljene 
instalacije, lep razgled na gore, 
cena: 27 mio SIT 
SUTNA; 250 m2 na parceli 555 m2, 
sončna lega. 3. gradbena feza, mod-
erna zasnova, varčni ogrevalni sis-
tem, dovoljena poslovno - stanovan-
jska raba. ugodna cena: 37 mio SIT, 
TRŽIČ; 170 m2. vrstna hiša v starem 
mestnem jedru, možnost dveh 
stanovanj, cena: 19 mio SIT 
PRODAMO ZEMLJIŠČE 
BLEJSKA DOBRAVA; 406 m2. v 
mirnem vaškem okolju, priključki na 
elektriko, vodovod in telefon so v 
bližini, dovoljena gradnja enos-
tanovanjske hiše v treh etažah, cena: 
n mio SIT 
JESENICE; več zazidljivih parcel na 
sončni legi: parcela 1.062 mz • 13 
mio SIT. parcela 1.075 -14,5 mio 
SIT, parcela 891 m2 -15,5 mio SIT. 
parcela 485 mz - 16.838 SIT/m2. 
parcela 1.802 m2 • 14.432 SiT/m2 
ODDAMO POSLOVNE PROSTORE 
KRANJ, BEGUNJE, LESCE, NAKLO, 
SENČUR: različne površine, različne 
namembnosti • trgovine, pisarne. 
Ureditve po željah najemnikov, ti>di v 
novogradnjah. Ugodne najemnine! 

Mrw'W.gekkoprojek t.si 

WWW.CORENJSK ICLAS .S I 

FESST, d. a ô  
nepremičninska 
družba. 
Stritarjeva ulica 5. 
Kranj, 
Telefon: 236 73 73 

Fax: 236 73 70 

E-pošta: 
}nfo@fesst.si 
Internet: 
w\wi/.fesst.si 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ • bližina letnega kopališča: gar-̂  
sonjera, 28,00 m2. klet 6.00 m2,1. iz-' 
gradnje 1960. cena 14900.000,00 Sn* 
(62.176,60 EUR) 
KRANj • Planina I: enosobno stanova-
nje, 39,00 m2. obnovljeno I. 
2005/2006, cena 16.800.000,00 SIT 
(70.105.16 EUR) 
KRANJ • severni del: trisobno stanova-
nje. 111. nadstropje. 7480 m2, obnov-
ljeno 2003, cena 25.900.000.00 SIT 
{108.079 EUR) 
KRAN) - Zlato polje: garsonjera, IV. 
nadstropje. 32,40 m2, I. izgradnje 
1999, cena 14.600.000.00 SIT -
(60.92472 EUR) 
KRANJ - Drulovka: garsonjera, I. nad-
stropje večstanovanjske hiše, I. izgTa<i-
nje 1990, balkon, plin do vrat. cena 
15.300.000.00 srr (63.845,77 EUR) 
CERKLJE: enosobno stanovanje, pri-
tličje, 37,30 m2.1. izgradnje 1951, cena 
15.000.000,00 srr (62-593.89 EUR) 
KRANj • Planina I, trisobno stanova-
nje. 78 m2, V. nadstropje. I. izgradnje 
1974. cena 23.900.000,00 SIT (99.733 
EUR) 
HISE PRODAMO: 
GOLNIK: dvostanovanjska hiša, loče-
na vhoda> I. izgradnje 1985, cena 
43.000.000.00 SIT (179435,82 EUR) 
SENČUR: modema vrstna hiša, tri eta-
že. podkletena; 240 mz bivalne povrSi-
ne (talno gretje), 90 mz dvorišč In 93 
m2 ograjene zelenice. CK na olje, del-
no tudi talno gretje, vsi priključki, cena 
70.000.000,00 sn* {292.104,82 EUR) 
ODDAMO V NAJEM: 
RADOVLJICA: urejena enostanovanj-
ska hiša z vrtom, 1. izgradnje 1955, naj-
emnina 72.000.00 SIT oziroma 
300.00 EUR. varšfina 
KRANJ - DRULOVKA: zgornja etaža 
hiše, opremljeno 4-sobno stanovanje. 
3̂0 m2, ccna 105.000,00 SIT s stroški 

45.000.00 srr (625.94 EUR) 

ATRIj SZ, z.0.0. 
ZE Ljubljana, Vojkova 63. 
Tel.: 01/530 92 90, 
530 92 92.041/32917?, 
e-pošta: info^sz-^trij.si 

SKOPJA LOKA - Podlubnik 3-ss, 
77m2. vpisano v zk, v visokem pri-
tličju stolpnice 1.1977. vsi priključ-
ki. Cena 24.500.000 SIT 
{102.236.69 EUR) 
GOZD MARTULJEK • samostojna 
nedokončana hiSa I. 2001 K-fP-fM 
pribl. i8om2, parcela 6oim2 •+ 
gozd 3500m2, lepa lokacija. Cena 
71.892.000 SIT (300.000 EUR) 
Za znane stranke iščemo več sta-
novanjskih enot v Kranju in okoli-
ci ter v Kranjski Cori. 

wvkrw.s2-atrij.si 

novofradnje. adaptacij«, nepremičnine 

v e n u m . . o 
Britof 43,4000 Kranj 
td./fax: 04/234-3«>50 
g$m: 031/̂ -777 
0-poita: Iidi)a9vtnum.si 

PRODAJA 
Kranj - Planina, 2s stanovanje. I. 87, 
predelano v 2 -f 2, 73 m2. 4/4, za 
UGODNO ceno: 22.500.000,00 SIT 
(93-890,83 EUR) 
2. Zg. Bitnje, zazidljiva, iepa, komunal-
no še neurejena parcela. 497 m2, cena: 
26.36040 Srr/nri2 (110 EUR/m2) 

Blej. Dobrava, 410 m2, zazidljiva par-
cela s priključki, cena: 23.964.00 

SIT/m2 (loo EUR/m2) 

Blej. Dobrava, zazidljiva parcela s pri-
ključki. 675 m2. sončna, cena: 
20.36940 SIT/mz (85 EUR/mz) 
ODDAMO 
Planina 2, 2,5-sobno stanovanje, 
opremljeno, zelo lepo, 3/3, 1981, 
cena: 350 EUR/mesečno + stroški 
-t- varščina 

GG 
naročnine 

04/201 4241 
e-posta: narocnine@g-glas.si 

vmw.gorenjskiglas.si 

ČISTO V 
ZADNJEM HIPU 
DVOSOBNO PLANINA HI. najemnina 
65.000 sit oz. 270 eur. 8 041/213-
7 4 2 6004059 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

GARSONJERA. 34 m2. v celoli pre-
novljeno. parkirno mesto, cena: 
14.900.000.00 s r r .« 031/377^)01 

0004020 

ENOSOBNO. stanovanje. 30 m2. Pla-
nina II. vseljivo 1.1.07, « 041/979-
837 

ENOSOBNO. 47 m2. v celoti prenov-
ljeno, visoko pritličje. cena: 
16.800.000,00 srr. « 041/350-508 

600402S 

DVOSOBNO TRŽlC. 50 m2. obnovljeno, 
sončna lega, 8 041 /637-100 6oo4o?3 

KUP IM 

DVOSOBNO, na Gorenjskem in pro-
dam dva okna 100 x 90. 9 031/578-
840 6004016 

ODDAM 

ENOSOBNO TRŽIČ. « 041/709-566 
«004017 

STANOVANJE LESCE - Vodnikova 14. 
48 m2. «041/618-775 

fl004(MS 

DVOSOBNO STANOVANJSKO HIŠO 
KRANJ - BRrrOF. nujno. 9 031/693-
705 ©004015 

NAJAMEM 

GARSONJERA ALI 1 SS KRANJ AU 
OKOLICA, nudim predplačilo. B 
040/127-371 00040&4 

HIŠE 
PRODAM 

KRANJ - OKOLICA. &no polovico dvo-
stanovanjske hiše. I. izd. 1985. površi-
na cca 150 m2. s pripadajočim zemljiš-
čem. cena: 25.000.000.00 Srr. « 
041/741-907 «00404» 

i F R ^ S i 
J»CTf»k» C. PK Suct̂ « 27. Knnj 

Vašo nepremičnino 
prodamo v 30.dneh 
04/23 44 0 8 0 . 0 4 1 ^ 2 6 581 
041/366 896,041/734198, 
031/873 560 ter 24 ur/dan 

nepr&micnine^frasts i 

KRIŽE. 240 m2. parcela 950 m2. I. 
90. nedokončana, sončna lega. cena: 
54 mio sH oz. 225.000 eur. Cadež -
ing. Dimičeva 16. Ljubljana. 9 
040/307-137 6004061 

DVOSTANOVANJSKA. starejša, z več-
jim vrtom, okolica Podnarta. lepa loka-
ci)a. « 041/209-066 

HIŠO. in dvorišče (140 in 70 m2) na 
ankaranskem polotoku s pogledom na 
morje. Tel. od 16. do 20. ure. 9 
04/65-26-501 600383P 

KUP IM 

HIŠO. z večjim vrtom na Gorenjskem. 
«031/817-467 60037&6 

HIŠO - DVOJČEK, VRSTNA, ali 4 so-
bno stan. (2 + 2). v bloku brez dvigata, 
v Kranju oz. okolici. 9 041 /596^15 

«004010 

v ŽIREH. ali bližni okolci kupim hišo. 
9 051/36-77-48 

VIKENDI, APARTMAJI 
PRODAM 

GABRŠKA GORA - ŠK. LOKA. bivalni 
vikend. I. 95, 96/475 m2. urejen, 
opremljen. z vso dokumentacijo. APN 
Medvode. Škofjeloška 26. cena: 
18.900.000.00 srr. 9 041/672-917 

«004031 

POSESTI 
PRODAM 

LANCOVO. prodam več zazidljivih 
stavbnih parcel, lepa lokacija. 9 
031/451-622 

6003712 

ITD NEPREMIČNINE, d.o.o. 
MAISTROV TRG 7. 

4000 KRANj 
TEL: 04/23-81-120. 

04/2J-66-670 
041/755-296, 040/204-661, 

041/900-009 
e-poS(a: Hd.nepremicnine^siol.net 

www.(td-plus.si 

lU l 

http://www.svet-nepremicnine.si
http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
mailto:nfo@fesst.si
mailto:narocnine@g-glas.si
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PARCELA ZAZIDLJIVA KRIŽE. 760 
m2. lepa, sončna lega v bregu. raz> 
gled na Triglav, cena: 11 mlo sit oz. 
45.600 eur. Čadež-ing, Dimičeva 16. 
Ljubljana. « 040/307-137 

PARCELO v OPC P23. v Šenčurju nai-
boljšemu ponudniku, velikost 2586 
m2. komunalni prispevek plačan. 9 
041/63-66-61 

SADNO ZELENJAVNI VRT. na pri-
morskem. med Divačo in Sežano, s 
kletjo in zasilnim bivališčem. 9 
041/613-424 600̂ 055 

ŠE DEL, prostega kmetijskega zemljiš-
ča z možnostjo dokupa dela gozdne 
površine. « 051/388-822 

600372? 

K U P I M 

MLADA DRUŽINA, kupi v Stražišču 
zazidljivo parcelo ali starejšo h-išo. 9 
041/743-856 6002̂ 30 

KRANJ - OKOUCA, kupim večje kme-
tijsko zemljišče. gotovina. 9 031/451-
8 2 2 60037 »4 

KUPIM 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

ODKUP. PRODAJA. PREPIS, rablje-
nih vozil, gotovinsko plačilo. Avto 
Kranj. d.0.0.. Kranj. Savska 34. Kranj, 
8 04/20-11-413. 041/707-145. 
031/231-358 

KIA Clarus. I. 1998, 120.000 km. IH 
muzina avtomatik, vsa oprema, reg do 
3/07. 9 031 /563-942 600407i 

BralovPraprotn* t0.4202N»l(to 
P£ Knnrslo c« s » 22.4202 NAklo 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
- pnevmatike in platišča, 
- amortizerji •*)M>«0fc» hitri servis vozil 
- avtooptika. vse za podvozje vozil. 
- izpušni sistemi, katalizatorji / 
Tol. 0 4 / 2 S 7 6 0 5 2 
Http://www.aggantaf.si • 

MERCEDES-BENZ. I. 1999. A-class, 
srebrne barve-, vsa opnjma, lita platišča, 
servisna knjiga, cena: 1.850.000.00 
srr. « 031/377^01 

«0040?7 

FORD CURIER PtCKUP FURGON, I. 
97. 150.000 km lepo ohranjen. Cena: 
320.000.« 041/708-328 

RENAULT CLIO, 1. 1994. 130.000 
km. 1.4 RT. metalno rdeč, dobro ohra-
njen. reg. celo leto, cena: 
270.000.00 SIT, 9 041/503-222 

«003600 

RENAULT CLIO. I. 1996. 97.000 km. 
1,2. bepop, 5 V. servisna knjiga, odlič-
no ohranjen. 9 041/852-499 

eOCMOM 

RENAULT CUO BILLABONG 1.5. dtsel. 
1.2003. sive barve. 85000 km, vsa opre-
ma. klima, odlično ohranjen. Cena 
1.720.000 srr. s 041/70W28 

6002473 

AVTOMAŠ; 
ČESN)EVEK22. CERKLIE 

Seat Cordoba Vario 1.4.1. 98 
Fiat BravoM V. I. 98 

RCUOmRT. I. 96 
CU01.2.1.98 

CUO 14,1. 99 
R Megane i^, 1.96 

Opel Astra 1.6,1.98 
Suzuki Swift 1.3.1. 2000 

Ford Mondeo karavan i^. I. 97 

R Kangoo, i. 98 

Ttat Punto 55,1. 94 

Mazda 323,1. 99 

R Twmgo, I 9̂  
KREDIT NA P O L O Ž N I C E 

T E L : 031/490 012 

RENAULT TVVINGO. I. 1999. 8 
041/509-467 6003995 

PEUGEOT 206 1.4 5v. let. 99. srebr-
no barve 126.000 km. Cena 890.000 
SIT. 9 040/703-206 

SUZUKI SW1FT 1.3, I. 00, 90.000 
km, 4x4, ktima. bel. 1. latnik. ser\nsna 
knjiga. 9 041/722-625 

6000840 

VOLKSWAGEN GOLF III. I. 1995. ka-
ravan. bencinar. 9 041/927-908 

«004017 

VOLKSVVAGEN GOLF Ml. I. 1995, 
161.000 km. rabbit. rdeče barve, 
cena po dogovoru. 9 031/361-172 

6004032 

VOLKSVVAGEN PASSAT VARIANT. I. 
2OO1. 130 KM. nikoli karamboliran. 
dobro ohranjen. 9 041/632-486 

6004062 

ZASTAVA YUGO 55. ali Yugo 65. zve-
čer. « 01/364-10-21 

6004002 

MOTORNA KOLESA 

PRODAM 

MOPED, avtomatik. ugodno in roze za 
vn. 9 04/25-91-452 80040»3 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
K U P I M 

POŠKODOVANO VOZILO, tudi total-
ka - ponujam inajveč. takojšen odkup, 
prevoz. « 031 /770^33 ©oojass 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

MEŠALEC BETONA, znamke LIV 
1202, 15 % ceneje. 9 01/832-36-
653 6004000 

PISALNI STROJ, električni in šivalni 
stroj - namizni, za simbolično ceno. 16 
-22h, «031/748-540 

6003999 

VENTILATOR, "gros". pehala s konzo 
lo "kovin"*, ventilator in teleskop "Ma-
rin". dvo in trobrazdni plug. 9 
041/481-588 6004014 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

STREŠNO KRITINO. 200 kom. ugo<J-
no. « 04/20-41-636 6004032 

K U P I M 

ODKUPUJEM HLODOVINO, smreke, 
jelke in bora. plačilo takoj. 9 
041/875-091 6004035 

ODKUPUJEMO, hlodovino susice. 9 
04/510-95-50 

6003799 

TLAKOVCE. 13 m2. « 04/256-58-
3 0 6004074 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA. metrska ali razžagana. možnost 
dostave. 9 041/718-019 boosms 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

NOV KAVČ. cena: 60.000 sit ali po 
dogovoru, planinske čevlje in dva tele-
fonska aparata. Torkar Franc. Otoki 
28. Železniki «003991 

NOVO KUHINJO, ugodno. 9 
031/206-724 6003S46 

VEČJI JEDILNI KOT Z GREDENCO, 
dve zakonski postelji in dve nočni oma-
rici. masiven les. več stvari podarimo. 
« 041/862-447 6004042 

OGREVANJE, 
HLAJENJE 
PRODAM 

HLADILNO SKRINJO LTH. malo rab-
ljeno. 250 I. 9 04/20-27-105 eoo4004 

ZAMRZOVALNO SKRINJO. LTH 300 
I. 9 04/512-02-59 eoo39?o 

OSTALO 
PRODAM 

KLASIČNI HRASTOV PARKET, zelo 
poceni. 21 m2. dimenzije 30 cm x 7 
cm. 8 040/389-518 6004007 

ŠOLA 
PRODAM 

KOPIJE EKSTERCEV, iz preteklih let 
za matematiko, slovenščino in biologi-
jo. cena 1.700 SIT za posamezni pred-
met. 9 031/206-352 «003r60 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

GORSKO KOLO. ugodno, nOvO. nevO-
ženo. 21 prestav, srebrne barve. 9 
051/336-550 6004020 

MOŠKO GORSKO KOLO ROG. ohra-
njeno. 9 031/837-516 6004034 

MOŠKO KOLO. Marin Urkspur city 
7005. zvečer. 9 041/528-723 

6004000 

KNJIGE, 
PUBLIKACIJE 
KUP IM 

STARE KNJIGE, razglednice, zemlje-
vide in podobno. 9 041/682-162 

6004006 

UMETNINE, 
NAKIT 
PRODAM 

PANJSKE KONČNICE, praznično da-
rilo iz slovenske kulturne dediščine, 9 
04/20-22-657. 04/23-32-105 

6003996 

PANJSKE KONČNICE, duhovni in po-
svetni motivi, poslikava skrinj, zibelk, 
ur. 9 04/23-32-105. 04/20-22-657 

OBLAČILA 
PRODAM 

FANTOVSKO O6HAJILN0 OBLEKO, 
s čevlji, ugodno. 9 04/257-76-20 

6004072 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

DATURE ANGELSKE TROBENTE, 
rumene, tiele, roza. lepe, mlade, zelo 
poceni, več velikosti. 9 031/621-858 

60039«2 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

GUMIVOZ. 14 eolski in kimpež. 9 
04/256-58-30 M)04025 

KOSILNICO SIP 165, na 4 diske, « 
041/595-205 «»404« 

OBRAČALNIK SIP 200. potreben 
manjšega popravila. 9 041/632-486 

6004050 

PUHALNIK ZA SENO. s cevmi in mo 
toriem. 9 041/448-149 

»004003 

ROTACIJSKO KOSILNICO 165. 9 
031/695-600 

6003989 

ROTACIJSKO KOSILNICO 165, do-
bro ohranjeno. 9 031/635-401 

6004033 

PRIDELKI 
PRODAM 

KAKOVOSTNO OTAVO. in seno. 
ugodno. 9 040/223-642 «003994 

KROMPIR ADORA. uvoz. semer̂ ski in 
kondor. 9 041/612-263 

«0401? 

NARAVNI JABOLČNI SOK. v litrskih 
steklenicah. 9 031/504-658 

SENO. in 350 kg oljne ogrščice, 
seme, 9 01/36-27-263 

SENO - KOCKE. 9 04/25-21-234 
«004036 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 
DVE OVCI. za zakol, 9 04/531-57-
7 9 0004044 

JAGNJETA. za pleme ali zakol. 9 
031/828-594 6004040 

KRAVO SIMENTALKO. brejo 7 mese-
cev - četrto tele. zvečer. 9 04/25-91 • 
294 6004009 

MIRNEGA KONJA, in kobilo z žrebi-
co. staro 1 leto. 9 031/456-646 

600400) 

MLADE ZAJKUE. za nadaljno rejo. 
8 031/887-036 6004039 

NAROČILA, za en dan stare piščance. 
4-tedenske pitance, purane in purice. 
STALNO NA ZALOGI 19- do 22-
tedenske nesnice, DOMAČIJA. 9 
04/530-94-94 

8003479 

NESNICE RJAVE, GRAHASTE. trk 
pred nesnostjo. cena 1000 sit/kom z 
dostavo na dom, dobite lahko tudi klet-
ke za nesnice. 9 02/582-14-01 

6004068 

RACE, za nadaljno rejo ali zakol, 9 
04/51-24-380 6004068 

TELICO. staro 4 mesece. 9 
031/572-659 600400S 

TEUCO KRIŽANKO, 9 mesecev bre-
jo. » 041/855-107 

60040S« 

TELIČKO SIMENTALKO. staro 10 
dni. 9 04/533-81-93 0003993 

VIETNAMSKE PRAŠIČE. 9 
040/233-665 6004037 

K U P I M 

BIKCA SIMENTALCA. težkega cca 
120 kg. « 031/344-423 800«043 

POSLOVNI STIKI 

Ugodni avtomobilski In goto-
vinski krediti do 7 let, za vse 
zaposlene in upokojence tudi 
09. do 50 % obremenitve, 
star kredit ni ovira. Če niste 
kreditno sposobni, nudimo 
kredite na osnovi vaSega 
vozila, ter teasinge za vozila 
stara do lo let. Pridemo tudi 
na dom. 

Telefonske ^vllke: 
02/252-48-26,041/750-560, 

041/331-991, fex: 02/252-48-23 
Kulo««< Robtft i^. Mfinikt ul a. Maribor 

ZAPOSLITVE 
NUDIM 

GOSTILNA AS. Ljubljana, Čopova 5a 
zaposli mlade kreativne ambiciozne 
kuharjo z željo po izkušnjah in odlič-
nem priporočilu. Začetek dela takoj. 
Ponudbe. 9 01/425-8a.22. 041/66-
44-05 «003950 

GOSTILNA PRI VIKTORJU, v Kranju 
zaposli kuharja/jco. kuhinjsko pomočni-
co in natakaija/ico. nedelje zaprto, Šth 
belj Špela s.p.. Partizanska 17. Kranj, * 
040/646-174. 040/435^70 

6004030 

IŠČEMO NATAKARJA ALI NATAKA-
RICO. za strežbo, priporočene izkuš-
nje. Kajbi d.o.o., Zminec 5. Škofja 
Loka. 8 04/51-26-700 

eoo403a 

V REDNO ZAPOSLITEV, vzamemo tr-
govko »vtiske stroke - delikatesa. blagaj-
na. po možnosti znanje r̂ a računalniku, 
pismene ponudbe na Zorman Anton 
s.p.. Zbllje 20 C. 1215 MG(Jw3de 

eo0«049 

ZAPOSLIM NATAKARICO. Bistro 
Enka. Nazorjeva 1. Kranj. 9 041/618-
417 eoo3d4i 

ZAPOSLIMO, kuharja picopeka. Avto-
bit. d.o.o.. Zg. Bitnje 191. Zabnica. 9 
041/751-166 

600397) 

VOZNIKA. C ali E kategorije v medna-
rodnem transportu redno zaposlimo. 
Vrba. d.o.o.. Struževo 4. Kranj. 9 
04/531-77-60 

0003038 

VOZNIKA KAMIONA, za mednarodni 
transport zaposlim. C in E kategorija -
prevozi v EU. Zaje Boris s.p., Avtopre-
voznik. Valburga 15 a. Smlednik. 9 
041/622-529 eoo40i8 

ZAPOSLIMO PRODAJALCE, na tere-
nu. zanimivi in dobro prodajni izdelki, 
odlično plačilo. DlOfTAUS. Marko Pol-
janec s.p.. Sebenje 44. Križe, 9 
041/344-141 

6002738 

KLEPAR - KROVEC, dobi delo za nad. 
čas. Zaželene nekajletne del. izk. na 
teh delih in vozniški izpit B kat.. stimu-
lativen osebni dohodek, začetek dela 
takoj. Zoran Sodnik s.p., Gmajnk̂ a 9. 
Kon>onda. 9 041/719-499 

6003833 

ZAPOSUMO. izkušene^ slikopleskar-
ja - lasader̂ , Megamatrix d.o.o.. Stare-
tova 39. Kranj. 9 041/421-820 

6003SS8 

ZAPOSUMO DELAVCA, za deto v mizar-
ski lakirnici. Detô ff10 razmeoe se sUene 
za nedok}čen čas. s 3 mesečnim poskus-
nim rc^m. Zaželjene detovne izkušnje, 
možna tudi priučitev, Lipar d.o.o.. Lahcv-
če31. Cerklje. 9 04/252-9080 

6004065 

ZARADI POVEČANEGA OBSEGA 
DELA. zaposlimo avtomehanika z iz-
kušnjami. Avto Mony. /Upska 43. Les-
ce, 9 04/535-38-07 600405i 

IŠČEMO SODELAVCE, različnih profi-
lov. izkušnje niso pogoj, informacije od 
9 do 16 ure, Kjrby. Matmar-<ine d.o.o., 
Brnčičeva 13, Ljubljana, 9 01/530-
12-99, 031/688-376 

60c»40«e 

ZAPOSLIM SODELAVCA, v avtore-
montni dejavnosti za montažo avtoste-
kel, Jek)včan d.o.o., Žabnica 24, Žab-
nlca. 9 041/756-188 

6004046 

I ŠČEM 

INŠTRUKTOR MATEMATIKE, išče 
delo: pomoč pri učenju, matura. 9 
040/381-295 60Q!>6ai 

DUO ROLO. išče delo na obletnicah, 
porokah z domačo in zabavno glasbo. 
«041/224-907 6O0406O 

DUO SEZAM, vam igra na vaših zat>a-
vah. porokah, obletnicah. 9 
031/551-753 80040S3 

STORITVE 
NUDIM 

ASFALTIRANJE, in tlakovanje, izdela-
va betoske In kannnite škarpe, prevzem 
novogradenj in adaptacij. Gradbeni-
štvo Adrovič s.p., Sadnikarjeva 4. 
Kamnik, 9 01/83-17-285. 031/803-
144.031/294-981 

KUUCARSKE SERVIS KRANJ 
- izdelava ključev 

- prodaja in montaža: 
. • cilindričnih vložkov • varnostnega 

okovja * dodatnih ključavnic 
• prečnih zapor •kukal 

- odpiranje vrat in avtonnobilov 
- brušenje rezil 
- 24Hjrni servis 

MOVOST - samodejni uničevalec 
ognja • ampula 8onpet 

Pričakujemo vas v poslovalnici za 
Globusom, telefon: 040/S42-797. 

Vabljeni! 

ASTERIKS SENČILA. Rozman Peter 
s.p.. Senično 7. Križe, tel.: 59-55-
170, 041/733-709: žaluzije, rotoji. ro-
lete. lamelne zavese, plise zavese, ko-
marniki. markize. 9 www.asteriks.net 

eooassg 

BYTYQI OČE IN SIN d.n.o.,, Cegelni-
ca 48 b, Naklo vam nudi vsa gradbena 
dela, notranji ometi, fasade, adaptaci-
je, novogradnje, hitro in poceni., 9 
051/354-039. 041/593-492 

»030» 

DELAMO OD TEMEUEV DO STRE-
HE. notranje omete, fasade, adaptaci-
je. urejanje in tlakovanje dvoriič, z va-
šim ali našim materialom, Bytyqi Bene 
in ostati d.n.o., Struževo 3 a. 4000 
Kranj, «041/561-838 

9003043 

DELAMO VSA ZIDARSKA DELA, in 
adaptacije, notranje omete in fasade z 
našim ali vašim materialom. Gradt)enh 
štvo Gashi in ostali d.n.o.. Struževo 
3a. Kranj. «041/288-473 

eooaeu 

GRADBENIK REXHO, Agergas 13. 
Cerklje, izvaja od temeljev do strehe, 
notranji ometi, vse vrste fasad. kamnKe 
škarpe. adaptacije, urejanje in tlakova-
nje dvorišč. « 041/589-996 

0002310 

IZVAJAM VSA. slikopleskarska dela. 
t>elj6nje in Izravnava sten. barvanje na-
pušča in fasad, dekoralivni ometi, pre-
mazi proti zidni vlagi Pavec Ivo s.p., 
Podbrezje 179, Naklo. « 031/39-29-
0 9 «003615 

IZVAJAMO, vse vrste adaptacij, hiš. 
stanovanj, kopalnic. Izvajamo nadzor, 
izvedbo projektne dokumentacije. 
Komplet inženiring, d.o.o., Kidričeva 
75, Skofja Loka. « 04/51-30-580, 
041/344-628 

NUDIMO MARKIZE, oz. TENOE. 20% 
popusta, na izbiro 400 platen. Bečan 
Matjaž s.p., Mala vas 3a. Ljubljana. 
wvw/.roletarstvo-bercan.si. « 
01/565-32-32, 041/630-700 60020?6 

SLO - DOM. zaključna dela. stene, 
stropi, knauf, armstrong, adaptacije, 
rtovogradnje, laminati. vrata, okna + 
velux, pleskanje..., Markotič Slavko 
s.p., Suška 28, Škofja Loka, « 
04/515-22-38,041/806-751 ©ootero 

TESNENJE OKEN IN VRAT. uvožena 
tesnila tfo 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha In prahu ni več! Zmanjšan 
hrup. 10 let garancije. BE & MA, 
d.o.o.. Eksierjeva 6. Kamnik, « 
01/83-15^57,041/694-229 oooMsr 

POMOČ PRI TEŽAVAH, z angleščino, 
nemščino, francoščino/osnovna, 
srednja, visoka šola in prevodi. Men-
tor. Mirjana Trbič s.p., Žanova ulica 
34. Kranj, « 070/605-576 60040?i 

ISČEM 

iŠČEM OSEBO Z ZNANJEM NEM-
ŠKEGA J^IKA, za občasno komuni-
ciranje z nemškimi partnerji (lahko tudi 
mlajši upokojenec ali študent). « 
031/255-452 60040J6 

IŠČEMO ŽENSKO, za pomoč in druž-
bo strejsemu moškemu v domu st. ob-
čanov v Medvodah, v pop. času, ne-
kajkrat na teden, « 031/652-593 

«004073 

IZOBRAŽEVANJE 
POSLOVNA MATEMATIKA. MATE-
MATIKA, STATISTIKA, FIZIKA, po-
moč za fakultete nudi Enačba • Pesnik 
Vinko s.p.. Milje 67, Visoko. « 
04/253-11-45,041/564-991 600W«« 

ZASEBNI STIKI 
PRIJATELJSTVO, zaupanje, spošto-
vanje je pot do sreče, toplega doma. 
Išče 10 49-letna. z Vil. st., športna, lju-
bi gore, izlete z motorjem., šifra: 
SONČNI ŽAREK eoooMo 

ŽENITNA POSREDOVALNICA ZA-
UPANJE, posreduje za poštene zveze, 
za vse starosti po vsej SLO. Mnogo se 
jih |e že spoznalo, naj se Vas še veči, 
«031/505-495 €003MO 

IŠČEM 

POMLADNI VETER, Gorenjki, prijaz-
na, 22 let in vdova 54 let. obe želita 
spoznati primernega moškega, tel. 
090 54-25 (185 sit/min) ali -samo mo-
bitel naročniki-kllčite tel. 090 14-22-
05 (200 sit/min. tudi zvečer. Gospod-
je vabljeni! 6004003 

POMLADNI VETER, vabimo dekleta in 
gospe, ki želijo spoznati novega mo-
škega. da pokličete tel. 031-612-541 
od 15 ure dalje ali pišite SMS . Posku-
site, imamo uspeh. STIK, Janez Bučar 
S.p.. Koseskega 28. Ljubljana «oo4o«4 

Z A H V A L A 

NajkpiEi dnevi v življenju so tisti, na katere nas vežejo spomini! 
(Iz njene spominske knjige, junija 1949) 

V 79. letu nas je po hudi bolezni zapustila naša draga mama, babica, 
sestra, tašča, teta 

V E R A N O Č 
rojena Mohorič s Primskovega 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem, njen-
im nekdanjim sodelavkam in Z Z V Krčmi za izrečena sožalja. podarjeno cvet-
je, sveče in spremstvo na njeni zadnji poti Posebna zahvala asist mag. Zu-
panovi. dr. med in osebju Hematolciške klinike Ljubljana, ki so se trudili in 
dolgo časa borili z njeno boleznijo. Pri tem so nam pomagali in stali ob strani 
njena osebna zdravnica dr. Teranova in sestra Mira. Reševalna služba Kranj, 
patronažne sestre, predvsem sestra Mira AnžiČ in zadnje tedne tudi negovalke 
službe Pomoč na domu, za kar se vsem najlepše zahraljujemo. Zahvala tudi 
g. župniku Godcu za obiske in ganljive besede med p c ^ b n o mašo, pevcem 
in pogrebni službi Komunala Kranj. Hvah vsem, Id ste naši mami na kakršen 
koH način polepšali dneve trpljenja in jo boste ohranili v lepem spominu. 

VSI N J E N I 
Kranf, april 2 0 0 6 

http://www.asteriks.net
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RAZNO 
PRODAM 

GORILNIKE, za avtogeno varjenje, 
malo rabljeni in ženski Kostim, nov. šte-
vilka 42, cena po dogovoru, po deseti 
uri, « 04/514-77-31 eooAoes 
LESENO NADSTREŠJE, za 2 do 3 
avtomobile, staro 4 leta, z opeko, 
obrobami, žlebovi in ograjo. 9 
041/$29-601 6004047 
KUPIM 

ODKUPIM ODPADNI MATERIJAL. 
baker, aluminij. inox, po konkurenčnih 
cenah, lahko tudi gotovina, danilo. 9 
040/714-415 0004070 

GG naročnine 
04/201 4241, e-pošta:narocnine@g-g!as.si 
www.gorenjskig!as.si 

R o d i o T f i g l o v ® 
PiYl9lo/Oo«flj/hf'^ Prfl9lorthCofMj/ke^ 

Radio Triglav Jesenice, <L0.0- Trg Tontfa Cirfaija A. 4270 Jesenic« 
STEREO. RDS na frekvencah: 96,0 GORENJSKA 

89,8 - Jesenice, 101,5-Kranjska Gora, 101,1-Bohinj 

Z A H V A L A 

V 73. letu starosti se je poslovil naš dragi mož, oče, stari oče, brat, tast in stric 

F R A N C JANC 
iz Kovorja 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem, 
ki ste nam osebno ali pisno izrekli sožalje, podarili cvetje, sveče, denamo 
pomoč. Hvala koidctivu Vzgojno varstvenega zavoda Tržič, sodelavcem in so-
delavkam Peko Inde in šivalnid 512, Pihalnemu orkestru Tržič, pevcem bra-
tov Zupan, kovorskim gasilcem, Čebelarskemu druStvu, g. župniku Vladu 
Pečniku za lepo opravljen pogrebni obred Posebna zahvala pa velja dr. Alid 
Kikelj iz tržiSkega Z D in osebju Splošne bolniSnice Jesenice. 
Hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste ga imeli radi in ga z nami 
pospremili na njegovi zadnji poti. 

Ž A L U J O Č I V S I N J E G O V I 
Kovor, Lom, Šenčur, 29. aprila 2 0 0 6 

V S P O M I N 

Ni ve^e bolečine kot v dneh ialosti nositi v srcu srečnih dni spomine. 
(Dante) 

Minilo je eno leto, odkar smo se poslovili od skrbnega moža, 
očeta, starega očeta in tasta 

STANKA SKUBICA 
Hvala vsem. ki se ga spominjate in prižigate sveče na 
njegovem grobu. 

V S I N J E G O V I 
Zg. Brnik, 5. maja 2006 

Z A H V A L A 

Kakor svetla iskra v srcu bo 
ostala topla mamina ljubezen rni use dni. 

(J. Sivec) 

Ob izgubi naše drage mame 

MALČI KORDEŽ 
Predolgo bi bilo naštevanje vseh, k i ste naši mami pomagali in j i lajšali bolečine v času 

njene bolezni, in vseh, ki ste nam pomagali, da smo se od nje tako lepo poslovili, 
nam izrekli sožalje ter poklonili cvetje in sveče. Prav vsem tisočkrat hvala, 

še posebno tebi, naša Pavla. 

Mož Albin i n otroci Domen, Bine in Nevenka z družinami 
Kropa, 4. maja 2 0 0 6 

Z A H V A L A 

Kljub neizmerni volji do življenja jc v 70. letu izgubila boj z boleznijo naša ljubeča žena, 
mama. stara mama 

MARIJA ČIRIČ 
rojena Ramovš, iz Kranja, Ulica mladinskih brigad 18 

Iskrena zahvala vsem, ki ste nam v teh dneh stali ob strani, sočustvovali z nami, nas bodrili 
kljub spoznanju, da smo vsi izgubili nekoga, ki je bil vedno pripravljen vsakogar sprejeti z 
odprtimi rokami, ne glede na svoje težave. Vsem sorodnikom, sosedom, znancem, Zvezi 

borcev CirČe, prijateljem iz Društva upokojencev Kranj, podjetjem Iskraemeco, Domplan, 
Sindicom, Svetu gorenjskih sindikatov, sindikatoma podjetij Iskraemeco in Domplan hvala 

za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in številno spremstvo na njen zadnji poti. 
Življenjsko pot pokojne je ob sodelovanju praporščakov lepo opisal g. Jože Bohinc, besede 

tolažbe ob odprtem grobu, k i j ih je izrekel dekan g. Zidar, sočutno zapete pesmi Kranjskega 
kvinteta in T iš ina so nas spomnile na minljivost življenja. Hvala vsem, tudi zdravstvenim 
ustanovam in posameznikom, ki so ji skušali povrniti zdravje in nam v zadnjih trenutkih, 

ko je bila bolezen močnejša, omogočili dostojno slovo. 

Ž A L U J O Č I V S I N J E N I 
Kranj, april 2 0 0 6 

Z A H V A L A 

V 84. letu starosti nas je zapustila naša draga mami, sestra, 
stara mama in prababica 

FRANČIŠKA JAGODIC 
rojena Škrjanc z Zg. Jezerskega 

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem z Jezerskega, uslužbencem Doma starejših občanov 
PotoČe, G R S Jezersko, g. župniku Janezu Jenku za pogrebno 
mašo, pogrebni s lužbi NavČek i n sodelavcem Iskraemeco. 
Vsem, ti ste darovali cvetje in sveče in ste jo pospremili na zad-
nji poti, iskrena hvala. 

Ž A L U J O Č I V S I N J E N I 
Zg. Jezersko, Šenčur, Senično, Občice, Zbilje Katarija, Tumišče, 
21. aprila 2006 

V S P O M I N 

V sredo, 3. maja, je mini lo eno leto, odkar nas je za vedno 
zapustil naš dragi mož, oče in stari oče 

MATEVŽ VALANČIČ 
iz Zg. Bitenj 

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, m u prižgete 
svečko in se z lepo misl i jo spomnite nanj. 

V S I N J E G O V I 
Zgornje Bitnje, Preska pri Medvodah 

Z A H V A L A 

V 50. letu starosti nas je zapustila naša draga žena, mami, stara 
mama, hči 

M A R I N K A JUSTIN 
rojena Pintar, 1956-2006 

Iskrena hvala v s e m za stisk roke, izrečeno sožalje, besede 
tolažbe, molitve, svete maše ter darovano cvetje in sveče. 
Hvala za sočutno opravljeno delo i n vsakršno pomoč. 
Hvala vsem i n vsakomur posebej, ki ste se poslovili od nje in jo 
v tako velikem številu pospremili na pot v večni mir. 

V S I NjJENI 
Škofja Loka, 27. aprila 2 0 0 6 

Z A H V A L A 

V 83. letu starosti nas je zapustila naša draga mama. stara mama. sestra, teta 

SLAVKA M A R N 
rojena Jenko, po domače Mlakarjeva iz Cerkelj 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja in darovano cvetje ter sveče. 

N a njeno željo smo jo pokopali v družinskem krogu. 

Ž A L U J O Č I V S I NJENI 
Cerklje. 30. aprila 2 0 0 6 

Z A H V A L A 

V 64. letu starosti nas je nenadoma zapustil naS dragi sin, mož, 
oče, ata, tast in brat 

IVAN NAGLIČ 
šofer v pokoju s Prebačevega 

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijatel-
jem, sosedom in znancem za podarjeno cvetje, sveče ter izreče-
na ustna in pisna sožalja. Iz srca se zahvaljujemo tudi vsem 
gasi lcem P G D Prebačevo-Hrastje ter gasilcem iz sosednjih 
društev. Zahvala Petru StariČu za pomoč v zadnjih trenutkih, g. 
ž u p n i k u in pogrebni s lužbi NavČek. V s e m imenovanim in 
neimenovanim iskrena hvala. 

Ž A L U J O Č I V S I N J E G O V I 
Prebačevo, 29. aprila 2 0 0 6 



28 GG info@g-glas.si 

ANKETA 

Večjih 
sprememb še ni 
A N A HARTMAN 

Prvega maja je minilo dve 
leti od vstopa Slovenije v 
Evropsko unijo. V tokratni 
anketi smo sogovornike 
povprašali, ali se je odtlej 
kaj spremenilo in kakšne 
spremembe še pričakujejo. 

Folo: Tina DoU 

Jože Dolenc, Kranj: 

"Nikakor ni slabo, da smo 
šli v EU. Res je, da večje 
spremembe še niso vidne, a 
se nam še marsikaj obeta: 
enotna valuta, boljše go-
spodarske povezave, mejni 
prehodi so odprti..." 

Luka Štigelc, Kranj: 

"Sam zaenkrat nisem obču-
til kakšnih velikih in opaznih 
sprememb. Upam, da bo-
mo kdaj imeli kaj od vstopa 
v EU. Menim, da se bodo 
počasi odprle možnosti za 
študij in zaposlitev v tujini." 

Andreja Šinkovec, Škofja 
Loka: 

"Mislim, da se nI še nič po-
sebnega spremenilo. Upam, 
da bomo kmalu občutili po-
zitivne učinke vstopa v EU. 
Ne nazadnje smo šli v Uni-
jo, da bi nam bilo bolje." 

Stane Marcola, Tržič: 

"Nekatere spremembe vsto-
pa v Unijo so vidne že sedaj. 
Dela se na tem, da bi čim 
več ljudi imelo zaposlitev. 
Verjetno bo članstvo v EU 
imelo tudi druge pozitivne 
posledice. Tako so obljubili." 

Aljaž Seliškar, Kranj: 

"Od vstopa v Evropsko uni-
jo se še ni kaj veliko spre-
menilo, mislim pa, da se še 
bo. Upam, da bom nekoč 
lahko študiral v tujini in se 
mogoče tam tudi zaposlil." 

Le oslu ni dišal golaž 
Pred t a b o r n i š k i m d o m o m v Škof)! Loki j e v torek p o t e k a l o o s m o o d p r t o p r v e n s t v o v k u h a n j u g o l a ž a , 

ki se ga j e u d e l e ž i l o kar 3 0 e k i p . 

ANA HARTMAN 

Škofja Loka - "Da lahko sku-
haš dober golaž, ga moraš 
najprej rad jesti. Standardne 
sestavine so čebula, meso, 
vino, sol, voda ... Pa tudi do-
bra volja in potrpljenje sta 
potrebna, brez tega ni dobre-
ga golaža," so naštevali fant-
je iz ekipe Rožle, ki je bila 
nedvomno ena izmed naj-
bolj izstopajočih. Golaž so 
namreč kuhali v največjem 
kotličku, s seboj pa so pripe-
ljali tudi maskoto - osla Rož-
leta. Prav po njem so poime-
novali svojo ekipo. "Ker se 
Rožle boji ognja in dima, 
smo ga morali privezati k 
ograji. In čeprav ne more biti 
z nami ob kotličku z gola-
žem, nam tudi on pravza-
prav pomaga kuhati, saj nas 
nenehno spravlja v dobro vo-
ljo," je pojasnil njegov last-
nik Janez Jugovic - Ogličkar. 

Poleg ekipe Rožle se je mi-
nul i torek odprtega prven-
stva v kuhanju golaža v ko-
tličku na odprtem ognju 
pred škofjeloškim taborni-
škim domom udeležilo kar 
2 9 ekip. Kuharsko znanje 
sta med drugim pokazala 
tudi igralec Primož Petkov-
šek Petko in nekdanji kandi-
dat za loškega župana Drago 
Leskovšek. "Udeležba je bila 
letos rekordna. Z a kuhanje 

Ekipa Rožle je morala požirati brez svoje maskote • osla, ker se je bal dima in ognja. 

golaža se je zanimalo še več 
ekdp, vendar smo žal omeje-
ni s prostorom. Tako že raz-
mišl jamo, da bi naslednje 
prvenstvo organizirali na 
večjem prostoru, da se ga 
bodo res lahko udeležili vsi 
zainteresirani," je povedal 
vodja prvenstva Martin Kot-
n ik iz taborniškega Rodu 
svobodnega Kamnitnika. 

Tekmovanje se je začelo 
opoldne in dve uri kasneje je 
na prireditvenem prostoru 
že dišalo po golažu. "Da so 
vse ekipe imele enake mož-

nosti, smo za vse priskrbeli 
meso, čebulo, drva in nekaj 
kruha, za začimbe in dodat-
ke pa so poskrbele same," je 
razložil Kotnik. In kakšen je 
pravi taborniški golaž? "Zelo 
preprost, kuha se brez 
moke. Najprej popražiš če-
bulo in kasneje dodaš enako 
količino mesa, sol, poper, 
majaron in druge začimbe," 
nam je razkril Kotnik. 

Ekipe so tako s seboj pri-
nesle številne začimbe i n 
dodatke, s katerimi so sku-
šale obogatiti okus golaža. 

Ekipa M'ski m u je, na pri-
mer, dodala krompir. "Če 
še kdo ne ve, pravi taborni-
ški golaž se kuha s krom-
pirjem," je razloži l Mitja 
Pajek in pridno mešal go-
laž, da se ne bi zasmodil . 
Vsaka ekipa je imela svoj 
recept, za katerega je bila 
prepričana, da je najboljši. 
A vendar je končno besedo, 
kdo je skuhal najbolj oku-
sen golaž, imela strokovna 
komisija. Prenosni zlati ko-
tliček je tako letos šel v roke 
ekipe Ausoniks jut. 

vremenska napoved 
Napoved za Corenjsko 

Danes bo delno jasno, občasno tudi zmerno oblačno. 
Popoldne je možna tudi kakšna ploha, jutri in v nedeljo 
bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V ponedel-
jek bo delno jasno in večinoma suho. 

Agencija RS za okolje. Urad za Meteoflogifo 
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Esej v znamenju zločina in krivde 

S pisanjem eseja iz maternega jezika se bo v ponedeljek na 
87 srednjih šolah začela letošnja splošna matura. V okviru 
tematskega sklopa V vrtincu zločina in krivde se bo i i .o66 
kandidatov, kolikor se jih je prijavilo k prvemu delu izpita, 
poglobilo v besedilo Tavčarjeve Visoške kronike ter Zločina 
in kazni Dostojevskega. Drugi del pisnega izpita iz materne-
ga jezika bodo dijaki pisali 29. maja. Pisne izpite iz tujih je-
zikov bodo dijaki opravljali med 27. in 31. majem ter 9. In 13. 
junijem. 1. junija bo pisni izpit iz matematike, med 2. in 12. 
junijem pa pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Ustni maturi-
tetni izpiti se bodo na šolah odvijali med 27. majem in 24. 
junijem. Z uspehom na letošnjem spomladanskem roku 
splošne mature bodo kandidate seznanili v ponedeljek, 17. 
julija. Ob tem bodo maturantom letos prvič omogočili 
dostop do ocen tudi prek spleta. M. R. 

BREZJE 

Jutri Brezjanski pogovori 

Jutri, 6. maja, ob 9. uri se bodo v frančiškanskem samosta-
nu na Brezjah začeli tradicionalni Brezjanski pogovori, ki so 
letos posvečeni loo. obletnici kronanja podobe Marije 
Pomagaj. Povezovala jih bo mag. Barbara Ravnik-Toman, 
s pozdravnimi govori pa jih bodo začeli gvardijan samosta-
na na Brezjah, pater Silvin Krajnc, radovljiški župan Janko 
S. Stušek, pesnik in igralec Tone Kuntner in apostolski 
nuncij v Sloveniji msgr. Santos Abril y Castello. O pomenu 
Marije bodo govorili dr. Anton Štrukelj, dr. Jesus Castellano 
Cervera, Jože Dežman, dr. Leopold Grčar in Silvester 
Caberšček. V kulturnem programu bosta sodelovali harfist-
ka Bronislava Prinčič-Mišič in sopranistka Natalija Šimu-
novič-Cilenšek. J. K. 

R O K O M E T 
P R V E N S T V E N A T E K M A 

R D T E R M O : R K K R K A 
Hala Poden, sobota, 
6. 5. 2006, ob 20. url ROd>c«aLo*iA.Pt>(»jDn* t/c. SluAi Lok* 
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GLASBA 
NOVIČKE 

Jedli so jim iz roke 

Vstopnice so v predpeodaji za koncert In Flames in Se-
pulture v aprilu pošle v eni sapi. 

Z manjšo zamudo je 
prva nastopila brazil-
ska Sepultura. Skupi-
na na tej turneji pred-
stavlja novi album 
Dante XXI, zato me je 
toliko bolj preseneti-
lo, ko so odigrali kar 
precej starih koma-

dov. Publika se je dobro odzivala, a ob prihodu In Fla-
mes se je Mediapark zatresel. Navdušenje se ni poleglo 
do konca koncerta. Pevec pa je bil res iz pravega testa, 
saj mu je množica z navdušenjem "jedla iz roke". Kljub 
zelo dobri obiskanosti večjih metalskih dogodkov v Me-
diaparku je bil ta eden boljših. M. C . 

Nagradno vprašanje za Alpski večer 

Vstopnice za Alpski večer so že v prodaji v Kompasu na 
Bledu, v Glasbeni agenciji Knific in na sedežu Gorenjske-
ga glasa v Kranju, Bralcem bo organizator podaril 2 x po 2 
vstopnici. Odgovorite na nagradno vprašanje in pošljite 
dopisnico na Gorenjski glas, Zoisova i , 4000 Kranj, s pri-
pisom "Za Alpski večer". Z nekaj sreče pri žrebu bosta 
vstopnici vaši. Odgovore sprejemamo do torka, 09. maja, 
imena izžrebancev pa bomo objavili v petek, 12. maja. 
Vprašanje je: "V katerem terminu od navedenih oddaj bo 
TV Slovenija predvajala Alpski večer: A) Male sive celice, 
B) Spet doma - z Mariom, C) Pri Jožovcu z Natalijo? 

Časopis za vse generacije Gorenjcev 
ti podarja 

^priložnostna 
^ t a t t o o j a " 

Želii 14 dni prejemati časopis Gorenjski glas brezplafno^ 
PoSlji sms > na Številko 031/69-11-11 > pod geslom CC > 
pnpisi ime m priimek ter naslov. Po dvotsKlenskeni testnem obdobju tc bo poklical soddavtc iz 
Klicnega centra in te povprašal, kaj menti o Gorenjskem glasu. 
Če se boS nanj narofil za vsaj eno leto, ga bo5 prejemal 
3 mesece brezplačno, prejel darilo iz založbe CG ter dva 
priložnostna tattooja (tip »klasik«). 

Med poiiljatelji sms sporoiil, ki nam jih bodo poslali do 3. maja, 
bomo izžrebali 10 prejemnikov vstopnic za zaključni koncert 
Tedna mtadih (Hepa, Dej Se enu litru, Kontrabant, 
Vlado Kreslin in Mali bogovi), ki bo 20. maja na dvoriiču 
gradu Khislstein. 

Akcija traja do zaključka Tedna mladih. 
nauoianM ntrrso 

MAY DANCE PARTY 
N a s l e d n j i petek b o d o v s k l o p u T e d n a m l a d i h na p o k r i t e m p a r k i r i š č u M e g a C e n t r a v K r a n j u 
r a z v n e m a l a l jub ite l je e l e k t r o n s k e g l a s b e štev i lna z n a n a in m a n j z n a n a i m e n a . 

A l e n k a B r u n 

DJ-ji Dejan Mili-
čevič, Ade Fen-
ton, Bando, 
Marko Milosav-
Ijevič (Recon 

Warriors), Krokz (live on sta-
ge), Veztax vs. Becco in Mexx 
vs. Aneuria so imena, ki j im 
boste lahko prisluhnil i 12. 
maja, ter se prepustili zvoku 
njihove glasbe. Veliki party 
se bo začel okoli desete zve-
čer, zaključil pa v poznih ju-
tranjih urah. S flajerji in 
vstopnicami v predprodaji je 
vstop na dogodek cenejši. 

Avgusta 2005 je Gary Nu-
man, boter v svetu elektron-
ske glasbe in inovator, po-
oblastil Adeja Fentona (Per-
verter • UK) za pomoč pri 
ustvarjanju in projektiranju 
Numanovega albuma Jag-
ged, ki ga je marca 2006 iz-
dala založba Mortal Re-
cords. Britanec ima rezi-
denco v techno superdubu 
Atomic Jam i n navdušuje 
svoje občinstvo s silovitimi 
D]-seti. Dejan Miličevič 
(Recon Warriors - Srbija) je 
svojo kariero začel leta 1995 
leta v klubu Omen, kjer je 
nastopal skupaj z Božom 
Pounavcem. Januarja 1996 Španec Bando 

pa je prvič nastopil z Mar-
k o m Nastičem. Njegov glas-
beni stil je kombinacija 
techna, housa, electra, ki ga 
odvrti na treh gramofonih. 
Španec Bando (Patchvvork -
Spain) pa je začel kariero 
štir i leta pred Dejanom. 
Najprej je nastopal v Madri-
du - v najbolj znanih klubih 
ob strani Christiana Varele, 
po dveh letih pa so ga že 
spoznavali po Evropi, Ko-
lumbij i in Azij i . Njegov set 
na gramofonih je poln di-
namičnosti in moči. opre-
deljen kot funky hard groo-
ve slog, ki ga predstavi na 
posebni ravni. 

NA BLEDU JE V REDU 
j i S u z a n a P. K o v a č i č 

Na Bledu je v 
redu je skladba, 
ki so jo Slapovi 
zapeli pred dve-
ma letoma na 

Alpskem večeru. A lpsk i 
večer bo letos že 20. po vrsti 
i n ostaja s inonim za prire-
ditev z veliko dobre narod-
no zabavne glasbe. 13. maja 

organizator, Stane Knific s 
svojo glasbeno agencijo in s 
pomočjo Janeza Pera, priča-
kuje v Športni dvorani na 
Bledu okoli 25 ansamblov 
i n soliste. Nastopili bodo 
Alpski kvintet, Ansambel 
Lojzeta Slaka, A l f i Nipič s 
svojimi muzikanti, Ansam-
bel Franca Miheiiča, Štirje 
kovači. Čuki , Slapovi, Jože 
Burn ik i n M i h a Dovžan, 
Gašperj i , Razpotniki, An-

sambel Dinamika, Mladi 
Dolenci, Ansambel Roberta 
Zupana, Mladi harmoni-
karji, Vitezi polk in valčkov, 
Turbo angels, Katerman, 
Natalija Kolšek, K lemen 
Rošer, Trgovci s kvartetom 
JJ i n Ž Ž , Godba Gor je i n 
Folklorna skupina Bled. 
Gostje iz tuj ine bodo an-
sambel Rosmarin, Oberkra-
iner Heimatbuben, Denis 
Novato, Krainer Kamera-

den in Bratje Smrtnik. Vo-
ditelja bosta Magdalena 
Kropiunig in V inko Šimek. 

Alpski večer je obenem 
dobra promocija za Bled, saj 
pričakujejo veliko obiskoval-
cev iz tujine. "Na tem bi mo-
rali v Sloveniji na splošno 
več delati, ne samo z eno 
takšno prireditvijo na leto, 
saj je narodno zabavna glas-
ba pri tujcih zelo priljublje-
na," je povedal Jože Antonič, 
župan občine Bled, ki je bil 
med pobudniki Alpskega 
večera in tisti, k i je tej prire-
ditvi dal ime. 



ELEVIZIJA 
LETOS UPAJO NA EVO 

" S i m p a t i č e n S l o v e n e c o z i r o m a S l o v e n k a m o r a imeti n e k o k a r i z m o in p o z i t i v n o energi jo . 
V raz l ičn ih s i t u a c i j a h se m o r a z n a j t i na d u h o v i t , lahkoten n a č i n . Z n a t i m o r a k o m u n i c i r a t i z l j u d m i . " , 
m e n i t a vodite l ja o d d a j e A d a m i n Eva z n a p a k o . M a r k Ž i t n i k in A j š a Š u n j i č na T V Papr ika. 

A l e n k a B r u n 

L
etos bodo v torek 
že petič podelili 
naslov najbolj 
s i m p a t i č n e m u 
Slovencu oziroma 

Slovenki. Slavnostna prire-
ditev bo potekala v Cankar-
jevem domu in bo že peta 
po vrsti. Slovenci in Sloven-
ke, ki naj bi postali najbolj 
simpatični, so se predstav-
ljali v oddajah Adam in Eva 
z napako, ki jo vodita Mark 
Žitnik in Ajša Šunjič. Kdo 
vse bo na prireditvi nasto-
pil, je še skrivnost, vendar 
naj bi se med nastopajoči-
mi pojavil tudi že prenov-
ljeni Artbeat. Do sedaj so 

pri izboru vedno kraljevala 
moška imena, medtem ko 
letos upajo da prijeten na-
slov dobi Eva in končno do-
bimo najbolj simpatično 
Slovenko. 

O oddaji Adam in Eva z 
napako ter o TV Papriki 
smo poklepetali z omenje-
nima voditeljema Markom 
in Ajšo ter izvedeli, da pro-
gramsJco shemo televizije 
Paprika sestavljajo izključ-
no lastne oddaje in pro-
gram, kar pomeni dnevno 
približno šest ur slovenske 
lastne produkcije. Na Go-
renjskem TV Papriko eni 
lahko gledajo, drugi ne. 
"Na Gorenjskem nas lahko 
spremljajo vsi, ki imajo ka-

belsko televizijo, in sicer 
prek UPC Telemacha, Tele-
sata in Telekoma. Vsekakor 
pa upamo, da nas bo v svo-
jo programsko shemo čim 
prej vključil tudi kabelski 
sistem Tele tv v Kranju, saj 
si nadvse želimo in priza-
devamo doseči ta dogovor. 
Seveda pa nas lahko gleda-
jo vsi na www.paprika.tv, 
kjer imamo v živo program 
24 ur na dan." 

Trenutno sta na TV Pa-
priki poleg oddaj Adam in 
Eva z napako, 40 plus. Di-
lema, Razmerja, najbolj 
medijsko razvpita voditelja 
oddaje Vroče, Erazem in 
Manca, ki se je že vrnila v 
svoj voditeljski stolček. 

Ideja za Adama in Evo pa 
se je rodila ...? 

" Dobra družba, lahkotna 
večerja, prijateljski klepet 
in odlična ideja. Oddaja 
se do danes ni bistveno 
spremenila, saj je v svoji 
formi pač namenjena pogo-
vorom z zanimivimi ljud-
mi, smo pa dodajaU določe-
ne elemente. Namenjena je 
vsej družini, ne glede na 
starost in spol. Gledalci 
imajo radi oddaje, v katerih 
lahko bolje spoznajo javne 
osebnosti. Zagotovo lahko 
oddajo označimo kot sim-
patično, saj je celotna za-
snova oddaje lahkotna, pri-
jazna in ne nazadnje 'sim-
patična'." 

Mark Žitnik in Ajša Šunjič /Foto.papt.k»T» 

A N K E T A 

Kdo je najbolj 
simpatičen? 
A N A H A R T M A N 

V oddaji Adam in Eva z na-
pako na TV Paprika izbirajo 
najbolj simpatičnega Slo-
venca in Slovenko. Kdo je to, 
bo znano prihodnji torek, mi 
pa smo Kranjčane že sedaj 
povprašali, kdo si zasluži ta 
naziv. 

Foto: Tina Doki 

Spela Česen: 

"Rebeka Dremelj je moja 
najljubša pevka in še pa-
metna je, tako da si nedvo-
mno zasluži ta naziv. Med 
moškimi pa je še posebej 
simpatičen poslovnež Rajko 
Hrvatič." 

Jovica Cvetkovič: 

"Naziv najbolj simpatične 
Slovenke si zasluži sanjska 
ženska Nina Osenar. Težko 
bi dejal, kdo je najbolj sim-
patičen moški, lahko pa po-
vem, kdo je faca: Hribar rn 
Javšnik, ker imata "gobec"." 

Saša Pavlovič: 

"Najbolj simpatična Sloven-
ka je po mojem mnenju Re-
beka Dremelj, ker izžareva 
neko energijo. Med moški-
mi bi si ta naziv zaslužil Se-
bastjan Cavazza, ker je za-
res simpatičen." 

H i š a e k s p e r i m e t n o v 

Otroški in mladinski program TV Slovenija obvešča svo-
je gledalce, da bodo v četrtkovem popoldanskem ter-
minu (ob 16.10) po predvajanju novih dveh oddaj nadal-
jevali predvajanje že znanih oddaj. Tako bodo gledal-
cem zopet pokazali Težiščelogijo, Tlakologijo, Plinologi-
jo, Zvokologijo, Svetlobologijo, Vrtavkologijo, Gosto-
tologljo itd. vse do Površinske napetologije, ki je bila 
osma oddaja, nato pa še enkrat pokazali novi dve: 
Mešanjelogijo in Streiologijo. Gledalce vabijo, da se jav-
ijo in odgovarjajo na nagradna vprašanja, ne glede na 
to, da so odgovori že bili posredovani. Ne gre za 
preizkus znanja, ampak veselje do sodelovanja v 
znanosti. V Otroškem in mladinskem programu In v 
Hiši eksperimentov bodo vsakega pisma zelo veseli, 
pravilne odgovore pa, kot običajno, nagradili. A. B. 

w w w . o n a - a n . c a m 
Osvajal, aaljubi se preko mr̂ eže! 

Vzemi uBodovsvojo roko z 
in najdi svojo sorodno du6o. | 

Pričakuje ce več koc 50.000 ^ 
iskaicevzBbave in ljubezni. ; 

Skupne zabave, koncerci, pocovanjs. 
zmenicl na slepo in 6e in 6a. 

Preveri detil 

7. ^ S l O V E N S K I 

m f s t d K n i i i j i i 

Izberite najljubše likovno delo 

V Gorenjskem glasu sodelujemo na likovnem bienalu 
tudi letos. Vabimo vas, da obiščete prizorišča bienala in si 
vzamete čas za estetsko, razmišljujoče doživetje likovne 
izpovedne ustvarjalcev. Upoštevali bomo po en glas 
vsakega sodelujočega in med ocenjevalci izžrebali tri 
prejemnike likovnih del po izboru likovnega društva Kranj. 

medijski sponzor Gorenjski Glas 

GLASOVALNI KUPON CorenjskiCbs 

Med likovnimi deli na 7. bienalu mesta Kranj 2 0 0 6 in med 

spremljevalnimi razstavami mi je bilo najbolj všeč delo: 

I (naslov ali loatek opis dela in avtor) 

I Moji podatki: 

(ime. priimek, polni naslov) 

Izpolnjen kupon prinesite ali pošljite na dopisnici na naslov: 

Gorenjski glas d. o. o., Zoisova 1 , 4 0 0 0 Kranj. Pravila nagradnega 

gbsovanja so na voljo v Goreniskcm glasu, v oddelku za marketing. 

>e-

Kaja Plavc: 

"Naziv najbolj simpatične 
Slovenke bi si zaslužila Re-
beka Dremelj, ker je zelo sa-
mozavestna. Za najbolj sim-
patičnega moškega pa bi iz-
brala Jana Plestenjaka, ker je 
nekaj posebnega." 

Dimitrij Margetič: 

"Hmmm ... Voditeljica Anja 
Tomažin se mi zdi zelo sim-
patična in sproščena. Naziv 
najbolj simpatičnega Slo-
venca pa bi namenil njene-
mu sovoditelju Ladu Blzovl-
čarju, ker je zelo smešen." 

http://www.paprika.tv
http://www.ona-an.cam


KULTURA 
TRŽIČ 

Večer z New Swingom 
Župnijski urad Tržič danes v petek zvečer, ob 20. uri, 
vabi v cerkev Marijinega oznanjenja v Tržič na koncert 
gospelov in spiritualov v izvedbi New Swing Quarteta. 
Koncert je posvečen pokojnemu papežu Janezu Pavlu II. 
z naslovom Njemu, ki 'ma nas rad, saj je New Swing 
Quartet s svojim duhovnim izborom pesmi tesno pove-
zan z veliko duhovno dediščino, ki jo je zapustil svetu 
papež Janez Pavel II. Koncert je omogočila Občina Tržič, 
ker pa je koncert dobrodelne narave, se bodo zbirali 
prostovoljni prispevki za obnovo notranjosti farne cer-
kve. I. K. 

CERKVE 

Nastop skupine Feedback 
Danes, v petek, ob 22. uri bo Pod Jenkovo lipo v Cerkljah 
koncert primorske skupine Feedback. Zasedba, ki jo se-
stavljajo štirje glasbeno zelo navdihnjeni in prekaljeni 
Toimincl, igra lastno improvizirano Instrumentalno 
glasbo. Žanrsko bi jo lahko opisali kot progresivni rock-
jazz z razpoznavnim lastnim karakterjem. Še posebej je 
treba omeniti kitarske vložke Mateja Magajne, ki je tre-
nutno gotovo med bolj zanimivimi instrumentalisti v 
Sloveniji. I. K. 

NAPOVEDNIK 
Pomlad med vodami 

v športni dvorani v Medvodah bo v nedeljo, 7. maja, 
koncert, ki so ga poimenovali Pomlad med vodami. 
Obeta se večer dobre glasbe, s katero vam bodo priča-
rali zlati čas slovenske popevke, kabarejske glasbe, 
swinga, črnske duhovne pesmi, vrhunske slovenske pop 
ter narodnozabavne glasbe. Takšna zasedba bo v Med-
vodah nastopila prvič. Na odru se bodo predstavil 
"Zlobko big band", Nuša Derenda in vrhunski narodno-
zabavni ansambel Štajerskih 7. K raznolikosti večera bo 
svoje dodala tudi Medvoška godba. M. B. 
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Friedrich Schiller 
SPLETKARSTVO IN U U B E Z E N 

Klasična drama v sodobni preobleki. 
Petek, 5- maja, ob 20.00. 

Jerzy Kosinski 
GOSPOD C H A N C E 

Inteligentna komedija lamenjav in zmote. 
Sobota, 6. maja, ob 20.00. 

Zadnjič v sezoni! 

GG mali oglasi 
04/20142 47, e-poita: malioglasi@g-glas.si 
www.gorenj$kiglas.si 

ODKRIVANJE 
MALEŠEVIH PODOB 
v G a l e r i j i M i h a M a l e š je na ogled nova, precej n e n a v a d n a razstava, n a m e n j e n a p r e d v s e m m l a j š i m 
g e n e r a c i j a m . 

S9ZSD 

V Medobčinskem 
muzeju Kamnik 
- Galeriji Miha 
Maleš so pripra-
vili novo razstavo 

iz bogatega likovnega opusa 
kamniškega slikarja Mihe 
Maleša, a tokrat na precej 
drugačen način. Prvo prese-
nečenje je obiskovalce čaka-
lo že takoj ob vhodu v galeri-
jo, ki je bUa precej drugačna, 
kot jo poznamo sicer - bele 
stene, bel parket, belina pov-
sod okrog nas - "Ja, kje pa so 
slike.'", se je vprašal marsik-
do. "Ponavadi se nam ob ob-
isku galerije odkrije množi-
ca podob in žal marsikdaj te 
podobe kar letijo mimo nas. 
Na tej razstavi pa se je po-
trebno potruditi • dvigniti, 
odpreti, odstreti in razkriti, 
da sploh pridemo do po-
dob," je uvodoma pojasnila 
direktorica muzeja mag. 
Zora Torkar. Zamisel za od-
krivanje podob, kakor je tudi 
naslov razstave se je f)orodila 
pri avtorici, kustosinji Barba-
ri Savenc. "Razstava sama iz-
haja iz tega, da smo vsak dan 
bombardirani in zasičeni s 
številnimi podobami povsod 
okoli sebe, vprašajmo pa se, 
koliko teh podob dejansko 
lahko prepoznamo. Tokrat-
na razstava je drugačna, saj 
nam ničesar ne prinese na 
prvi pogled, ampak moramo 
vsako delo odkriti in se z 
njim dejansko soočiti intim-
no. Namen razstave je v tem, 
da si izberemo le nekaj del, a 
se tem resnično posvetimo," 
pravi avtorica razstave in 
spremnega kataloga, ki je ob 
pomoči mladih oblikovalcev 
znane Maleševe slike zakrila 
z belimi pokrovi, polkni, za-
vesami in panoji. Pod njimi 
obiskovalec, če odmisli obi-
čajne postavitve in pristopi z 
resničnim zanimanjem, že-
ljo in radovednostjo, lahko 

Z odkrivanjem podob je nova razstava del Mihe Maleša lahko po meri vsakega 
posameznika. / foio; cofKd Kav«.« 

Obiskovalci so z zanimanjem odkrivali vedno nova dela Mihe Maleša, ki jih v zadnjih letih 
tako skrbno predstavljajo v galeriji slikarjevega imena. / FOM: coiazd K»<i< 

odkriva Maleša kot publici-
sta, avtorja ilustracij, naslov-
nic, portretov in številnih 
grafik. Ker pa so po naravi 
bolj radovedno otroci, je raz-
stava namenjena predvsem 

njim. "Za mlade je taka po-
stavitev lahko pravi izziv in 
naš namen je, da pri nj ih 
vzbudimo zanimanje za li-
kovno umetnost Mihe Male-
ša, da vzbudimo njihovo ak-

tivno sodelovanje pri odkri-
vanju podob, s čimer bodo 
našh lastno pot razumeva-
nja," je še povedala avtorica 
razstave. Razstava bo na 
ogled do 17. jimija. 

STARA OSELICA 

Krehovci ob desetletnici 
Vokalna skupina kvartet Krehovci prireja v nedeljo, 7. 
maja, letni koncert ob io. obletnici delovanja In pred-
stavitev zgoščenke Staro kljuse. Koncert bo v cerkvi 
svetega Pavla v Stari OselicI takoj po končani nedelj-
ski maši, ki se začne ob 10. url. Krehovci so v goste 
povabili tudi dekliško vokalno skupino Okarina Iz Pol-
jan. I. K. 

PREDOS^E 

Durdevdanske igre 
Danes v petek, na predvečer velikega srbskega praznika 
durdevdana, bo ob 19.30 v kulturnem domu v Predo-
sljah pri Kranju celovečerni nastop folklorne skupine 
Brdo iz Kranja. Pod naslovom Ourdevdanske igre se bo-
sta poleg skupine gostiteljice predstavili tudi FS Sa ru-
kom u rud SKPD Sveti Sava Kranj in folkloristi AFS Oza-
ra Kranj. I. K. 

http://www.pgk.si
mailto:malioglasi@g-glas.si
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C O R A Z D ŠINIK 

Le kakšne praznike so nam 
privoščili, kaj. Vreme namreč. 
Kot da bi oni zgoraj vedel, da 
oba prazni6ia dneva, združe-
na v krajši dopust, praznujemo 
in slavimo razli6io. Naj imajo 
vsaj vreme enako zanič, si je 

"Sem mislil, da me ne marate. 
Pridem in mi zaprete trgovino. 
Zdaj pa vas vabim v trgovski 
hram, da bi le kaj kupili...," je 
v precej sproščenem blagoslo-
vu nagovoril ferane, željne za-
pravljanja. Župnik Ciril je stre-

Tršan. Lokal ima podobo 
manjše, a prijetne gorske koče, 
obdane s svetlim lesom. "Eno-
stavno, ali ti je všeč, lahko da 
sploh ne stopiš vanj," je raz-
mišljala Suzana Tišan, včasih 
v Živilih in )anusu, bo odslej 

Ciril Plešec, Miha Sekne 

moral reči "oni". No, saj bodo 
prišli spet novi prazniki. In vre-
me bo! 

So pa po natanko 15 letih in 
dveh mesedh, dva dni pred 
dnevom upora proti okupator-
ju, včasih dnevom OF, v Dm-
iovki pri Kranju odprli prenov-
ljeno trgovino. Nič posebnega, 
bi dejali. Pa je. Prav ta, takrat 
"štacuna" Živil, odprta 20. fe-
bruarja 1991, je bila najsodo-
bnejša trgovina z živili v Slove-
ni j i In, kot se je takrat še spod-
obilo ob takih priložnostih, se 

Suzana Tršan 

sel še šalo na naš račun, češ za-
kaj da Gorenjec roko. Ker ga 
nič ne stane in ve, da jo bo do-
bil nazaj. Blagoslovljena in te-
meljito spremenjena trgovina, 
ki kaže podobo Mercatorjevega 
t^ovsk^a standarda, je tako 
odprla duri. Enim všečna, dru-
gim malo manj. Poslovodja tr-
govine, ki je še iz onih časov in 
dodobra pozna sosesko in fera-
ne, Senad Hrovič, se seveda ve-
seli novih delovnih razmer, ob-
veznosti in izzivov. Očitno pa 
se je zelo razveselil obeh svojih 

Ana in Peter 

zasebnica, dvakrat prva violina. 
Doma na Trsteniku in v Kam-
i n a Tudi mož Peter Ti&in je 
bil v obdobju Petrov, Zavila in 
Sajovica ter Igorja Šprajcarja, v 
Živilih. Nove poslovne izzive si 
je našel v velenjski Eri, in ko je 
Mercator kupil hrvaško Ero, je 
še razvijat trgovino v Prištino 
in Podgorico. Povedati zna ve-
liko zanimivih zgodb. Prav po-
nosno, drug na drugega, sta se 
nasmejala mamici v spodbu-
do, 16-letna gimnazijska Ana 
in "glava" družine, oče Peter. 

Prišli so voščit skoraj vsi Tršani 
iz Orehka, Suzanini iz Med-
vod, precej prijateljev in prijate-
ljic Tudi "ultra" všečna Vikto-
rija Strajnar, leta 1998 prva 
spremljevalka miss Slovenije 
Miše Novak Čeprav je postav-
na Viktorija, po horoskopu bi-
kica in bo zavidljiva deldiška 
leta praznovala v torek na dan 
zmage, doma iz Kostanjevice 
na Krki, jo imamo skoraj za 
Kianjčanko. Pri nas je prežive-
la študijska leta, zdaj pa znanje 
druži z delom v družbi Janus 
Trade, tam je direktor Jernej 
Stanonik, ki bo praznoval na isti 
dan, a kakšno pomlad več. Da 
se Viktorija še vedno zna "fot-
kat", je več kot očitno. Kaj nI' 

Ko so kamin dali na malo 
več, sem šel čestitat še Emi na 
Podvin za malo bolj zrela žen-
ska leta. Okrogla. "Hvala, ker 
ste prišli, ker ste z mano. Pravi-
jo, da so to lepa leta. Še ne vem, 
vam pa povem, ko bom 50," 
nas je nasmejala Kamničanka 
Ema Bratovž, žena in poslovna 
spremljevalka gostinca in ku-
harja Janeza, znanega pod bla-
govno znamko "JB". Dobre tri 
leta bo, odkar so JB-jevi razširi-
li dejavnost in prevzeli Podvin. 
Takrat jih je imela prikupna 
h a Nina šele 16, zdaj, povsem 
podobna mami Emi, pa je po-
stala mladenka, ob kateri z ve-
seljem počaka pogled. Veseli 

Nina in Ema 

daril, prijateljev, večera, ki je 
šele obetal, sta si privoščili ši-
rok nasmeh. Nasmejali smo se 
tudi drugi zvezdi večera, kako-
pak "džejbiju", ki je vzbujal vtis 
s svojim slogom. Nikakor se 
nismo poenotili, ali "fiira" stil 
Versace, Dolce&Gabbana ali 
Dure. Nasmejal je dva svoja 
dolgoletna gosta, oba uspešna 
podjetnika. Boštjan Šifi^r iz 
Škofje Loke, ki svoje zasebne 
družbe povezuje v Sibo G., in 
Marjan Tekavec iz Trzina, svo-
je tri podjetja v Skupino Biring. 

eksc dr. Valentinu Inzku, za-
vednemu Slovencu iz Sveč v 
Rožni Dolini na Koroškem. 
Dr. Inzko je sin zelo uglednega 
zamejskega Slovenca, po do-
mače Pr^jevega Foitija, Va-
lentina, dolgoletna predsed-
nika Slovenskega prosvetnega 
društva in Narodnega sveta. 
Šolan diplomat, doktor prava, 
Valentin Inzko, živi zanimivo 
diplomatsko življenje. V voj-
nem Sarajevu je "postavil" av-
strijsko veleposlaništvo, kamor 
je prišla gostovat njegova žena. 

MIha Sekne, Senad Tlrovlč in Branko Remic Boštjan ŠIfrar, Janez Bratovž in Marjan Tekavec Marjan Zlobec, Branko Čotar in dr. Valentin Inzko 

je pripravila poštena veselica. 
Tokrat je bilo malce drugače. 
Ne samo zato, ker trgovina 
zdaj spada v poslovni sistem 
najboljšega soseda zelo rdeče 
barve. Gre pač za drugačne po-
slovne navade, gre za "špara-
nje", verjetno tudi za drugačen 
pogled na veselico. Če že praz-
nujemo različno, se tudi veseli-
mo, mar ne. "Zdaj je pa nova 
moda, hm ....," se je ob sreča-
nju smejalo domačinu iz 
Orehka Branku Remicu, do 
prevzema Živil, gorenjskega 
soseda oranžne barve, šefu 
uprave. Tistih dni ni več. Pa ni 
šla beseda o tistih časih in vese-
lici ob odprtju. Prevzel nas je 
vonj kadila, s katerim so moč-
no zaznamovali ozračje ob na-
govom novega župnika Cirila 
Plešca, ki je v Drulovko, v po-
znogotsko cerkev sv. Mihaela 
prišel pred dvema mesecema 
iz Smihela pri Novem mestu, 
kjer je kazal veliko navdušenja 
nad skavtskim gibanjem in 
skupino Gorjanski medvedje. 

šefov. Zdajšnjega in prejšnje-
ga. Direktor maloprodajnega 
območja 3 v regiji Osrednja 
Slovenija Miha Sdoie je po tr-
govini "sprehodil" Branka Re-
mica in na novem oddelku 
kruha se jima je nasmejalo 
najmanj tako kot ob dobri 
žemljid. Da je bil hiter pogled 
Branka Retnica čez prodajno 
površino zanimivo kritičen, 
gre razumeti. In razume se, da 
bodo le ferani potrjevali svoje 
zadovoljstvo. Morda že v sobo-
to, ko jih bo ogrel ansambel 
Nagelj. 

Ob aprilski vlagi in nič kaj 
pomladnih temperaturah prav 
paše, če da kaj od sebe kak pri-
ročen kamin. "Smučali smo 
na Jahorini, v neki zasebni kod 
smo se imeli nepozabno fino 
... In na Irskem imajo skoraj v 
vsakem lokalu kak manjši ka-
min," sta ob odprtju n o v ^ lo-
kala na Zlatem polju v Kranju, 
z imenom "Kam-In" na hitiro 
razložila poslovno in družin-
sko strat^jo Suzana in Peter 

Marjan Tdavec se je leta 1998 
pod okriljem SKD poskusil na 
lokalnih volitvah za župana, 
Boštjanu Šifioju, do lani pred-
sedniku loških Lionsov, še 
ostane kak podoben izziv. Ker 
imata oba veliko poslovnih 
ambidj in skupno strast do 
morja, jih verjetno blizu politi-
ke ne bo videti. Čisto nič proto-
kolarnega pridiha ni bilo za-
znati pri povabljenem velepos-
laniku Republike Avstrije, nj. 

operna pevka Bernarda Fink 
V družbi novinarja Dela, Kra-
ševca Marjana Zk)bca, smo s 
še bolj klenim Kraševcem 
Brankom Čotarjem iz vasice 
Gorjansko v Komnu, slabih 5 
kilometrov do morja, pomen-
kovali o rujni kapljid. Kot se 
spodobi na tako skvnostiii več-
er, ki nam ga je na Podvinu 
privoščila Ema Bratovž. In mi 
njej. Čestitke vsem bikom in 
bikicam, ha. 

ISUPER AKCIJA PRINCE OF VENICE 
Za naročnike 
Gorenjskega Glasa 
lnoiicdniM»aaM il.pfnj.4l2l 

Viktorija Strajnar 
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HUMOR, ZA KRATEK ČAS 
BRAT VSE V ID I , BRAT VSE VE 

KLOBASE SO LETOS DOBRE 
Z a 1. m a j s m o se Bratje in Sestre iz redakci je podal i na o s r e d n j o p r o s l a v o 
na j o š t n a d K r a n j e m . N a k 'obaso in d v a d e d rdeč'ga. 

Kot po tradiciji, se je tudi 
letos na osrednji prvomajski 
proslavi na ultra svetem Joštu 
nad Kranjem, na prvomajski 
ponedeljek zbralo precej lju-
di. Bolj in manj običajni ži-
velj Kranja in okoliških ob-
čin. Delavci. Prepričani smo 
bili, da zato, da bi rekli kakš-
no jezno čez tiste, ki j im bo-
disi ne dajo dela bodisi j ih 
plačajo tako slabo, da bi še 
najbolj zeleni paradižniki ne-
mudoma postali rdeči zaradi 
sramote. Anketa, ki smo jo 
opravili med ljudstvom, je 
govorila drugače. Kaj vas naj-
bolj jezi kot delavca, se je gla-
silo naše vprašanje!" Takele 
smo poslušali. Anica (112 jur-
jev neto plače): Na Emi bi 
morala zmagati Saška Lende-
rotova. Drugo me ne jezi 
tako. Cene (234 jurjev): Plače 
so slabe, babe pa nič bol'. Jo-
žica (na čakanju): Men' je na 
čakanju čist' uredu, sam' to 
me mot', da je treba skoz ne-
kaj čakat'. Drugač' pa čakam, 

da bo naš Matjaž kakšnega 
vnuka naštimal. Kristina (ne 
povem): Prišla sem gledat, 
kaj bo povedal Pavel Rakovec, 
samo se ga tako slabo sliši. A' 
mislite, da bo jutri na G T V 
ponovitev? Milena (132 jur-
jev): Sem redna plačnica RTV 
prispevka, pa še sedaj nisem 
prišla v oddajo Spet doma. To 
me res moti. Polde {180 jur-
jev): Klobase letos so kar do-
bre, samo pir ne vem, zakaj 
je tako topu. Pero (u Sav sam 
na sajama, pa ugan' koPk' je 
plača): Na televizijo je prema-

lo naših narodnjakov za slu-
šat. Drugač je dobr. Veseo 
sam, da NK Zarica je vse do-
bila pomlad. Vera (od 1. maja 
naprej v penziji): Srečna sem. 
Gledala bom vse dopoldan-
ske nadaljevanke na televiziji, 
prijavila sem bom za Sanjsko 
žensko in sestri iz Avstrije re-
kla, naj glasuje za Anžeja. 

Kot je razvidno, je sloven-
ski delavski razred angažiran, 
borben v razmišljanju, pred-
vsem pa n i zadovoljen z 
vsem, kar se mu servira. Klo-
base so bile res solidne. M. B. 

TISOČ UGANK 
ZA ODRASLE 
Franc Ankerst vam za-
stavlja novo uganko. 
Vaša naloga je, da ugoto-
vite pravilen odgovor in 
nam ga pošljete najkas-
neje do torka v prihod-
njem tednu na SMS pod 
šifro uganka, pripišite re-
šitev -I- Ime in priimek na 
številko 031/69 n n , ali 
po pošti na Gorenjski 
glas, Zoisova i , 4000 
Kranj, s pripisom za "Ti-
soč ugank za odrasle. 

Vse življenje 
le razdvaja, 

kdo za to 
se nam razdaja? 

izžrebali in nagradili 
bomo dva pravilna odgo-
vora (enega, ki ga bomo 
prejeli preko SMS, in 
drugega, ki ga bomo pre-
jeli po pošti). Podarili 
bomo po dve vstopnici 
za kranjski bazen. Pravil-
na rešitev zadnje objav-
ljene uganke se glasi: bo-
gastvo. Tokrat smo izžre-
bali odgovor Berte Ber-
toncelj. 

A f I t i C S i C o V R £ M e 

TANJA ODGOVARJA IN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ 
"Ljubezen 1969" 
Sem vedno bolj v dvomih in 
vedno bolj zaljubljena. Ali sploh 
to je ljubezen? Strah, ki ga ob-
čutim, je vedno hujši. Prosim, 
pomagajte mi z nasvetom. 

Ja, to kar se vam dogaja za-
dnje leto, je ljubezen. Prile-
tela je kot strela iz jasnega 
in točno ob pravem trenut-
ku. Vaš zakon pa je že od 
samega začetka obsojen na 
propad. Bolj ste vlagali in 
se trudili, bolj ste bili priza-
deti in ponižani. Nikoli nI 
bilo čustev In nikoli jih ne 
bo. Strah, ki vas spravlja v 
obup, je pravzaprav alarm, 
ki vas opozarja, da vendarle 

nekaj ukrenete. Oba otroka 
sta na vaši strani in bosta z 
vašo odločitvijo zadovolj-
na. Tudi onadva sta trpela 
zaradi slabih odnosov v 
družini. Vaš mož ne zna 
biti srečen, zato tudi dru-
gim tega ne privošči. Ne bo 
vam delal večjih težav, a do 
zadnjega trenutka ne bo 
verjel, da mislite resno. 
Oseba, ki jo Imate radi, ko-
maj čaka da skupaj zaživite. 
Znal bo biti prijatelj vsem 
trem in uspelo vam bo nad-
oknaditi vse za nazaj. Kako 
hitro se bo vse zgodilo, je 
odvisno samo od vas. Ni-
kar ne čakajte, saj s tem 
vsak trenutek zamudite ne-
kaj lepega. Srečno. 

"Sonček" 

čeprav ne prebiram redno 
vaie rubrike, bi vas prosila za 
nekaj odgovorov. Želim vam 
veliko zvestih bralcev in zado-
voljstvo pri vašem delu. 

Vsi odgovori se skrivajo v 
tvojem vprašanju glede 
ljubezni. Zato se ti tudi še 
ni uresničila tvoja želja 
glede zaposlitve. Prej kot v 
enem letu se boš s fantom 
selila na Primorsko In si 
tam ustvarila lep dom In 
družino. Tam te čaka tista 
zaposlitev, ki si jo želiš in 
boš v njej tudi zelo uspeš-
na. Dokler se stvari ne obr-
nejo, ti svetujem, da osta-

neš, kjer si. Odločila se 
boš še za en tečaj, ki je 
pravzaprav nadgradnja 
prejšnjega. Prijateljičina 
ponudba bi te speljala Iz 
tvoje smeri, kar pa nI do-
bro. Kot praviš sama, si 
zdrava. NI ml pa jasno, za-
kaj ne nosiš očal. Tudi če 
bi si lahko sama pomaga-
la, ti to ne reši težav. Sta-
nje se ti bo le še poslabša-
lo. Zdaj kratkovidnost nI 
še tako močna In ravno 
očala oziroma dioptrija ti 
zdravi oči. Sem za alterna-
tivo in jo tudi sama upo-
rabljam, a do meje. Naj ti 
tO ne bo težko. Še naprej 
ostani sonček. 
Želim ti vse lepo. 

HOROSKOP 
TANJA in MARICA 

Oven (21.3-21.4.) 
Lepa beseda lepo mesto najde. To naj vam bo vodi-
lo v prihodnjih dneh. Kaj kmalu boste ugotovili, da se 
tudi tako dajo rešiti težave. Pri zapravljanju bodite 
zmerni, saj so pred vami Izdatki, za katere še ne ve-
ste. 

Bik (22. 4.-20. 5.) 
Velikokrat se žrtvujete za blagor drugih. Tudi tokrat 
boste poskušali, a se boste še pravi čas izognili. Po-
slovno boste zasedeni od jutra do večera in s finanč-
nega vidika kasneje dobite potrditev. 

Dvojčka (21. 5.-21. 6.) 
Ta teden ne boste nič kaj ustvarjalni In se boste 
samo delali, da delate. V resnici boste čisto nekje 
drugje, enkrat na peščeni plaži, drugič na vrhu Trigla-
va. Svojo dvoličnost boste tako dobro skrivali, da 
tega ne bo nihče opazil, ja, ni kaj, prihaja poletje. 

Rak (22, 6,-22.7.) 
Preteklost In z njo povezani spomini bodo ujeli vašo 
prihodnost oziroma sedanjost In vaše življenje bo s 
tem postalo še bolj nemirno, kot je bilo do sedaj. Po-
stavljeni boste pred več odločitev. Naglica - to ni re-
šitev, zadevo vam lahko le še poslabša. 

Lev (23. 7.-23. 8.) 
Dobre novice se vam odpirajo v pošti, ki jo že kar ne-
kaj časa pričakujete. Samo premišljevanje vam ne bo 
rešilo problemov, ampak morate zato tudi nekaj na-
rediti. V poslovnem krogu se raje Izognite prepirom, 
saj zato ni primeren čas. 

Devica (24. 8.-23. 9-) 
Prišel je čas ko boste morali izpolniti svojo obljubo, 
ki ste jo dali že pred časom. Ker boste od tega Imeli 
tudi sami kar nekaj koristi, bo veselje večstransko. 
Nekdo, od katerega sploh ne pričakujete, vas bo ob 
koncu tedna presenetil. 

Tehtnica (24. 9.-23.10.) 
Pred vami je malce naporen teden. Nabralo se vam 
bo več različnih opravkov, ki ste jih v preteklosti ne-
premišljeno prelagali. V okolju, v katerem delate, bo-
ste prišli do zaključka, da niste vi tisti, ki se morate 
vedno prilagajati. 

Škorpijon (24.10.-22. n.) 
Ne marate plehkih pogovorov, zato boste še toliko 
bolj veseli sogovornika, ki bo vaših misli. Pogovor se 
bo zavlekel In samo od vas bo odvisno, ali bo ostalo 
samo pri tem. Poslovno se vam obetajo večje spre-
membe. 

Strelec (23.11.-21.12.) 
s svojim delom In načinom razmišljanja boste poča-
si, korak za korakom, začeli graditi trdno prihodnost. 
Izkušnja, ki ste jo pred nedavnim občutili, vas je za 
trenutek ustavila, toliko da ste se zazrli sami vase in 
se odločili. 

Kozorog (22.12.-20.1.) 
Ste močni In odporni v različnih smereh, a tokrat bo 
breme prehudo tudi za vas. Pustite prijateljem, da 
vam pomagajo In kaj storijo namesto vas. To ne 
bodo usluge, le povračilo za vse tisto, kar ste vi nare-
dili zanje. 

Vodnar (21.1.-19. 2.) 
Pred vami je napeta situacija, v kateri se boste kljub 
razmeram dobro znašli. Prav kmalu boste začeli raz-
mišljati o kratkem dopustu, ki se vam bi zelo prilegel. 

Ribi (20. 2.-20.3.) 
Svoje misli boste skušali spraviti v določen red, dru-
go pa je, kako vam bo to tudi uspelo. Nasvetov ne 
boste pripravljeni sprejemati In navkljub težavam bo-
ste hoteli vse reševati sami. 
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N a g r a d e : 

1 . n a g r a d a - bon v v r e d n o s t i l o . o o o S I T 

(za fotografske storitve) - p o d a r j a Foto Boni 

2., 3. , 4. nagrada - bon v v r e d n o s t i 3 . 0 0 0 S I T • 

p o d a r j a optika P r i m e 

5. nagrada • D V D r a č u n a l n i š k a igr ica T r i j e mušket i r j i -

U P C T E L E M A C H 

6. nagrada - paket U P C T E L E M A C H 

(maj ica , blok, k e m i č n i s v i n č n i k , skodel ica ...) 

7. nagrada - p r o m o c i j s k i paket A d r i a t i c S lovenica 

FOTO BONI Q UPC 
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I I tokalaafazvotf»fundacqa 

na Brdu pri Kranju 
Sobota, 20. maj 2 0 0 6 , ob 10. uri 

Humanitarno rekreativna prireditev za pomJ 
Fundaciji Vincenca Orakslerja 

Prcdborfo« prij««« ibin Mcttiu obetat Kran* a« tcL 0*/2VU)00 VMk iktaviil IUR od 9.4o If. «n 
ali po tUktraotU polti: a»#iufl.l(i>lDt«knn}.ti, Vsa tbrana uvdUva od iUrtaiti. dotuĉ  ia tfotaoticv bodo B«m«o)»Ba Fondad̂  Vtacna OnkiMk'« ta odrisalke - cdrarl̂ aic odvisnikov. ponw( odvtsnUuMB In ofihtfvim tvojem. Za vw dodalM inibfinadr« m Uhko obtnrtt na Meadi Kokot (U! It.: 04/ 27 73 112 ali c-naU: meodi.kokotOknî .tO. 

P A R A D A 2 0 0 6 

v petek 19. maja točno opo ldn '{•••L 
na S l o v e n s k e m trgu v KranjU^ 

Tradicionalni sprevod Kranjskih maturantov 
ob 10h skozi staro mestno jedro. 
Izbor kralja in kraljice maturantske parado. 

Mf JtNA OBLINA 
) KRANJ ' C o u ^ u m 

3. kolesarski maraton 
KRANJ ^JEZERSKO 

»KOLESARJENJE BREZ MEJA - Z \SESWRl iL Mirka Krakerja *t 
ySKLOPUPR/REDJTEV/tSlOl ENIJA KOLESARJU 

^ nedelja 21. maj 2006 
nuAintsisftfMMACue 

MMNM «*•» UK4 gUSA St^aStikM am t ̂ tmKKA NJ; fmu M i» H fi: B^ts/i- AJbM^M 
l^ttmi^ Crwtl f& iMojM id. K MJUSJ; 

pu 9* SI { h-mA' ri 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavl jeno iz črk z oštevi l -
č e n i h pol j in v p i s a n o v k u p o n iz kr ižanke) poSl j i te n a do-
p i s n i c a h d o srede, 17. m a j a 2 0 0 6 , na G o r e n j s k i glas, Z o i s o v a 
1, 4 0 0 1 Kranj, p. p. 124. D o p i s n i c e lahko oddate tudi v nabiral -
nik G o r e n j s k e g a glasa pred pos lovno stavbo na Z o i s o v i i . 

Nagrajenci nagradne križanke Gorenjski glas, ki je bila objavljena 21. aprila, so: 1. nagrada: 
bon v v r e d n o s t i 3 . 0 0 0 S I T Konfekci je T r i g l a v p r e j m e j O L A N D A G R Č E , Bevkova 3, Radovl j i -

ca; 2. n a g r a d a : bon v vrednost i 3 . 0 0 0 S I T Konfekci je T r i g l a v p r e j m e T O N E R O P R E T , Br itof 

349, Kranj; 3. nagrada: b o n v vrednost i 3 . 0 0 0 S I T Konfekci je T r i g l a v j O Ž A O S T E R M A N , Po-

toče 2, Preddvor; 4. , 5. in 6. n a g r a d o - kn j igo iz kn j ižne z a l o g e G o r e n j s k e g a g lasa pa pre-

j m e j o : A N A H I K E L , Z a ž a g o 8. Bled; M A R j E T A K O S E L j , U p n i c a 5, Kropa ter A N D R E J A 

M E S A R I Č , P l a n i n a 27 , Kranj . 

Rešitve križanke Vrtnarija Čebulj, Voklo 853, 4208 Šenčur 
Izžrebanci b o d o v vrtnari j i kupil i rože v vrednost i : i . nagrada: n a k u p v vrednost i 5 . 0 0 0 S I T 

- Janez Škr janec. PeriSka c. 3 5 3 , 1 2 6 1 Lj.- D o b r u n j e ; 2. nagrada: n a k u p v vrednost i 3 . 0 0 0 S I T 

• A n i Fa jon, Borštn ikova 2 , 4 2 0 7 Cerk l je ; 3. nagrada: n a k u p v vrednost i 2 . 0 0 0 S I T - M a r i j a 

Pol ičar , G l a v n a c. 39, 4 2 0 2 N a k l o . N a g r a d e G o r e n j s k e g a g lasa pa p r e j m e j o : K lavdi ja M r a k , 

Z g . Bitnje i o 6 b , 4 2 0 9 Ž a b n i c a ; A n g e l c a Bizovičar , Prelesje 12 , 4 2 2 4 G o r e n j a v a s , i n A n a 

T r e v e n , Pod g o z d o m 4 2 0 1 Z g . Besnica. 

Izžrebanci nagradne križanke Gekko projekt iz edicije Moja Gorenjska so: 
1. n a g r a d o - m a j i c o in 3 bone - p r e j m e Lenka Benedič ič , F r a n k o v o n a s . 68, Škof ja L o k a 

2 . n a g r a d o - m a j i c o in 2 b o n a - p r e j m e O l g a Škofic, RuČigajeva c. 9, Kranj 

3. n a g r a d o - m a j i c o in i bon - p r e j m e Mateja Repinc, R ibno, Iz letniška 18, Bled 

N a g r a j e n c e m čest i tamo! 



DRUŽABNA KRONIKA 

SEVINA STIKLA 
V Srbiji in Črni gori so poskrbeli, da No Name ostajajo doma, Hrvatje pa pošiljajo na Evrosong 
Severino, ki se je znašla v nemškem Bildu, in sedaj ljudje razmišljajo, ali bo hrvaška lepotica šla 
v Grčijo ali ne. Radio Center je praznoval, prvomajskim kresovom pa jo je zagodlo vreme. 

Severinina želja, pravza^ 
prav ne toliko njena kot želja 
njene mame, je vedno bila, 
da bi hči pela na Evrosongu. 
In letos je Severini uspelo. 
Na intemetnih forumih že 
od marca razpravljajo o pri-
godah in dogodivščinah raz-
ličnih izvajalcev letošnjega 
Evrosonga. Eden meni: "Ex-
jru: Makedonija je v redu, 
Hrvaška gre hitro v uho, BiH 
je tudi ok, Srbija in Črna 
gora - kaj moreš, so se pač 
skregal. Švedska ima niče 
komad, Grčija dobro balado, 
Španija pa bo mogoče spet 
en hit poletja komad od Las 
Ketchup." 

Pri nas se je prah okoli 
Anžejevega komada polegel 
takoj, ko je na sceno stopil čr-
nogorski No Name, bend, ki 
je lani s sedmim mestom na 
Evrosongu že pridobil vstop-
nico za nastop v letošnjem fi-
nalu. Nastal je spor, tako da 
so organizatorji izbora na 
koncu menili, da je bolje, da 
nimajo predstavnika na Ev-
rosongu, kot da bi ga izbrali 
z manipulacijo glasov, glede 
na narodno pripadnost. Ker 
je Srbija in črna gora imela 
zagotovljeno mesto v finalu, 
je po njeni odpovedi to dobi-
la Hrvaška, ki je bila lani v fi-
nalu enajsta. In tako Severi-
nine Moje štikle že takoj pri-
dejo v ožji izbor. Za piko na i 
pa se je o njenem kratkem 

fiknčku zelo razpisal nemški 
BUd. Epilog še sledi, je pa si-
gurno pisanje o njej prepo-
znavna popotnica za Grčijo. 

Konec aprila je v ljubljan-
skem Asu praznovala prvi 
rojstni dan mariborska Po-
staja Center, ki je s svojim 
prihodom v Ljubljano zelo 
hitro pridobivala priljublje-
nost. Zabavni del praznova-
nja so združili še s poslov-
nim, odkar je Ana Jud napi-
sala knjigo, pa opazimo tudi 
direktorja družbe Pristop 
Francija Zavrla bolj, kot bi ga 
običajno. Za smeh pa je skr-
bela trojica Javšnik, Slon in 
Sadež. 

Belvijevci predstavljajo na 
Gorenjskem enega bolj po-
slušanih radijskih progra-

mov. Tradicionalno prirejajo 
tudi Belvijeve večere (tokrat 
so se ustavili v Grajskem 
pubu v Radovljici), kjer smo 
srečali predsednika LC Tržič 
Roka Vidica, ki je z dušo in 
srcem predan rokometu. 
Nekaj dni kasneje pa smo ga 
ujeli v objektiv na tradicional-
nem Prvomajskem kresova-
nju (zanj poskrbijo gasilci iz 
Križev) na Polani nad Križa-
mi. V tržiškem koncu je pač 
tako, da praznujejo prihod 
novega leta teden dni pred 
drugimi, kresovanje, ki je 
običajno na predvečer praz-
nika, pa na sam i. maj, se je 
nekdo pošalil. Da so kresova-
li prvega in ne tridesetega 
aprila, pa je v reakiem botro-
valo slabo vreme. 

Severina spet buri duhove. /FOK:TMA DOH Bo Anžeju Dežanu v Grčiji uspelo? /foto arĥ invsio 

Sion in Sadež v družbi Matjaža Javšnika (na sredini) / fom am Roih Sprašuje temnolaska Francija Zavrla, ali je vse res? / Fom R«h 

m ^ 
Belvijevci so v petek zvečer z organiziranim večerom napol-
nili 'Grajca' v Radovljici. /Foto AieniaBiun 

Nasmejana Rok Vidic in z mag. Jure Meglič (predsednik 
Gorenjske turistične zveze) t foi«: /Ucnh Brun 

VRTIMO GLOBUS 
Večni samec Bruce 

Bruce Willis se je vdal v usodo samskega 
moškega, saj pravi, da ne more biti zvest 
le eni ženski. Leta 2000 seje ločil od igral-
ke Demi Moore, od takrat je imel več lju-
bezenskih avantur, a nobena ni preživela. 
Rad bi imel več otrok, a se zaveda, da ni 
sposoben vzdrževati resne zveze, zato o 

novem zakonu ne razmišlja. 5i-letni igralec odkrito prizna-
va, da ima na tem področju resne težave, zato bo do smr-
ti samski, skrbi ga le, da bo na stara leta osamljen. 

Slash se ločuje 

Slash, ki je zaslovel kot član skupine Guns 
'N Roses, sedaj pa kitarist skupine Velvet 
Revolver, se po petih letih ločuje od žene 
Perle. Z drugo ženo imata dva sinova, 4-
letnega Londona in 2-letnega Casha. Teža-
ve naj bi se pojavile zaradi Perlinega vme-
šavanja v moževo glasbeno kariero, kar je 

privedlo do nesoglasij z drugfmi člani skupine. Velvet Re-
volver so govorice zanikali, češ da ni napetosti v skupini, te 
dni se mudijo v studiu, kjer snemajo svoj drugi album. 

Kylie spet na delu 

Kylie Minogue se po napornem enolet-
nem zdravljenju raka na dojki vrača na 
glasbeno prizorišče. Po novem kratkoia-
sa avstralska pevka je že v studiu, kjer 
pripravlja material za novi album. Vese-
la je, da lahko spet snema, a pravi, da bo 
ubrala bolj počasen tempo, saj se noče 

prenaprezati. V rojstnem Melbournu bodo postavili bro-
nasti kip pevke, domačini so namreč ponosni, kako po-
gumno se je spopadla z rakom. Vse glasnejše so tudi 
govorice, da se bosta s francoskim igralcem Olivierjem 
Martinezom kmalu poročila. 

Anna Nicole hoče bogastvo 

Anna Nicole Smith bo po dolgi borbi za 
moževo premoženje dobila še eno pri-
ložnost, je odločilo ameriško vrhovno 
sodišče. 38-letna striptizeta se je pri 26 
letih poročila s takrat 89-letnim naftnim 
mogotcem J. Howardom Marshallom, ki 
je leto kasneje umrl. Njegov sin je celo 

desetletje vztrajal, da ni upravičena do ničesar, minuli 
teden pa je sodišče ugotovilo, da nI tako. Ugodilo je 
prošnji Anne Nicole, da nadaljuje bitko za milijarde po-
kojnega moža. 

Teja Haver je mlada vzhajajoča pop pevka, ki nadaljuje 
kariero Pike Božič, Aneta Salihovič pa je letošnja Miss 
športa. Dekleti sta slikani na Celjskem sejmu, delata pa 
za agencijo Bronz. / Foto: Brooz 


