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Protest zaradi leškega letališča 
Gibanje proti hrupu in širitvi letališča Lesce je v sredo pripravilo protestni 
shod. Oisčinski svet je strategijo razvoja letališča sprejel, hkrati pa tudi 
zahteval začasno prepoved akrobatskega letenja. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Radovljica - Protestni shod 
pred začetkom seje občin-
skega sveta je minil mirno, 
kulturno, člani gibanja so le s 
transparenti opozorili na 
svoje zahteve. "Občinski 
svetniki, ne sprejmite sti-ate-
gije razvoja letališča. S m o 
proti širitvi letališča in asfalt-
ni stezi. Zahtevamo prepo-
ved motornih poletov ob so-
botah, nedeljah in praznikih 
ter prepoved akrobatskega le-
tenja," je med dnigim pisalo 
na transparentih, ob tem pa 
ni ostal neopažcn napis Mar-
jan Mertelj za župana, ki pa 
so ga hitro umaknili. Člani 
gibanja so na občinske svet-

nike naslovili pismo z enaj-
stimi zahtevami. Poleg tega, 
kar so zapisali že na transpa-
rente, zahtevajo, da na Leta-
lišču Lesce takoj sprejmejo 
urnik letenja v delovnih 
dneh. ohranijo travnato 
vzletno pristajalno stezo in 
ne gradijo asfaltirane niti ne 
dodatnih hangarjev, dovolijo 
na letališču samo delovanje 
ALC-ja ne pa tudi drugih go-
spodarskih družb, uporablja-
jo le motoma letala in heli-
kopterje s certificiranuni du-
šild hmpa, ukinejo motorno 
vleko jadralnih letal, izvedejo 
presojo vplivov letališke de-
javnosti na okolje... 

Na seji občinskega sveta 
sta Lado Eržen in Zvone Pre-

žel j predlagala, da bi odloča-
nje o strategiji razvoja letališ-
ča za obdobje 2 0 0 7 - 2013 
umaknili z dnevnega reda, 
vendar večina njunega pred-
loga ni podprla. Svet je stra-
tegijo sprejel, hkrati pa na 
županov predlog še nekatere 
dodame sklepe, med drugim 
morata upravni odbor in di-
rektor ALC-ja začasno, do 
preučitve možnosti in uved-
be ukrepov za zmanjšanje 
hmpa, prepovedati polete 
motornih akrobatskih letal. 
Župan in uprava ALC-ja bo-
sta na pristojni ministrstvi 
tudi naslovila zahtevo, naj 
vojaška in policijska zračna 
plovila ne preletavajo naselij 
v nizkem letu. Protestniki s transparenti pred občinsko stavbo v Radovljici. /f«o:Co»2<i Kiv<,e 

Spremenil je slovenski film 
v torek zjutraj je v 78. letu starosti zaradi bolezni umrl Boštjan Hladnik, velikan slovenske 
kinematografije, katerega film Ples v dežju (1961) je bil lani razglašen za slovenski film stoletja. 

IGOR KAVČIČ 

Ljubljana - Eden najpo-
membnejših režiserjev v sto-
letni zgodovini slovenskega 
filma, Kranjčan po rodu, 
Boštjan Hladnik je s svojimi 
filmi v šestdesetih in sedem-
desetih letih prejšnjega sto-
letja nedvomno postavil šte-
vilne mejnike v razvoju slo-
venske kinematografije. 
Tako rekoč z vsakim posne-
tim filmom je razburkal ta-
kratno slovensko in jugoslo-
vansko javnost, hkrati pa se je 
s svojimi stvaritvami lahko 
povsem enakovredno pri-
merjal z največjimi avtorji 
znotraj takratnega evropske-

Boštjan Hladnik v družbi s svojim prijateljem Petrom 
Zobcem na svojem zadnjem Festivalu slovenskega filma. 

ga filmskega modernizma, že s prvencem, filmom Ples v 
Navdahnjen s francoskim dežju, kasneje pa je v svoj av-
novim valom je nase opozoril torski opus med drugim za-

beležil še devet celovečernih 
fiilmov, 19 kratkih filmov, ne-
kaj dokumentarcev in 17 vi-
deofilmov. Njegovi najbolj 
znani filmi so Ko pride lev, 
Maškarada, Ubij me nežno..., 
zadnji celovečerec Čas brez 
pravljic pa je posnel leta 
1986. Hladnika je slovenska 
javnost nekako odkrila spet v 
zadnjih letih, ko je za življenj-
sko delo prejel Badjurovo na-
grado, lani pa mu je predsed-
nik države podelil zlati red za 
zasluge pri filmskem ustvar-
janju. Njegovo življenje je 
bilo žal prekratko, da bi prejel 
tudi najvišje državno prizna-
nje na področju umetnosti, 
Prešernovo nagrado. 

POSLOVANJE Z BANKO OD DOMA 

m ©im5 i ELEKTRONSKA BANKaHLin 

P I tnm.gbkr.sl 

Goren|ska y Banka 
BankA ^ ptKtlubom 

I z š e l j e j u n i j s k i 
č a s o p i s N A P O T E P : 

- d r u ž i n s k i i z l e t i ^ 

- vabljiva nagradna igra za otroke! 

JARŠE, LJUBLJANA 

Kardinal dr. Franc Rode v rojstni vasi 

Na povabilo ljubljanskega nadškofa in metropolita msgr. 
Alojza Urana bo prišel jutri, 3. junija, na uradni obisk v Slo-
venijo nekdanji ljubljanski nadškof in kardinal dr. Franc 
Rode. Ob treh popoldne ga bodo sprejeli pred rojstno hišo 
na Rodici, kjer bo blagoslovil novo kapelico pred domačo 
hišo in ob 16.30 maševal v cerkvi v Grobljah. V nedeljo, 4. ju-
nija, ob 16. uri pa bo kardinal Rode v ljubljanski stolnici da-
roval mašo skupaj s slovenskimi in tujimi škofi. J. K. 
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A K T U A L N O 

Živel je korak 

pred č a s o m 

Sredi tedna je umrl kranjski rojak, 
filmski režiser Boitjan Hladnik. Za 
mnenje o pokojnem režiserju smo 
vpraSali njegovega dolgoletnega so-
delavca Petra Zobca in nekdanjo ig-
ralko v njegovih filmih, Kranjčanko 
Marino Urbane 

C O R E N j S K A 

Na Trati nimajo sreče 

Krajani Trate pri Školji Loki so pro-
testno zapustili sestanek, na katerem 
so govorili o vplivih načrtovane grad-
nje ceste na okolje. Ker opozorila ne 
zaležejo. je zanje edina reSitev le 5e 
zapora ceste. 

K R O N I K A 

Metod Trobec 

se je obesil 

Metod Trobec, ki je živci nekaj časa 
tudi na Spodnji Beli v občini Pred-
dvor in je bil zaradi umorov žensk že 
nad dvajset let v zaporu na Dobu, si 
je v celici sam vzel življenje. Kdo je bil 
pravzaprav Metod Trobec in kako se 
ga spominjajo nekdanji sosedje. 

1 0 

S N O V A N j A 

Prihodnost, ki je ni bilo 

Poljanski rojak, pisatelj Vladimir Kav-
čič, je bil uvrščen med pet finalistov 
za nagrado Kresnik 2006. Prihodnji 
teden bo prejel tudi Župančičevo na-
grado mestne obane Ljubljana. Lani 
poleti je izSel njegov roman Prihod-
nost, ki je ni bilo. 
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i V R E M E 

i Danes se bo pooblačilo. Jutri, 
i v soboto, bo sprva oblačno, 
i popoldne se bo na zahodu 
: Jasnilo. V nedeljo bo jasno 
i s spranailjivo oblckiios^o. 

i ^ t 8/i6°C 
jutri: spremenljivo oblačno 
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KRATKE NOVICE 

L JUBGANA 

)BTZ osemnajst let pozneje 

Vojaški varnostni organi JLA so 31 . maja 1988 aretirali 
Janeza Janšo, enako usodo za njim pa so doživeli Ivan 
Borštner, David Tasič in Franci Zavrl. Zaradi četverice JBTZ 
je bil takrat ustanovljen odbor za varstvo človekovih pravic, 
ki ga je vodil Igor Bavčar. Četverica se vsako leto tradi-
cionalno srečuje na dan Janševe aretacije, letos pa so se na 
dvorišču Nove revije zaradi obveznosti premiera Janeza 
Janše sešli v četrtek, 1. junija. Tokrat se jim je pridružil tudi 
Igor Bavčar, sedaj predsednik uprave Istrabenza. Kaj danes 
počne četverica s konca osemdesetih? Janez Janša 
vodi slovensko vlado, Ivan Borštner se ukvarja z indijsko 
religijo, David Tasič je založnik, Franci Zavrl pa je eden od 
lastnikov oglaševalskega podjetja. Na sliki: od leve proti 
desni Janez Janša, David Tasič, Franci Zavrl, Igor Bavčar in 
Ivan Borštner. D. Ž. 
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PREDDVOR 

Borut Pahor danes v Preddvoru 

Stranka SD danes ob 17. uri v prostorih gasilskega doma v 
Preddvoru pripravlja javno tribuno z Borutom Pahorjem. 
Predstavili bodo tudi svojega kandidata za župana, ob 19. 
uri pa druženje nadaljevali s piknikom v Potočah. D. Ž. 

rilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

K n j i ž n o d a r i l o p r e j m e M I H A K O N C iz S e v n i c e . 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Koncerti, premiera, knjige, 
potepanja... 

v današnjem Gorenjskem glasu vam za vaš prosti čas ponu-
jamo raznoliko paleto dogodkov in literature. 
Udeležite se lahko klasičnih koncertov v okviru festivala Mu-
sica Carnium v Kranju, na katerih se predstavljajo predvsem 
mladi virtuozi. Vsak večer v Pavšiarjevi hiši. Vstop je prost. 
Danes ob 20. uri nam bosta igrala Godalni orkester Glas-
bene šole Kranj in Orkester Srednje glasbne šole Ivan 
Matetič Ronjgov Rijeka. 
Če bi šli v naslednjem tednu radi v kino, se lahko potegujete 
v nagradnem žrebanju za ogled Belvijeve premiere animi-
rane komedije Divjina, ki bo v sredo v Kinu Center. 
Za tiste, ki bi radi imeli ali podarili barvno monografijo o 
Kranju, smo po razprodajni ceni pripravili knjige Kranj, 
mesto na pomolu, ki jih je v zalogi le še omejeno število. Za 
bralce, ki jih veselijo potepanja, pa je danes izšel junijski ča-
sopis Na potep. Tokrat smo v njem zbrali ideje in napotke 
za družinske izlete, za dni, ko vas prebudijo neugnani otro-
ci in vas z vprašanjem "Kam gremo danes?" spravijo v 
zadrego, je zapisala v uvodu urednica Urša Peternel ter na 
naslednjih straneh potepuškega časopisa zbrala vabljivo in 
zelo pestro ponudbo predvsem z Gorenjskega. 

Lep vikend. Petra Kejžar 

Plinski terminali razgreli poslance 
Ponedel jkova Izredna seja državnega zbora je bila skoraj v celoti namen jena načrtovani izgradnji plin-
skih terminalov v Tržaškem zalivu. Sklic sta zahtevali opozicijski stranki L D S in S D . 

DAN ICA ZAVRL Ž L E B I R 

Ljubljana - Minuli četrtek je 
vlada sprejela več sklepov, 
povezanih s to problematiko 
in med drugim pozvala so-
sednjo Italijo, da državi kon-
čata postopek za sklenitev 
protokola med Slovenijo in 
Italijo glede čezmejnih vpli-
vov na okolje. Poslanci so 
vladi naložili, naj v zvezi z 
gradnjo plinskih terminalov 
v severnem Jadranu Italijo 
pozove k vrnitvi postopkov v 
začetno fazo presoje vplivov 
na okolje in izdelave varnost-
nih ocen. Razlog za to so 
čezmejni vplivi načrtovane 
gradnje na okolje in večja 
varnostna tveganja. V prime-
ru, da zahteva slovenske vla-
de ne bo sprejeta, bo Slove-
nija pri Evropski komisiji za-
čela postopek zaradi krSenja 
evropskih direktiv. Plinski 
terminali v Tržaškem zalivu 
zadevajo vsaj tri sosede na 
tem območju, zato naj slo-
venska vlada pri italijanskih 
in hrvaških kolegih spodbu-
di nadaljevanje pogovorov o 
določitvi celotnega območja 
severnega Jadrana za ekolo-
ško občutljivo in zaščiteno 
območje. 

Glede teh sklepov so si bili 
poslanci enotni, več razha-
janj je bilo v razpravi o tem, 
ali je vlada storila dovolj za 
zaščito slovensldli interesov. 
Medtem ko so sklicatelji iz-
redne seje (LDS in S D) opo-
zarjali na to, da vlada doslej 

za to ni storila dovolj in ni pra-
vočasno reagirala na namere 
sosedov, je koalicijska stran 
dokazovala, da je storila pra-
ve korake in se odzivala na 
verodostojen in mednarodno 
strokovno sprejet način. Iz-
gradnja plinskih terminalov 
je v Tržaškem zalivu nespre-
jemljiva, spet bomo morali 
braniti naš Trst, že zaradi 
spoštovanja do 30 tisoč Slo-
vencev, ki so podpisali petici-
jo zoper plinske terminale, je 
dejal poslanec LDS Borut Sa-
jovic iz Tržiča in v razpravi 
poudaril, da gre predvsem za 
ekološko vprašanje. Menil je, 
da terminali pomenijo konec 
slovenskega obmorskega ri-
bištva, školjkarske dejavno-
sti, ogrožen bo razvoj turiz-
ma, razvrednotene bodo ne-
premičnine tamkajšnjih lju-
di, pri čemer pa rente in od-
škodnine niso pravo zdravi-
lo. Milenko ZiherI (SDS) iz 
Škofje Loke je med drugim 
dejal, da lahko razumemo 
težnjo Italije po povezavi si-
stema, ki ga tam gradijo, z 
ruskim plinovodom. Ne mo-
remo pa se strinjati s položa-
jem plinskili terminalov, ker 
posegajo v že sklenjene spo-
razume, od katerih je najpo-
membnejši sporazum o pro-
metu v zalivu. Z izvolitvijo 
nove vlade v Italiji je Sloveni-
ja dobila bolj verodostojnega 
sogovornika, zato odločni 
ukrepi, kakršne predlaga 
opozicija, po njegovem ne 
pridejo v poštev. Mihael Pre-

Podpise zoper gradnjo plinskih terminalov so zbirali tudi v 
Kamniku. 1 foto:j«nj p»iidm 

vc (SLS) prav tako misli, da je 
vlada ravnala modro in ne za-
letavo, da situacijo dobro ob-
vlada in da bo storila vse za 
zašfito slovenskih interesov. 
Prav pa je tudi, da parlament 
pokaže, da mu ni vseeno za 
načrtovano gradnjo v Trža-
škem zahvu, kjer stroka do-
kazuje, da bodo imeli termi-
nali čezmejni vpliv. Škodljivi 
so zlasti za tako zaprta morja, 
kot je Jadran, je dejal tudi 
Matej Lahovnik (LDS), ki je 
dejal, da je ta projekt v po-
stopku za pridobitev soglasja 
vse od lanskega oktobra. Pre-
pričan je, da bi morala naša 
vlada tu odločneje reagirati, 
ker gre za negativne učinke 
na okolje, pa tudi na sloven-
sko turistično gospodarstvo. 
Očitke je naslovil zlasti na 
zunanjega ministra Dimitri-
ja Rupla, češ naj se ta obrača 

na ustrezne sogovornike, ne 
pa na predsednika deželne 
vlade Richarda Illyja, ki ima 
pri naložbi tudi sam poslovni 
interes. Branko Grims (SDS) 
pa je med drugim dejal, da 
terminala ne sodita v Tržaški 
zaliv, zagotovo pa nista vir 
vsega zla, saj je v zadnjem 
desetletju storjena velika ško-
da tudi z drugimi onesnaže-
valci iz padske nižine, kar je 
za to okolje bistveno večja 
obremenitev. Sicer pa doda-
ja, da Slovenija laliko ta pro-
blem rešuje s strpnim dialo-
gom z Italijo in Hrvaško. 

Medtem ko so poslanci 
razpravljali, je zunajparla-
mentarna stranka Aktivna 
Slovenija podpredsedniku 
državnega zbora Vasji Klavo-
ri izročila peticijo z 10 tisoč 
podpisi proti gradnji plin-
skih terminalov. 

KRATKE NOVICE Nasilje je treba obsoditi L)U8L)ANA 

Parlament potrdil pet 
novih občin 

Predzadnji dan majskega 
zasedanja je državni zbor 
pritrdil tudi ustanovitev pet-
ih novih občin, ki so bile iz-
glasovane na referendumu 
9. aprila. Med njimi je tudi 
občina Gorje, ki se bo izloči-
la iz sedanje občine Bled. 
Slednja bo potem sodila 
med občine, ki se financira-
jo same. Kot je zatrdil mini-
ster za lokalno samoupravo 
dr. Ivan Žagar, nove občine 
ne bodo pomenile dodatne-
ga finančnega bremena za 
državni proračun. D. Ž. 

Nasil je v družini je zelo prikrito, ker gre pri t em za mejo m e d javn im in 
zasebnim, v slednje pa se nihče ne želi vmešavat i . 

DANICA Z A V R L Ž L E B I R 

Škofja Loka • Ravno s tem, 
ker se ne želimo vmešavati, 
kažemo svojo toleranco do 
nasilja, je na okrogli mizi, 
namenjeni nasilju v družini, 
dejala ena od organizatork, 
Lidija Goljat. Predsednica 
škofjeloških socialnih demo-
kratov Mirjam Jan Blažič in 
Zorica Škorc, koordinatorka 
kriznih centrov za pomoč 
žrtvam nasilja, sta k besedi 
povabili več uglednili gostov: 
poslanko v državnem zboru 
mag. Majdo Potrata, ki vodi 
tudi komisijo za petidje, člo-
vekove pravice in enake 
možnosti, mag. Leo Javomik 
Novak z direktorata za druži-
no Ministrstva za delo, dni-
žino in socialne zadeve, ko-
mandirja škofjeloške policije 
Janeza Šuštarja, direktorico 
Centra za socialno delo v 
Škofji Loki Ivano Erman Ko-

šir in zakonsko ter družin-
sko terapevtko Branko Glo-
bočnik iz Zakonskega in 
družinskega inštituta Krog. 
Žal je razprava potekala pred 
maloštevilnim občinstvom. 
Pri nasilju v družini, zlasti 
nad otroki, gre za zlorabo 
moči, do storilcev pa nikakor 
ne smemo biti tolerantni in 
jih obravnavati kot bolnike. 
Pomoči države naj bodo de-
ležne žrtve, storilcem pa naj 
pomaga sprejeti norme 
ustreznega družbenega ve-
denja, menijo sogovorniki. V 
družbi bi morali dvigniti za-
vest o nesprejemljivosti nasi-
lja nad otroki, to naj bi posta-
lo vrednota, potrebujemo pa 
tudi ustrezno zakonodajo. 
Kot vse kaže, pa te še ne 
bomo kmalu dočakali, če-
prav je besedilo pripravljeno, 
smo slišali od predstavnice 
direktorata za družino. Ima-
mo pa različne mehanizme. 

s katerimi pomagamo v pri-
merih družinskega nasilja, 
od kriznih centrov in inter-
ventnih služb do brezplačne-
ga in anonimnega telefona 
za žrtve Peter Klepec. Tudi 
policija ima velika pooblasti-
la pri ukrepanju v primeru 
ogrožanja varnosti ali grdega 
ravnanja v družini. Novost je 
tudi izrek o prepovedi pribli-
ževanja žrtvi, kar sogovorni-
ki omenjajo kot prednost, saj 
so se doslej praviloma nasi-
lju v varne hiše in krizne 
centre umikale žrtve. Žrtve 
pa imajo pravico tudi do de-
narne odškodnine. O prime-
rih nasilja v družini policija 
obvešča tudi centre za social-
no delo, ti pa ukrepajo na 
različne načine, tudi skrajne, 
kot je odvzem otrok in na-
mestitev v rejniško družino. 
Različne programe pomoči 
pa ponujajo tudi nevladne 
organizacije. 

mailto:danica.zavrl@g-glas.si
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Živel je korak pred časom 
"Pri petnajstih mi je spremeni! življenje," se Boštjana Hladnika spominja njegova filmska diva Marina 
Urbane, njegov velik prijatelj in sodelavec Peter Zobec pa: "Bil je moj filmski oče." 

IGOR KAVČIČ 

Kranj - Fi lmski režiser Bošt-
jan Hladnik se je rodil 30. ja-
nuarja 1 9 2 9 v Kranju in se 
pri šestih letih z družino pre-
selil v L jubl jano. N j e g o v o 
kasne jšo zavezanost filmu 
gre iskati že v rani mladosti, 
.saj je še kot osnovnošolec ve-
liko časa preživel v k inema-
tografih, še posebej kinu Ma-
tica, od katerega lastnice, 
Pavle lesih je leta 1 9 4 7 odku-
pil }5-mil imetrski projektor 
in si doma uredil "svojo" ki-
nodvorano. Še istega leta je 
posnel svoj prvi a m a t e r s k i 
film Deklica v gorah in pet let 
kasne je zanj dobil n a g r a d o 
na festivalu amaterjev v Sa-
lernu. Študiral je na f i l m -
skem oddelku takratne Aka-
demije za igralsko umetnost, 
jo končal leta 1953 , kasneje 
pa se je izobraževal tudi v Pa-
rizu, kjer je sodeloval s slovi-
tim rež i ser jem C l a u d o m 
Chabro lom. S svoj imi kon-
troverznimi filmskimi zgod-
b a m i razpet imi m e d real-
nostjo in fikcijo, za tisti čas 
provokativno goloto, je bil ta-

krat eden najbolj cenzurira-
nih avtorjev. Njegovi f i lmi so 
pravi loma v k i n e m a t o g r a f e 
priliajali v "skrajšanih verzi-
jah", film Maškarada ( 1971) 
je bil celo tako "porezan", da 
se sploh ni udeležil njegove 
premiere. 

Boštjan Hladnik je bil za-
dnjih štirideset let m n o g i m 
filmskim ustvarjalcem vzor. 
Občuduje ga tudi njegov so-
delavec in velik prijatelj Pet-
er Zobec: "Prijatelja in sode-
lavca sva bila več kot štiride-
set let. Boštjan je bil, čeprav 
le nekaj let starejši, m o j prvi 
učitel j , l a h k o bi rekel m o j 
filmski oče. Celo u m r l je na 
isti dan v letu kot m o j oče." 
Kot je še povedal Zobec , sta 
v filmu, ki ju je v šestdesetili 
letih povezal , k a s n e j e šla 
vsak svojo pot, vsa ta leta pa 
je m e d n j i m a ostalo č isto 
prijateljstvo. Bila sta velika 
pri jatel ja do z a d n j i h dni . 
"S icer pa je bilo nekaj že na 
tem, saj so se naj ini predni-
ki družili , ko na ju š e ni bilo. 
Okrog leta 1 9 0 0 so Zobčevi 
in Mayer jev i pogosto zaha-
jali na počitnice na Kokrico 

Boštjan Hladnik za fi lmsko kamero, /foi«: aiHiviiimsi<cE> skMa 

pri Kranju. V e d n o sva govo-
rila, da morava enkrat iti po-
gledat na Kokrico ...," bese-
de z a k l j u č u j e Z o b e c , k i je 
tesno povezan tudi z njego-
vo družino. 

"Spremeni l mi je življenje. 
Pri mojih petnajstih m e je iz 
povsem običajnega delavske-
ga okolja pripeljal v svet sanj, 
v svetovljansko okolje filmar-
jev. Mlado, kot s e m bila, m e 
je znal čuvat. Bila s e m kot 

njegova punčica v očesu," je 
povedala "n jegova" filmska 
igralka, prav tako Kranjčan-
ka, Marina Urbane, in doda-
la, da je izgubila človeka, ki je 
na neki način vseskozi bil "tu 
poleg". "Bil je drugačen, člo-
vek izven sistema, kontrover-
zen in povsem nepri lagod-
ljiv, štrlel je iz povprečja. Mo-
goče tudi zato ni nikoli dobil 
Prešernove nagrade, ki si jo 
je brez dvoma zaslužil." 

Črnogorci ponosni na državo 
Čedo Džukanovič iz Kranja, predsednik Črnogorskega društva Morača v Kranju, pravi, da so njegovi 
rojaki na referendumu pokazali visoko stopnjo zrelosti. 

|ožE KOŠNIEK 

Kranj - Nad 8 6 odstotkov Čr-
nogorcev, ki živi jo v Črn i 
gori aU po svetu, vendar ima-
jo v domovini volilno pravi-
co, se je 2 1 . maja udeležilo 
re ferenduma za izločitev iz 
skupne države Srbov in Čr-
nogorcev in za ustanovitev 
svoje države. Nad 55 odstot-
kov. kar je bil pogoj za pri-
znanje vel javnosti glasova-
nja in je potekalo pod stro-
g i m nadzorom opazovalcev 
Evropske unije in Konferen-
ce o varnosti in sodelovanju 
v Evropi (OVSE), je glasovalo 
za samostojno državo. Pred-
vidoma bo razglašena 13. ju-
lija. Na ta dan leta 1 8 7 8 so 
namreč na Berl inskem kon-
gresu ustanosili državo Č n i o 
goro, ki je obstajala do leta 
1 9 1 8 , do ustanovitve Kralje-
vine Jugoslavije. 

Č e d o Džukanovič , pred-
sednik Čmogorskega k ^ t u r -
nega društva Morača v Kra-
nju, je bil med organizatorji 
potovanja Črnogorcev, žive-
čih v Sloveniji, na glasovanje 
v domovino. 

"Nekateri moj i rojaki so 
potovali z o s e b n i m i vozili . 

drugi pa s posebnim letalom 
Adr ie iz Ljubl jane. Potniki 
s m o bili prijetno preseneče-
ni, ko nas je nagovoril kapi-
tan in n a m zaželel, naj se vr-
n e m o domov v svojo državo. 
Vesel sem, da n a m je to res 
uspelo. Znova b o m o ustano-
vili svojo državo, ki s m o jo 
imeli m e d prvimi na Balka-
nu. Ponosni s m o nanjo! Z 
o b n a š a n j e m na re ferendu-
m u , tako nasprotnikov kot 
zagovornikov samostojnosti, 
ki je potekal brez zapletov in 
izgredov, s m o dokazali , da 
s m o zrel narod, ki si zasluži 
življenje v svoji državi. Še po-
sebej mladi so s svojim ^ a -
s o m za samostojnost pove-
dali, da je njihova prihodnost 
lahko le samosto jna , neod-
visna in evropsko usmerjena 
Č m a gora. Hvaležni s m o 
S lovencem, ki ste n a m pri-
znavali pravico do svoje drža-
ve in nas pri tem podpirali. 
Počaščeni s m o bili, da je na 
dan glasovanja obiskal Črno 
goro s lovenski predsednik 
dr. Janez Drnovšek in da je 
bil vodja opazovalcev Evrop-
ske unije vaš evropski posla-
nec Jelko Kacin. Pri organi-
zaciji potovanja v Č m o goro 

Čedo Džukanovič, predsednik Črnogorskega kuKurnega 
društva Morača. / foio: simon Subic 

je pomaga lo tudi Zav iča jno 
društvo Plava igusinja. Tako 
se n a m r e č i m e n u j e kraj na 
severu Črne gore," je povedal 
Čedo Džukanovič . Društvo 

je imelo v torek v gosteh fol-
klorno skupino Njegoš, ki je 
med vračanjem z gostovanja 
po Evropi obiskala tudi Fol-
klorno skupino Sava Kranj. 

Gradnja v Medvodah 
Za potrebe devetletke bodo v Medvodah 
preuredili še osnovni šoli Medvode in Preska. 

MAJA BERTONCELJ 

Medvode - V sredo sta med-
voški župan Stanislav Ž a g a r 
in Polona Limpel, direktori-
ca podjetja IPL, d. o. o., iz Tr-
zina, f>odpisala pogodbo o iz-
vedbi del na OŠ Medvode in 
OŠ Preska. Vrednost pogod-
be za šolo v Preski je 2 0 8 mi-
lijonov tolarjev, za medvoško 
šolo pa 1 8 6 mil i jonov. Vsa 
sredstva bodo zagotovljena v 
občinskem proračunu, ]X) 50 
mi l i jonov tolarjev za vsako 
šolo v letošnjem, ostala sred-
stva pa predvidoma v prora-
čunu za prihodnje leto. "Ve-
sel sem, da n a m je to uspelo. 
Pripravljalna dela že poteka-
jo, fizična pa se bodo začela 
m e d 15. in 2 0 . j u n i j e m in 
m o r a j o biti končana do 15. 
septembra . Izvajalca težje 
delo čaka v Preski, kjer je bil 
prvi del šole zgrajen že dav-
nega leta 1 9 3 6 , novejši pa 
leta 1 9 6 4 , " je poudari l Sta-
nislav Žagar , župan Občine 
Medvode. Zadovol jna sta 
bila tudi Vojko in Tatjana Bi-
zant, ravnatelja o m e n j e n i h 
dveh o s n o v n i h šol. "Naša 

Stanislav Žagar podpisuje 
pogodbo za dela na šolah. 

šola je pri zagotav l jan ju 
ustreznih prostorskih pogo-
jev ostajala zadaj . Delo lx) za-
htevno, saj gre za posege v 
osrčje šole. Napeti bo potreb-
no vse sile, da b o pouk sep-
tembra lahko stekel nemote-
no," je f)0vedala Tatjana Bi-
zant, z m a j e m nova ravnate-
ljica na OŠ Preska. Da imajo 
težko delo, se zavedajo tudi v 
podjetju IPL, d. o. o., in obe-
n e m dodajajo, da so doslej v 
roku končal i p renovo vseh 
šol, ki so se jih lotili. 

Popravek 

V petek, 26. maja, s m o v članku pod nas lovom Delodajalci 
kar spoštuje jo regres naredili napako. V kranjskem Iskratelu 
letošnji regres ne bo z n a š a l 50 odstotkov republ i škega 
povprečja, kot s m o narobe zapisali , pač pa 7 0 odstotkov, 
kar je m a k s i m u m , ki ga o m o g o č a uredba. Z a napako se 
opravičujemo. D. Ž. 
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GORENJSKA 

Blejski šolarji gostili 
vrstnike iz tujine 
A N A HARTMAN 

Bled - Blejski šolarji pod 
mentorstvom Jane Smodiš 
in Lidije Vidic že tretje leto s 
šolo iz Trbiža in Sedmo 

predstavile z domačimi pes-
mimi. Nastopil je tudi Kvin-
tet harmonik iz glasbene šole 
v Radovljici, ki ga med dru-
gim sestavljajo naši učenci, 
vsi šolarji pa so nato zapeli še 

osnovno šolo Landskron iz 
Beljaka sodelujejo v medna-
rodnem projektu. Doslej so 
odkiivali kuliiiariko in igre v 
treh jezikih, letos pa so se po-
svetili petju iti družabnim ig-
ram. Minulo sredo so tako na 
blejski šoli gostili 75 učencev 
in njihove spremljevalce iz 
partnerskih šol. "Čeprav nas 
povezujejo samo prijateljske 
vezi, se projekta vsako leto lo-
timo zelo resno. V Ledeni 
dvorani so se najprej vse šole 

evrovizijsko liimno," je pojas-
nil ravnatelj blejske šole Lud-
vik Hajdinjak. Učenci so tež-
ko pričakovali družabne igre, 
za konc^ pa so vsi skupaj za-
peli še slovensko pesem Rde-
če češnje že še jem. "Čeprav 
so bile med šolarji jezikovne 
prepreke, so kaj lanalu začeli 
zelo spontano komunicirati 
m e d sabo. Navezovanje sti-
kov in druženje je zanje iz-
jemno pomembno," je za-
ključil Hajdinjak. 

KRATKE NOVICE 

KRANJSKA GORA 

Zdaj še podpisi Z A igralnico 

Potem ko je prejšnji teden v Kranjski Gori del krajanov, 
združen v ljudsko iniciativo, začel zbirati podpise proti 
sklepu občinskega sveta, ki soglaša s koncesijo za igralnico 
v Eriki, so se zdaj oglasili zagovorniki odprtja nove igralnice. 
Včeraj so županu predali civilno pobudo, s katero napove-
dujejo začetek zbiranja podpisov za igralnico. Na pobudi je 
prvi podpisnik občinski svetnik Jože Zupančič, ki se že dalj 
časa zavzema za razširitev igralniške ponudbe v Kranjski 
Gori. Kot je dejal, župan z zadržanjem sklepa o soglasju h 
koncesiji povzroča škodo občanom in podjetju, ki želi inve-
stirati in odpirati delovna mesta. Vnovič je poudaril, da je 
bila odločitev občinskih svetnikov pravilna in skladna z 
razvo/nimi usmeritvami občine na področju turizma. Sicer 
pa je po neuradnih podatkih prva ljudska iniciativa že zbrala 
zadostno število podpisov proti sklepu občinskega sveta in 
tako bodo občinski svetniki predvidoma še na seji ta mesec 
morali ponovno odločati o soglasju h koncesiji. U. P. 

RADOVLJICA 

Sto let javne knjižnice 

v Knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica, ki vključuje 
dvanajst enot v radovljiški, blejski in bohinjski občini, je bila 
v torek slovesnost ob 100-letnici odprtja ljudske knjižnice 
kot prve javne knjižnice v Radovljici. V knjižnico so se na ju-
bilej dobro pripravili, med drugim so odprli razstavo o 
prireditvah iz obdobja po izgradnji prizidka, poiskali pa so 
tudi časopis Gorenje, ki je leta 1906 poročal o odprtju 
knjižnice v Radovljici. Ob stoletnici so uvedli novost, 
obiskovalci bodo v poletnem času lahko prebirali knjige tudi 
zunaj, na prostem ob stavbi knjižnice. C. Z. 

RADOVLJICA 

Panjske končnice v Europa parku 

Ob koncu prejšnjega tedna so v Europa parku, največjem kul-
turno zabaviščnem središču Nemčije v mestecu Rust ob 
nemško-francoski meji odprli "slovensko vas", v kateri se bodo 
do konca tega tedna vrstile različne kulturne prireditve. Na 
predstavitvi slovenske kulture sodeluje tudi Čebelarski muzej 
iz Radovljice z razstavo panjskih končnic. Pobudo za prireditev 
je dal poslanec evropskega parlamenta Lojze Peterle. C. Z. 

Več stanovanj kot družin 
jeseničanov je iz leta v leto manj, zato potreb po gradnji novih stanovanj ni. 

URŠA P E I E R N E L 

Jesenice - Na Jesenicah naj 
bi v prihodnjih letih zraslo 
kar nekaj večstanovanjskih 
objektov. Po sedanjih načr-
tih naj bi podjetje Tibar v 
Hrenovici do leta 2011 zgra-
dilo 6 0 stanovanj, Kovinar 
prihodnje leto v Delavski uli-
ci 44 stanovanj, Gradiš sku-
pina pa ob Savi v prihodnjih 
petih letili sto stanovanj. Si-
cer pa na Občini Jesenice 
ugotavljajo, da posebnih po-
treb po novi stanovanjski 
gradnji ni. Število prebival-
cev v občini se namreč iz leta 
v leto zmanjšuje, je na četr-

tkovi seji občinskega sveta 
povedala vodja oddelka za 
okolje in prostor Stanislava 
Zupan. Tako je število stano-
vanj v občini že večje od šte-
vila družin. To so ugotovili v 
analizi stanovanjskega go-
spodarstva v občini, ki bo 
osnova za bodoče usmeritve 
občine na stanovanjskem 
področju. Iz analize tudi iz-
haja, da je v določenih prede-
lili Jesenice gostota naselje-
nosti velika, celo prevelika, 
da je veliko stanovanj starih 
in iztrošenih, socialna struk-
tura prebivalcev pa se slabša 
in vse več ljudi nima denarja 
niti za plačevanje stroškov 

bivanja niti za vzdrževanje. 
V analizi tudi ugotavljajo, da 
glede na staranje prebival-
stva v občini manjka stano-
vanj, ki bi bila primerna za 
starejše, zato bo v prihodnjih 
letili potrebna montaža dvi-
gal v večstanovanjskih objek-
tih. V zvezi s tem so nekate-. 
ri občinski svetniki menili, 
da bi morali razmisliti o 
možnosti zamenjave večjih 
stanovanj, v katerih živijo 
starejši ljudje, ki si težko pri-
voščijo visoke stroške, za 
manjša stanovanja z nižjimi 
bivalnimi stroški. Shšati je 
bilo tudi pobudo, da bi v ob-
čini morali zgraditi več 

majhnih stanovanj, denimo 
enosobnih ali garsonjer, ka-
mor bi se lahko preselili sta-
rejši. Na drugi strani pa bi 
morah spodbuditi gradnjo 
vrstnih hiš, kamor bi priva-
bili izobražene mlade ljudi 
iz drugih občin. Svoje mne-
nje o bodočem razvoju na 
stanovanjskem področju 
lahko izrazijo tudi občani, 
saj je javna razprava o stano-
vanjskili načrtih odprta. Vse 
pobude in pripombe bodo 
osnova za pripravo strategije 
razvoja na področju stano-
vanjskega gospodarstva z na-
črtom razvojnih programov 
do leta 2020. 

Zapuščene živali v nov dom 
Kranjske izgubljenčke bodo kmalu vozili v Zavetišče in hotel za male živali v Horjul in 
ne več na Blejsko Dobravo. 

SUZANA P . KOVAČIČ 

Kranj - Po zbiranju informa-
tivnih ponudb za sklenitev 
pogodbe za opravljanje stori-
tev pomoči, oskrbe in name-
stitve zapuščenih živali se je 
vodstvo kranjske občinske 
uprave odločilo za Zavetišče 
in hotel za male živali v Hor-
julu. ki ga vodi Polona Sa-
mec. "Ponudbo smo posre-
dovali še dvema ponudniko-
ma, to sta ZOO Ljubljana, 
Zavetišče za zapuščene živali 
Gmajnice, in Branku Pircu, 

Perunu - Dresura psov na 
Blejski Dobravi. Drugih po-
nudnikov na bližnjem ob-
močju ni," je povedala Barba-
ra Čirič, višja svetovalka na 
Oddelku za gospodarske in 
premoženjske zadeve na 
mestni občini Kranj. Do roka 
je prispela le ponudba Polone 
Samec. Iz Zavetišča Gmajni-
ce so odgovorili, da ne sklepa-
jo pogodb z drugimi občina-
mi, ker jim obstoječe kapaci-
tete tega ne dopuščajo. Po-
nudnik Branko Pire, s kate-
rim ima Mestna občina Kranj 

sklenjeno pogodbo do i6. ju-
lija letos, pa nove ponudbe ni 
oddal. 

"Z namestitvijo v novo za-
vetišče v Horjid sem zadovolj-
na, saj so na dobrem glasu," je 
povedala občinska .svetnica 
Marta Kolar Nagy, ki je javno 
opozarjala, da so "v zavetišču 
na Blejski Dobravi storili pre-
malo za oddajo teh živali v to-
ple domove ljudi in da so zato 
veliko živali tudi usmrtili". Či-
ričeva pa je poudarila, da je 
ponudba Polone Samec tudi 
cenovno ugodna, in še: "Pred-

vsem so precej cenejši oskrb-
ni dnevi za živali, od 1.500 do 
2.300 tolarjev na dan, odvisno 
od teže živali. Poleg tega je po-
membno, da živali po 30 
dneh bivanja v zavetišču ne 
evtanazii-ajo, oziroma to stori-
jo le v primerih, ko gre za ne-
ozdravljivo bolne, hudo po-
škodovane in agresivne živali. 
Stroške bivanja po 30 dneh v 
zavetišču krije zavetišče 
samo." Zapuščene živali bodo 
začeli sprejemati v Zavetišču 
in hotelu za male živali v 
Horjulu sredi poletja. 

Železna poroka zakoncev Prašnikar 
Pepca in Anton Prašnikar s Slovenskega javornika sta praznovala 70. obletnico poroke. 

URŠA PETERNEL 

Slovenski Javornik - Ni veli-
ko zakoncev, ki bi skupaj do-
čakali 6o-letnico poroke; še 
manj je takšnih, ki bi lahko 
praznovali 70-letnico skupne-
ga življenja. A Pepca in Anton 
Prašnikar s Slovenskega Ja-
vornika sta minulo sredo obe-
ležila prav to - 70 let skupnega 
življenja. Na binkoštno nede-
ljo, 31. maja 1936, sta se poro-
čila v Izlakali pri Zagorju, ona 
mlada, lepa nevesta pri komaj 
osemnajstih, on postaven 
mladenič, sedem let starejši. 
In spomini na poročni dan so 
še vedno živi: "Tako lepo je 
bUo. nepopisno," pravi gospa 
Pepca, ki svojih 88 let tako do-
bro skriva, da bi jih laliko ime-
la tudi dvajset manj. In nada-
ljuje: "Bilo je slovesno, veliko 
žlahte, nosila pa sem drap ob-
leko in črne lakaste čevlje." 
Leto dni po poroki je mož do-

bil službo v tedanji Kranjski 
industrijski družbi na Jeseni-
cali in iz Izlak so se preselili 
na Gorenjsko. In tu ostali, za-
dnjih 53 let živijo v hiši na Slo-
venskem Javomiku. Gospod 
Anton je vso delovno dobo pu-
stil v železarni, gospa Pepca je 
invalidsko upokojitev dočaka-
la kot kuliarica v Osnovni šoli 
Prežihov Voranc. Vmes so se 
jima rodili štirje otrod. žal je 
prvi umrl pri treh letih, tako 
da je danes najstarejša Marta, 
sledi ji Marjan, najmlajša pa je 
Breda. Marta je že 29 let učite-
ljica v Zadru, Breda je v službi 
v Celovai, najdlje po svetu pa 
se je podal Marjan, ki že 45 let 
živi v Argentini. Prav to, da so 
otrod tako daleč raztepeni po 
svetu, je večkrat vzrok za ža-
lost gospe Pepce. Je pa oba z 
gospodom Antonom toliko 
bolj razveselil obisk sina, ki je 
letos že drugič prišel iz Argen-
tine, tokiat prav na praznova-

nje obletnice poroke. Sicer 
imata zakonca Prašnikar de-
vet vnukov in sedem pravnu-
kov. Kljub visoki starosti živita 
sama, gospa Pepca sama pere, 
pospravlja, kuha, medtem ko 
je gospod pdnje leto zaradi te-
žav s kolkom na vozičku in 
dneve preživlja predvsem ob 
branju, gledanju televizije, 
nj^ova ljubezen pa je bila vsa 
leta tudi igranje klavirja. In kaj 
pravita o receptu za tako dolg 

zakon? "Moja stara mama, ki 
se je rodila leta 1853, je vedno 
govorila: Ni drugili nebes kot 
lep zakoa In ne drugega pe-
kla kot polomija v zakonu," 
odgovarja gospa Pepca. Go-
spod Anton pa dodaja: "Saj so 
prišle tudi frontalne motnje, a 
to je povsod, nebo se zjasni in 
vse gre naprej." Piaznovanje s 
6 0 povabljend bodo pripravili 
jutri z mašo in kosilom na Je-
senicah. 
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Obletnica ob slovenskih narodnih 
četrt stoletja Obrtniškega moškega pevskega zbora dr. janež Bleiweis iz Kranja. 

SUZANA P . KOVAČIČ 

Kranj - V prostorih kranjske 
Gimnazi je je biJ slavnostni 
koncert ob 25-letnici delova-
nja Obrtniškega moškega 
pevskega zbora dr. J anez 
Bleivveis, čeprav korenine 
organiziranega zborovskega 
petja obrtnikov v Kranju se-
gajo že v čas cehov. V sredi-
ni 20 . stoletja pa so ustano-
vili obrtniški zbor Enakost, 
ki je deloval 15 let. Ker je ve-
selje do petja ostalo, so jese-
ni leta 1981 ustanovili novi 
obrtniški zbor, ki se je kas-
neje preimenoval v Obrtni-
ški moški pevski zbor dr. Ja-
nez Bleivveis, kar ni naključ-
je, saj je bil dr. Bleivveis tes-
no povezan z obrtništvom 
kot urednik Kmetijskih in 
rokodelskih novic. Program-
sko je zbor usmer jen v po-
ustvarjanje narodnih in 
umetnih pesmi slovenskih 
avtorjev, posegajo pa tudi po 
zahtevnejših skladbah tujih 
skladateljev, od renesanse 
do sodobnih mojstrov glas-
be. " P e s e m popestri naše 
delo, razne slovesnosti, revi-
je, vsako leto se predstavimo 
s koncertom doma, pa tudi v 

drugih krajih Slovenije. Go-
stovali s m o že v tujini, ven-
dar nas pri tem omejujeta 
čas in finančna sredstva. Le-
tošnjo jesen bomo v Kranju 
organiziral i Revijo obrtni-
ških pevskih zborov Sloveni-
je," je povedal član in nekda-
nji predsednik zbora Branko 
Horvat, k i pripravlja krono-
loški zapis o delovanju zbo-
ra. Pevce so vodili zborovod-

je prof. Janez Foršek, prof. 
Janja Kovač - Jošt, že 16 let 
pa Milan Bajželj. 

•"Trenutno nas je v zboru 
17 pevcev. Vaje imamo dva-
krat na teden na sedežu 
Društva obrtnikov v Kranju. 
V svojo sredino vabimo nove 
pevce, za katere pa ni pogoj, 
da so obrtniki. Pomembno 
je le, da imajo veselje do po-
sluha (smeh)...," je povedal 

sedanji predsednik Boris 
Jež. Za slavnostni koncert so 
izbrali nekaj pesmi iz celo-
tnega obdobja delovanja 
zbora, kar pa ni bila lahka iz-
bira, saj so v četrt stoletja 
prepeli okrog 1 8 0 pesmi. V 
program so uvrstili tudi ne-
kaj pesmi iz zgoščenke, ki so 
jo izdali ob 20-letnid, kot so 
Pesem od rojstva, O kresu, 
En starček in Vasovalec. 

Praznik Šenkove Tončke 
DAN ICA ZAVRL Ž L E B I R 

Preddvor - Pri Tončki Šenk v 
Preddvoru je bilo ves teden ži-
vahno: v soboto je slavila s 
svojd, v ponedeljek so jo obis-
kale prijateljice, v torek župan 
občine Preddvor Franc Ekar 
in pevke iz upokojenskega 
zbora Josipine Tumograj.ske, 
v sredo predstavniki Zveze 
borcev. 29. maja je namreč 
praznovala 9 0 . rojstni dan. 
Rojena je v Besnici, v Pred-
dvor pa je prišla leta 1935. 

"Takrat je bil Preddvor 
zelo lep, živahen, prihajali so 
turisti, danes pa vse propa-
da," je razočarana nad kra-
jem, kjer je kot mlado dekle 
najprej delala v trgovini. Med 
drugo svetovno vojno je bila 
sprva aktivistka, potem pa je 

bila izdana in leta 1944 je od-
šla v partizane, kjer je delova-
la v Kokrškem odredu. Po 
vojni je bila dve desedetji za-
poslena na občini, kot tajnica 
in matičarka, spominja pa se 
tudi trdih povojnih let, ko so 
zaradi obnove tudi veliko 
udarniško delali, m e d dru-
gim tudi v med vojno požga-
tii Kokri. 

"Čez dan smo bili zaposle-
ni v službi, zvečer pa na se-
slankili," pomni čila devetde-
setletnica, ki je bila vse življe-
nje zelo dejavna. Celo po 
upokojitvi je še honorarno 
delala po krajevnih uradih 
kranjske občine. Zraven je 
bila aktivna tudi v društvih, 
med drugim je pred poldru-
gim desetletjem sodelovala 
pri nastanku pevskega zbora 

Tončka Šenk v družbi z županom Francem Ekarjem in 
pevkami upokojenskega zbora. / Foto: Tini DoM 

Društva upokojencev Pred-
dvor, ki ji je prišel zapet ob 
prazniku. Dolgo je tam tudi 
prepevala. 

"Veliko smo delali nekoč, a 
današnja generacija je še bolj 
obremenjena," meni slav-

Ijenka, ki še sama skrbi zase, 
sicer pa rada prebira časopi-
se, veze in kvačka pa brez 
očal. Ovdovela je pred 2 6 leti, 
poleg dveh sinov pa ima se-
daj še štiri vnuke in pet pra-
vnukov. 

JAMNIK 

Škof jamnik bo maševal na Jamniku 

Lani v tem času so domačini z Jamnika pozivali donatorje k 
obnovi cerkve sv. Primoža In Felicijana in priredili tudi Sre-
čanje prijateljev Jamnika. Ob tej priložnosti je v cerkvici na 
"balkonu Gorenjske" maševal nadškof Alojz Uran. Kot nam 
je povedal eden od pobudnikov za obnovo cerkve, ključar 
Stane Lotrič, so lani trije "amaterji" zbrali n milijonov, 
manjkajo pa jim še trije, da bo dovolj za dokončno ureditev. 
Obnova cerkve je večidel pri kraju, odre so že podrli, 17. ju-
nija pa načrtujejo zaključno slovesnost z mašo ob 17. uri. 
Nanjo bodo spet povabili prijatelje Jamnika, maševal In bla-
goslov novostim bo podelil škof dr. Anton Jamnik. D. Ž. 

KRANJ 

Otroci nas potrebujejo 

Slovenska Karitas je začela z dobrodelno akcijo Otroci nas 
potrebujejo, ki bo potekala vse do avgusta. Pomoč bo na-
menjena družinam, ki ne zmorejo vseh stroškov za šolanje 
otrok. Potrebujejo šolske potrebščine, delovne zvezke, učno 
pomoč, doplačila šole v naravi, vse več pa je tudi dijakov Iz 
revnejših družin in oddaljenih krajev, ki potrebujejo pomoč 
pri plačilu prevoza ali bivanja v internatih. Karitas pa razen 
tega pomaga otrokom tudi zaradi drugih družinskih stisk. 
Lani so ob podpori številnih darovalcev (prispevale so tudi 
lokalne skupnosti In fundacija FIHO) pomagali 6000 otro-
kom In jim razdelili za n o milijonov tolarjev pomoči. D. Ž. 

KRATKE NOVICE 

KRANJ 

Kaj je s prenovo Prešernovega gledališča 

"V letošnjem občinskem proračunu je predvidenih 25 milijo-
nov tolarjev za prenovo Prešernovega gledališča. Minilo je 
pet mesecev, pa še skoraj nič nI narejenega. Tudi postopek 
javnega naročila ste preklicali," je bil v sredo na seji mestne-
ga sveta do občinske uprave kritičen svetnik Matevž Kleč. 
Nadaljeval je: "V torek smo se srečali Borut Veselko, direk-
tor Prešernovega gledališča, Bogo Filipič, direktor BSC Po-
slovno podpornega centra Kranj, sam pa sem bil v vlogi 
predsednika Sveta Prešernovega gledališča. SpfejelI smo 
pobudo, naj BSC Izpelje celoten postopek do izdaje gradbe-
nega dovoljenja za prenovo gledališča, da bomo z Investici-
jo lahko kandidirali tudi za državna sredstva In sredstva ev-
ropskih skladov." Svetniki so soglasno sprejeli sklep, naj na 
občinski upravi Izdelajo terminski plan prenove in določijo 
odgovorne osebe za ta projekt. 
Odzvala se je tudi Nada Bogataj Kržan, vodja Oddelka za 
družbene dejavnosti na občini, in pojasnila: "Na začetku 
leta smo Zavod za varstvo kulturne dediščine zaprosili za 
kulturno varstvene pogoje, ki smo jih prejeli šele v maju. 
Kljub temu smo se na podlagi Izdelane programske naloge 
odločili za razpis za Izdelavo idejnih projektov. Na podlagi 
teh smo pričakovali ponudbe arhitektov z referencami iz teh 
področij. Odzvali so se na BSC, naf projektno nalogo raje 
pripravimo v smeri, da že vnaprej določimo odrsko tehniko 
in akustiko. Upoštevali smo njihov predlog in bomo v na-
slednjih dneh z njimi, soustanoviteljica BSC-ja je tudi Mest-
na občina Kranj, podpisali pogodbo o vodenju celotnega 
postopka, s tem, da bomo gledališče umestili v evropske 
projekte." S. K. 

BAŠELJ 

Sami so očistili travnike ob cesti 

Nekateri kmetje Iz Bašlja, ki imajo zemljo ob cesti Zgornja 
Bela - Bašelj, so morali protestirati na preddvorskl občini 
zaradi škode, ki so jo na zemljiščih povzročili cestarji med 
popravilom hudo poškodovanega asfalta, za kar je bil sicer 
že skrajni čas. Težav pa s tem še ni bilo konec. Cestarji so 
poškodovane dele travnikov zasuli z zemljo, vendar je bilo v 
materialu več kamenja kot prsti, ki so ga morali lastniki 
zemljišč odstraniti sami, da bo obdelovanje sploh mogoče 
In varno. Tak odnos samo povečuje nejevoljo krajanov Baš-
lja zaradi neurejenih cest. Zaradi njega nekateri predlagajo 
tudi protestni pohod v Preddvor. J. K. 

KRANJ 

Nova parkirišča na Zlatem polju 

Stanovanjska soseska na Zlatem polju v Kranju je bogatejša 
za 64 novih javnih parkirnih mest. Ob zaključku del bo 
odprtje danes ob 12. uri na Ulici 1. avgusta. V parkirišče je 
Mestna občina Kranj vložila 19 milijonov tolarjev. "Nasled-
nje na vrsti pa bo asfaltiranje parkirišča na Cesti Jaka Platlše 
na Planini," je povedal Marko Hočevar, vodja Oddelka za 
gospodarske javne službe na občini. S. K. 

BLED 

Začetek blejske poletne sezone 

Odprtje blejske poletne sezone bo to soboto z začetkom ob 
13. url na Olimpijskem trgu pred športno dvorano. Iz Turiz-
ma Bled vas najprej vabijo na kulturno-kulinarično srečanje 
Bled - Vrba - Cemona. Bled bo tega dne gostil tudi srečanje 
folklornih skupin sosednjih dežel. Festival Alpe Adrla. Na 
Blejskem gradu bo ob 12.30 nastopila Folklorna skupina 
Brnca-Baško jezero iz avstrijske Koroške. Na terasi 
restavracije Panorama bo ob 16.30 nastopila folklorna 
skupina Danzerinl dl Lucinico Iz Italije, teraso Kavarne pa 
bo ob Isti uri poživila folklorna skupina Varteks iz 
Varaždina. Domača folklorna skupina Triglav s Slovenskega 
Javornlka bo ob 16.30 zaplesala pod hotelom Krim. S. K. 



GORENJSKA 

Na Trati nimajo sreče 
Ob predstavitvi poročila o presoji vplivov na okolje je krajanom Trate spet prekipelo zaradi ceste. 

MATEJA RANT 

Škofja Loka - "Mi smo pri-
šli zastonj! Vsiljujete nam 
cesto po zahodni strani na-
selja, tako da se bo ves pro-
met še naprej odvijal skozi 
vas Trata, čeprav bi to lah-
ko rešili 2 gradnjo najprej 
južnega kraka," so razoča-
rano ugotavljali krajani, ki 
so bili povabljeni na pred-
stavitev poročila o presoji 
vplivov na okolje pri grad-
nji industrijske cone na 
Trati. V poročilu so sicer 
strokovnjaki ugotovili, da 
gradnja industrijske cone 

predstavlja za okolje spre-
jemljiv poseg. 

Obenem so predstavniki 
občine večkrat poudarili, da 
jim poročila ne bi bilo treba 
izdelati, pa so to kljub temu 
storili, ker "ne želijo poslab-
ševati pogojev bivanja v tem 
prostoru". Na podlagi poro-
čila so predvideli še dodame 
ukrepe za zaščito okolja. 
Boštjan Peršak je posebej 
predstavil obremenitev s 
hrupom, pri čemer so prav 
tako predvideli dodatne 
omejitve. Dela se bodo lahko 
odvijala med 6. in 18. uro, 
transport na gradbišče pa 

naj bi se v čim večji možni 
meri odvijal zunaj stano-
vanjskih naselij. Vendar 
okrog štirideset krajanov 
Trate, ki so se udeležili pred-
stavitve, to ni prepričalo. 
Hrup, pravijo krajani, sploh 
ni največja težava, bolj jih 
moti promet skozi vas. Boji-
jo se, da se bo ta po izgradnji 
industrijske cone še povečal. 
"Dobro se zavedam proble-
matike tega naselja. Nimate 
sreče, žal," je bilo vse. kar 
jim je lahko odgovoril Bošt-
jan Peršak. Vodja oddelka za 
okolje in prostor Mateja 
Hafner Dolenc pa jim je oči-

tala, da so vsa njihova stališ-
ča povezana z nasprotova-
njem industrijski coni. "To 
ni res," so ugovarjali krajani. 
"Nikoli nismo bili proti in-
dustrijski coni. Samo južno 
cesto zgradite, da se indu-
strijska cona ne bo napajala 
skozi vas." Po dobri uri pre-
govarjanj je predsednica ci-
vilne iniciative Trata Irena 
Uhan ugotovila, da je raz-
prava zašla v slepo ulico in 
krajane pozvala, da skupaj 
zapustijo sestanek, kar so 
tudi storili. Ostane jim le še, 
so dodali, da zdaj uresničijo 
svojo grožnjo o zapori ceste. 

Zbornik naj povezuje in ne razdira 
Občina Šenčur je pred kratkim izdala svoj prvi zbornik - Pod Jurijevim klobukom. 

S I M O N S U B I C 

Šenčur - Občina Šenčur je ob 
občinskem prazniku (23. 
april) izdala svoj prvi zbornik, 
naslovljen "Pod |urijevim 
klobukom". Njegovo vsebino 
so minuli ponedeljek v 
Domu krajanov v Šenčurju 
predstavili občanom, ki so ta-
koj pokazali veliko zanima-
nja in hiteli odštevati simbo-
ličnih 1.500 tolarjev, kolikor 
po odločitvi občinskega sveta 
stane 470 strani debela knji-
ga. A tiskarska barva se v pr-
vem zborniku z naklado 
3.000 izvodov še ni docela 
posušilo, že odgovorni raz-
mišljajo o novem. 

"Zbornik, ki je pred nami, 
je samo prvi korak, saj manj-
ka še veliko. A z majhnimi 
koraki se daleč pride. Naš cilj 
je, da bi občino Šenčur pred-
stavili celovito, jo popisali od 
prazgodovine do zadnjega 
dne," je že napovedal župan 
Miro Koželj in se ob tej pri-
ložnosti zahvalil vsem avto-
rjem in drugim, ki so sodelo-
vali pri izidu zbornika, še po-

Zbornik je šel v ponedeljek za med. / fom: simon Subic 

sebej pa Martinu Kadivcu, 
predsedniku uredniškega od-
bora, v katerem so z delom 
zastavili julija 2003. Župan 
je zato tudi pozval vse obča-
ne, ki skrbno hranijo različne 
zapise, dokumente, fotografi-
je, ustna izročila in drugo. 

kar bi prispevalo k celovitejši 
sliki o preteklosti občine Šen-
čur, da pomagajo pri nastan-
ku drugega zbornika. Kot je 
še pojasnil, so želeli v zborni-
ku predstaviti vsa zgodovin-
ska obdobja na pozitiven in 
ne razdiralen način. 

"Naša želja je bila, da Jurij 
pod svojim klobukom pove-
zuje in združuje vseh dva-
najst vasi v občini," je župa-
nove besede potrdil tudi 
Martin Kadivec, upokojeni 
učitelj, ki je v izid zbornika 
vložil največ truda. 

V njem je objavljeno 46 
prispevkov, ki jih je napisa-
lo prav toliko avtorjev in so-
avtorjev. Njihove prispevke 
so razvrstili v tri poglavja: 
Temeljne značilnosti, Kul-
turni, društveni in drugi 
razgledi ter Orisi vasi. V 
njih so med drugim pred-
stavljeni glavne značilnosti 
občine Šenčur, zgodovina, 
etnologija, šolstvo, versko 
življenje in cerkvena arhi-
tektura v občini, kultura, 
društvene dejavnosti, po-
membni možje in žene ter 
vseh dvanajst naselij. Na 
javni predstavitvi sta sode-
lovala tudi Milan Sagadin 
in Marjeta Kepec, avtorja 
sestavkov Ozemlje občine 
Šenčur v arheoloških obdo-
bjih in Trbojski Breg, danes 
Trbojsko jezero. 

Mengšanl so postali meščani 
JASNA P A I A D I N 

Mengeš - Mengšani se zdijo 
te dni zelo ponosni na svoj 
kraj, saj ga je vlada v začetku 
letošnjega leta iz trga pov-
zdignila v mesto. "Končno 
bomo lahko brez zadrege 
uporabljali naša dva priljub-
ljena slogana, Mengeš -
glasbeno mesto' in 'Mengeš 
- mesto na deželi'," je na pro-
slavi ob občinskem prazni-
ku, ki ga Mengšani praznu-
jejo 29. maja na rojsmi dan 

Janeza Trdine, povedal žu-
pati Tomaž Štebe. Veliko po-
hvalnih besed je Mengšu v 
svojem govoru namenil tudi 
kulturni minister Vaško Si-
moniti. "Čeprav ste na to 
razglasitev čakali dlje časa, 
ste zdaj le postali meščani. 
Ta naziv pa bi si zaslužil 
imeti večji pomen, saj je 
meščane od nekdaj povezo-
vala prav kultura in želim si, 
da bi Mengeš ostal ter se še 
utrdil kot kulturno središče. 
Proslava ob občinskem praz-

niku, ki je na gradu Jable za-
res ininila v kulturnem 
ozračju - po dolgem času so 
v Mengšu zaigrali člani Sim-
foničnega orkestra 
Domžale-Kamnik - je bila 
tudi priložnost za podelitev 
občinskili priznanj. Bronasti 
priznanji sta prejela Justina 
Jerič iz Loke za nesebično 
delo na kulturnem in gasil-
skem področju in vsestran-
ski kulturni delavec in dolgo-
letni povezovalec različnih 
prireditev Matjaž Repnik. 

Srebrno priznanje je župan 
podelil Francu Bergantu za 
dolgoletno delo na področju 
gasilstva in prispevek k ugle-
du in razvoju občine, zlato 
priznanje pa si je ob lanski 
6o-letiiici delovanja prisluži-
lo dolgoletno aktivno Šport-
no društvo Partizan Mengeš, 
ki ga vodi predsednik Jože 
Mlakar. Vsako leto Mengša-
ni podelijo tudi Trdinovo na-
grado za dosežke na podro-
čju raziskovanja. Za razisko-
valni nalogi o kulturi oblače-
nja in arheoloških najdbah v 
Mengšu jo je letos prejela 
mlada gimnazijka Urška Ki-

KRATKE NOVICE 

CERKLJE 

Že 19. Barletov memorial 

Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje je minuli konec tedna 
Izpeljalo že 19. Barletov memorial, na katerem je sodelova-
lo kar 60 ekip Iz 16 društev občin Cerklje, Šenčur in Radovlji-
ca. V članski konkurenci je bila najboljša prva ekipa Zgor-
njega Brnika, druge so bile Hotemaže II, tretja pa ekipa Pre-
bačevo - Hrastje I. V konkurenci članic so se najbolj Izkaza-
le gasilke PGD Prebačevo - Hrastje I, za njimi sta se uvrstili 
ekipi Cerklje I In Zgornji Brnik I. V konkurenci mladine od 12 
do 16 let je zmagala ekipa Voklo I pred Hotemažam I in 
Vogljam I, v starosti do 11 let pa je bila najboljša ekipa Šen-
turška Gora 1, za njo pa sta se uvrstili Voglje 1 In Lahovče I. 
Na tekmovanju za pokal Občine Cerklje (seštevek rezultatov 
vseh ekip) je zmagalo PGD Zgornji Brnik pred PGD Cerklje 
In PGD Hotemaže. S. Š. 

TODRAŽ 

Slaba polovica zemljišč še na voljo 

Na razpis za najem zemljišč v gospodarski coni Todraž se 
je pred časom prijavil še peti naložbenik, podjetje I. N. T. iz 
ŽIrov. Tako je po besedah svetovalke za gospodarstvo pri 
gorenjevaško-poljanski občini Nataše Kopač ta čas 
zasedenih dobrih 16 tisoč kvadratnih metrov zemljišč, kar 
pomeni približno šestdeset odstotkov razpoložljivih 
zemljišč. Jeseni, je še dodala Nataša Kopač, bo izšel že tretji 
razpis, na katerega se bodo morebitni naložbeniki spet 
lahko prijavili pod enakimi pogoji kot na preteklih dveh 
razpisih. Ta čas se sicer odvija komunalno opremljanje 
cone, kar naj bi končali do jeseni. M. R. 

SORICA 

Bogat Groharjev teden 

Tudi letos bo v Soricl že tradicionalni 19. Groharjev teden. V 
rojstni vasi slikarja Ivana Groharja se bo tako v prihodnjih 
dneh v organizaciji PD Ivan Grohar zvrstilo nekaj zanimivih 
kulturnih prireditev. Teden se bo začel v nedeljo, 4. junija, 
ob 14. url, z Groharjevim pohodom v Heblarje, nadaljeval se 
bo z likovno kolonijo, ko bodo v Groharjevi hiši med 
četrtkom in soboto gostili likovne ustvarjalce, ki bodo zad-
nji dan, 10. junija, ob 18. uri svoja dela tudi razstavili. Os-
rednji dogodek bo slavnostni koncert "Orfejevih prvih io 
let", v nedeljo, 11. junija, ob 17. uri, ko bo nastopila glasbe-
na skupina Orfej, svoje Izdelke pa bodo razstavili učenci po-
družnične šole Sorica. I. K. 

OLŠEVEK 

Ob jubileju novo vozilo 

Minulo nedeljo je Prostovoljno gasilsko društvo Olševek 
praznovalo 60 let ustanovitve. Ob tej svečanosti so predali 
v svoj namen novo gasilsko vozilo Fiat, za katerega so botri 
Ivan Kepic, Franci Podjed In Miran Aleš namenili 300 tisoč 
tolarjev. Naložba v novo vozilo je sicer znašala približno 7,3 
milijona tolarjev. Občina je primaknila 3 milijone, vaščani so 
sami zbrali 1,1 milijona tolarjev, 850 tisoč tolarjev je gasil-
cem povrnilo ministrstvo za obrambo, ostala sredstva pa so 
v društvu privarčevali sami. Ob tej priložnosti so blagoslovi-
li tudi nov gasilski dom, ki že nekaj let služi svojemu name-
nu. Svečanosti z gasilsko parado so se udeležili tudi župan 
občine Šenčur Miro Koželj, predsednik državnega sveta Ja-
nez Sušnik, podžupan Ciril Kozjek, predstavnika gasilske 
zveze Kokra Robert Žeplč in Bojan Maček ter občinski po-
veljnik Marjan Rogelj. V gasilski paradi pa sta poleg desetih 
sosednjih gasilskih društev sodelovali tudi prijateljski gasil-
ski društvi Iz Škal pri Velenju in Studenega pri Postojni. Ga-
silski praznik sta popestrila tudi šenčurska pihalna godba In 
mešani pevski zbor Sv. Mihael z Olševka. S. Š. 
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Lov na evropsko lovoriko 
Kranjčan Beno Štern je na najboljši poti do naslovov evropskega in državnega prvaka v supermotu. 

VABILA, PRIREDITVE 

M A T J A Ž G R E G O R I Č 

Kranj - Letošnja tebnovalna 
sezona se je za Bena Stema, 
ki ima v žepu že tri naslove 
državnega prvaka v super-
motu in vrsto odličnih uvr-
stitev na dirkah za evropsko 
prvenstvo, začela odlično. 
Na treh dirkah za evropsko 
prvenstvo, ki so bile v Italiji, 
Romuniji in Franciji je s šti-
rimi zmagami in dvema 
drugima mestoma v posa-
meznih vožnjah zbral največ 
točk in je trenutno vodilni v 
skupni razvrstitvi. "Pred se-
zono sem imel dober obču-
tek, vedel sem, da se bom 
lahko vozil v ospredju, ni-
sem pa pričakoval, da bom 
začel z zmago," o odličnih 
uvrstitvah na prvih dirkah 
pravi Beno Štern, "pozimi 
sem veliko treniral in tudi 
novemu motorju smo po-
svetili veliko pozornosti v 
domači delavnici." Do konca 
evropskega prvenstva Štema 
čaka še pet dirk, med dru-
gim tudi v Grčiji in Turčiji, 
kjer še ne pozna tekmoval-
nih stez, sicer pa bosta ti dve 

Beno veselje ob zmagah deli s svojim mehanikom Gašperjem Ovčakom. 

dirki naporni tudi zaradi 
dolge vožnje. Za zdaj mu do 
osvojitve naslova evropskega 
prvaka dobro kaže, saj ima 
1 6 točk prednosti pred če-
.%kim tekmecem Petrom 
Varličkom, ostali imajo že 
večje zaostanke. Enako velja 
za državno prvenstvo, kjer 

PLAVANJE 

mladi Kranjčan nima dostoj-
nega tekmeca in se m u prav 
tako obeta že četrti naslov. 
Nov motocikel yamaha Y Z 
450 SRS, ki je prav tako pri-
pomogel k odličnim uvrstit-
vam, so v ekipi pripravili z 
lastnim znanjem. Nanj se je 
dobro privadil, je izredno hi-

ter in tudi odlično vodljiv. 
Kaj bi pomenila osvojitev na-
slova evropskega prvaka.' 
"Predvsem kakšno povabUo 
v kakšno profesionalno tek-
movalno ekipo in kakšnega 
dodatnega sponzorja", napo-
veduje Beno Stem pred na-
daljevanjem sezone. 

GORSKI TEKI 

K R A N J 

Hud boj za gorenjski tekaški pokal 

Za tekači, ki nastopajo v Gorenjskem pokalu v rekreativnih 
tekih, so štiri izmed desetih tekem. Za končno uvrstitev v 
pokalu, ki se bo septembra zaključil na Jezerskem, šteje pet 
najboljših rezultatov. V trenutni razvrstitvi med moškimi 
vodi Tomaž Sokllč iz Šenturške Gore, med ženskami pa 
Manca Šolar iz ŠD Podblica. Pokal pa še zdaleč ni odločen, 
in Soklič bo imel največjega tekmeca v Marku Pintarju iz So-
rice, zmagovalcem zadnjega teka na Križno goro. Visoko 
lahko seže tudi )anez Ferlic, ki ima na tekih ponavadi več vlog. 
Besničan je namreč vodja Gorenjskega pokala v rekreativnih 
tekih, katerega nosilni organizator je Klub Trmastih, poleg 
tega je tudi trener tekaške ekipe Gorenjskega glasa, v kateri je 
trenutno 32 tekačic in tekačev različnih starosti in 10 se jih 
redno in zelo uspešno udeležuje tudi vseh tekmovanj, in ne-
nazadnje je tudi sam zelo hiter tekač. Karavana letošnjega go-
renjskega tekaškega pokala trenutno šteje 150 tekačev. M. B. 

PADALSTVO 

LESCE, P r u j 

Cilj: čim manj centrimetrov 

Potem ko so slovenski padalci na uvodnem letošnjem tek-
movanju za točke evropskega pokala v skokih na cilj z dvema 
zmagama (ekipa Flycom in Irena Avbelj) in drugim mestom 
(Maja Sajovic) vrgli rokavico tekmecem, jih tokrat čaka potr-
ditev dobre forme. Druga letošnja postaja je avstrijski Loc-
hen, nedaleč od Salzburga, kjer slovensko zastopstvo ta ko-
nec tedna čaka precej ostrejša konkurenca kot v Italiji. Vloga 
favoritov vnovič pripada najboljši slovenski ekipi Flycom v 
postavi Roman Karun, Uroš Ban, Senad Salkič, Borut Erjavec 
in Domen Vodišek, ki je bila najboljša že pred tremi tedni v 
Bellunu, vendar so naši v izjavah pred tekmovanjem vselej 
previdni, njihov cilj pa je čim manj centimetrov. Največji kon-
kurenti bodo Italijani, Nemci, Španci, Čehi in domačini, po 
visokih mestih pa sta sposobni poseči tudi preostali dve slo-
venski ekipi Ptuj (Peter Balta, Gorazd Vindiš, Boris janžeko-
vič, Milan Jurič in Aleksander Čuš) in Elan (Gorazd Lah, Ma-
tej Bečan, Irena Avbelj, Jurij Kozjek in Maja Sajovic). Na tek-
movanje je prijavljenih 37 ekip iz 15 držav. Z. R. 

KRANJ 

V kranjskem bazenu več kot tristo plavalcev 

V soboto in nedeljo, 3. in 4. junija, bo v pokritem olimpi-
jskem bazenu v Kranju Mednarodno odprto plavalno prven-
stvo mesta Kranj 2006. I radicionalna mednarodna prired-
itev, ki jo plavalni klub Triglav prireja že več kot dve de-
setletji, je vrhunec doživela pred dvema letoma, ko se je na 
njej merilo več kot 4 0 0 plavalcev iz l8 držav, med njimi tudi 
poznejši olimpijski zmagovalci v Atenah. Letos je prijavl-
jenih 320 tekmovalcev. Prihajajo iz Avstrije, Nemčije, 
Hrvaške, Italije, Latvije, Madžarske, Makedonije, Moldavije 
in Slovenije. Letošnja prireditev poteka hkrati s še enim 
"močnim" mednarodnim prvenstvom, plavalnim mitingom 
Zlati medved v Zagrebu, zaradi česar ima kranjski nekoliko 
slabšo udeležbo hrvaških plavalcev. Od znanih slovenskih 
plavalcev omenimo Markiča, Dugonjiča, Tahlroviča in 
Aberška, v Kranju pa bosta tudi Blaž Medvešek in Bojan 
Zdešar, ki bosta v Kranju lovila normo za evropsko prvenst-
vo. Predtekmovanja se bodo v obeh tekmovalnih dneh za-
čela ob 9. uri, finala bodo popoldne ob 17. uri. D. Ž. 

KOLESARSTVO 

KRANJ 

Kolesarski vikend v Kranju 

Za 39. VN Kranja - Memorial Filipa Majcna (UCI 1.2), ki se 
bo začela jutri, 3. junija, ob 12 . uri, je prijavljenih 18 ekip. od 
tega pet slovenskih. Trasa največje enodnevne dirke pri nas 
je v prvih treh krogih speljana od Kranja čez Naklo do Trži-
ča, sledita dva kroga čez Hudo na Brezje, nato pa se bodo 
kolesarji predvidoma nekaj po 15. uri vrnili v Kranj in v za-
dnjih treh krogih po okolici mesta pri kranjski gimnaziji za-
ključili 173 km dolgo dirko. 
Naslednji dan, v nedeljo, 4. junija, pa sledi še kolesarska dir-
ka Po ulicah Kranja. Ob 8. uri zjutraj jo bodo začeli dečki C, 
nato bosta sledili še kategoriji dečkov B in A, mladinci, 
okrog 10 .30 pa je predviden štart za člane. Na dirki zmago 
iz lanskega leta brani Valter Bonča iz vrst organizatorjev, KK 
Sava Kranj, v katerem v letošnji sezoni znova dokazuje kva-
litetno delo z mladimi in na nedeljski dirki lahko med dečki 
znova računamo na izvrstne rezultate. M. B. 

Odbojkarsko srečanje vseh generacij - Ob zaključku letošnje 
sezone pripravlja odbojkarski klub Triglav Kranj srečanje od-
bojkaric in odbojkarjev vseh generacij, ki bo v nedeljo, 4. ju-
nija. Začelo se bo ob 9. uri, potekalo pa bo na petih igriščih 
na Planini (športna dvorana in OŠ Jakoba Aljaža). Po 13. uri 
bo še družabno.in rekreativno srečanje v RC Vogu v Besni-
ci. Svojo navzočnost potrdite na naslov info@oktriglav.si. 

Tekmovanje v rolkanju - V rolkarskem parku v Lescah bo v 
soboto, 3. junija, tekmovanje v rolkanju. Začenja se ob n . 
uri z zbiranjem prijav. V primeru dežja prireditev odpade. 
Organizatorja sta Skate Slovenia in društvo Deska, več in-
formacij na wrtvw.skate-slovenia.net/skateday. 

Olimpijski tek na Hrušici - Športno društvo Karavanke da-
nes, 2. junija, prireja olimpijski tek okoli mejnega platoja 
Hrušica. Dopoldne je bil že tek za vrtce, ob 16 .30 bo za 
osnovne šole, 17 . 10 za osebe s posebnimi potrebami in in-
valide, ob 17.30 pa za ostale udeležence. Prijave sprejemajo 
neposredno pred štartom. Več informacij predsednik dru-
štva Roman Zupane, tel. 051/418-564. 

Turnir v odbojki na mivki - V soboto, 3. junija, se bo ob 9. uri 
v rekreacijskem centru Vogu v Besnici začel turnir v odbojki 
na mivki. Prijave na odbojkanamivki@yahoo.com ali po te-
lefonu 031 /300-087. 

Odprto občinsko prvenstvo v tenisu - Teniški klub in Šport-
na zveza Tržič prirejata odprto občinsko prvenstvo v tenisu, 
ki bo jutri, 3. junija, na teniškem igrišču v Križah z začetkom 
ob 8. uri. Prijave na TK Tržič (Edo Rozman), tel. 041/735-882 
ali na športna.zveza.trzic@2.net ali pol ure pred začetkom. 

Teniški turnir za veterane - Na teniških igriščih turistične 
kmetije Trnove v Dupljah se bo jutri, 3. junija, ob 9. uri za-
čel tradicionalni teniški turnir v dvojicah za veterane nad 4 0 
let. Prireditelj šestega Tominčevega memoriala je TVD Par-
tizan Duplje. Prijave sprejemajo na dan tekmovanja do 8. 
ure, ko bo tudi žrebanje dvojic. Informacije 041/734-186 
(Jože) ali 041/734-187 (Brane). 

Nogometni spored - V soboto, 3. junija, bo v 36. krogu prve 
nogometne lige ob 18. uri tekma med Domžalami in Mari-
borom Pivovarno Laško. Istega dne se bodo merili tudi dru-
goligaši. Tinex Šenčur bo gostoval pri Svobodi Ljubljana, Su-
pernova Triglav pa pri Koroški Dravograd. Pari v 25. krogu 
tretje lige zahod pa so Ihan : Izola Argeta, Brda : Jesenice, 
Zarica: Jadran Dekani in Kalcit Vodoterm : Dob. Tekme 
bodo v nedeljo, 4. junija, ob 17.30. V soboto ob 17.30 pa 
bodo tudi tekme 26. kroga 1. gorenjske lige s pari Sava: 
Kranjska Gora, Alpina Žiri: Železniki, Velesovo: Lesce, Viso-
ko: Naklo in Britof: Bled. V 2. gorenjski ligi bodo takrat tudi 
tekme Polet : Preddvor, Ločan : Bohinj, Trboje: Kondor in 
Podbrezje : Bitnje. D. Ž. 

Vaterpolski spored - V sedmem krogu vaterpolskega prvenstva 
se bosta že drevi ob 20.45 v pokritem olimpijskem bazenu v 
Kranju pomerili ekipi Triglava in Kopra, v soboto pa na Kode-
Ijevem v Ljubljani ob 18. uri igrata Olimpija in Branik, j. M. 

Balinarski spored - 8. KROG, sobota ob 17.00: super liga • Ja-
dran Izola : Bistrica, Lokateks Trata : Sloga, 1. liga - Jesenice 
: Skala, Primskovo : Železničar; 2. liga vzhod - Tržič : Tezno 
Cimos, Čirče VAN-DEN : Sodček, Radovljica Alpetour: Svo-
boda. 1. GORENJSKA LICA, 4. kolo (danes ob 17.00): vzhod 
- Zarica : Loka 1000, Milje : Rogovila TELE-TV (že odigrano), 
Sava : Bratov Smuk, Huje : Podnart; zahod - Kres Javornik : 
Jesenice Gradiš, Center: Lesce, Adrijan Črnivec : Jurč Blej-
ska Dobrava, Trata Vedrialp: Visoko Rapa. S. Š. 

Smukov turnir - ŠD Jedro Tržič vabi ljubitelje šahovske igre 
na 'Smukov turnir', ki bo v nedeljo, 4. junija, v gostilni 
Smuk, Retnje 20 v Tržiču. Prijave sprejemajo do 9.15, tek-
movanje pa sc bo začelo ob 9.30. Informacije: Jože Prašni 
kar, telefon: 04/5963-721 , G S M : 040-238-150 ali Fax: 
04/5963-721. Tržičani obenem vabijo vse šahiste in ljubite-
lje šaha na redne mesečne turnirje, ki se igrajo vsak prvi po-
nedeljek v mesecu. Tekmovanja bodo predvidoma potekala 
v Paviljonu Ferda Mayerja 4 v Tržiču, tik ob glavni pošti. Prvi 
turnir bo potekal 5. junija, začetek tekmovanja ob 18. uri, pri-
jave do 17.45. Kontaktna oseba je Jože Prašnikar. O. O. 

26. Tek na Mohor - ŠD Bela peč - Podblica jutri, 3. junija, 
organizira 26. Tek na Mohor. Start teka bo ob 16. uri. Za več 
informacij pokličite Andraža Potočnika (051/354 904). M. B. 
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GORENjSKI SEMAFOR 

ŠAH 
ŠD Corenjka Lesce, 5. turnir 
9 krogov, l o minut, 22 igralcev 
Končno stanje: i. Saša Vukanovič MM 8 (SČG), 2. Franc 
Rodman MK 7 (ŠD Jesenice), 3. Zlatko Jeraj MK 6 (ŠD Je-
senice), 4. Risto Cvetkov I 5,5 (ŠD Jesenice), 5. Simona 
Orel wFM 5 (ŠS Tomo Zupan Kranj), 6. Franc Ravnik MK 
5 (ŠD Jesenice), 7. Tase Ristov I 5 (ŠK Stari Mayr Kranj), 

8. Stane Valjavec I 5 (ŠK Stari Mayr Kranj). O. O. 

Makedonski kulturni praznik 2006, 
9. krogov, 10 minut, 37 igralcev 
Končni vrstni red: 
1. Oskar Orel FM (ŠS Tomo Zupan Kranj) 8 , 2. Dušan 
Zorko MK (ŠS Tomo Zupan Kranj) 7, 3. Saša Vukanovič 
MM (SCG) 7 , 4. Matej Keršic MK (ŠK Stari Mayr Kranj) 
6,5, 5. Risto Cvetkov II (ŠD Jesenice) 6 , 6. Milorad Bula-
tovič MK (ŠK Stari Mayr Kranj) 6 , 7. Simona Orel vî FM 
(ŠS Tomo Zupan Kranj) 5,5, 8. Rudi Pegovnik 5,5, 9. Zlat-
ko Jeraj MK (ŠD Jesenice) 5,5, io . Stane Valjavec I (ŠK Sta-
ri Mayr Kranj) 5,5 , 11 . Alfonz Medved I (ŠK Stari Mayr 
Kranj) 5,5,12. Vid Gazvoda I (ŠK Stari Mayr Kranj) 5,5 D.Ž. 

Slovenska športna revija 
J U N I J 

v osrednjih prispevkih se predstavljalo: 

• MIss športa Slovenlle Aneta Salihovlč 
• Favoriti SP v nogometu 
• Atletinja Helena Javomilc 
• Kajakaš Jošt Zal(ra]šek 
• Kolesar Bomt Božič 
• Rokometašice Krima 
• Košarkarja Matjaž Smodiš in Saša Vujačič 
• Piavalec Marko Miienkovič 
• Kegljavka Barbara Hdel 
• Atlet Marko Bratož 
• Rokometaš MomIr liič... 

Prestižna številka slovenske športne revije Š P O R T 
vas čaka pri vašem prodajalcu časopisov, 
(na nasiovnici je nogometaš Barcelone In brazilske 
reprezentance Ronaldiniio). 

Revijo Š P O R T iaiiko naročite na 0 1 / 5 4 1 7 6 48. 
na e-sport@slol.net ali na www.revlja-sport.si! 

ff 
INFORMATIVNA DNEVA 

FAKULTETE ZA PODIPLOMSKE 
DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE 

ZA VP I SNO LETO 2006 

Fakulteta je razpisala za vpisno leto 2006/07 naslednje 
podiplomske študijske programe: 

• ZNANSTVENI MAGISTERIJ IZ DFtŽAVNIH IN EVROPSKIH 
ŠTUDIJ 

• ZNANSTVENI MAGISTERIJ IZ MEDNARODNIH, 
PRIMERJA1.NIH IN EVROPSKIH ŠTUDIJ 

• STROKOVNI MAGISTERIJ IZ JAVNE UPRAVE 
• STROKOVNI MAGISTERIJ IZ MEDNARODNIH 

IN DIPLOMATSKIH ŠTUDIJ 
• SPECIAUZACIJA IZ DRŽAVNIH ŠTUDIJ 
• DOKTORAT ZNANOSTI IZ DRŽAVNIH IN EVROPSKIH 

ŠTUDIJ 

Za vse zgoraj navedene študijske programe bosta informativna 
dneva v ponedeljek, 5. junija, ob 17. uri v Mariboru v stavbi 
Rektorata Univerze v Mariboru (Dvorana Frana Miklošiča) in v 
četrtek, 8. junija, ob 17. uri v Ljubljani, v dvorani Slovenske 
matice, Kongresni trg 8. 

Obrazec za prijavo za vpis, besedila šludijskih programov in 
pravila fakultete ter vse sprotne informacije dobijo kandidati na 
spletni strani fakultete www.fds.si, po telefonih: 041 /497 520, 
04/260 18 50 in prek elektronske pošte brdo@fds.si. 

Zmaga košarkaric Zahoda 
Na 6. dnevu slovenske ženske košarke so se predstavile tudi gorenjske košarkarice. 

BARBARA TODOROV IČ 

Maribor - Dvorana Tabor je v 
soboto gostila ta čas najbolj-
še košarkarice, ki so se med 
seboj pomerile v ekipah 
Vzhoda in Zahoda v vseh sta-
rostnih kategorijah. Glavna 
tekma dneva je bila danska 
tekma, na kateri je v ekipi 
Vzhoda zaigrala Domžalčan-
ka Poiona Bokavešek, pri Za-
hodu pa so igrale Katarina 
Ristič, Ljiijana Matovič (obe 
igralki Odeje) in Kranjčanka 
Sandra Piršič, ki sicer igra 
pri ljubljanskem Leku Ježici. 
Košarkarice Zahoda so tek-
mo začele nekoliko bolj po-
časi, a so po nekaj minutah 
igre ujele Vzhod in tekmo 
nadaljevale s hitro in privlač-
no igro ter si že v prvih dese-
tih minutah priigrale 14 točk 
prednosti. V nadaljevanju so 
košarkarice obeh ekip poka-
zale nekaj lepih akcij, dobro 
so zadevale tudi za tri točke, 
tako da so gledalci uživali v 
predstavi. Na koncu so zma-
gale košarkarice Zahoda, ki " 
so obdržale svojo prednost iz 

prve četrtine, bilo je 90:79. 
Med polčasom so razglasili 
tudi najboljše igralke letoš-
njega državnega prvenstva. 
Najboljša skakalka in najbolj 
koristna igralka je bila San-
dra Piršič, ki je bila izbrana 
tudi v najboljšo peterko pr-
venstva, s svojo letošnjo se-
zono pa je bila tako zelo za-
dovoljna. v najboljšo peterko 
je bila izbrana tudi Ločanka 
Katarina Ristič, ki je na žen-
skem Allstarsu zmagala tudi 
v metanju trojk, na tekmova-
nju v metanju prostih metov 
pa je bila najboljša Jana Oso-
Iriik iz Domžal. 

Košarkarski dan so sicer 
začele košarkarice mlajših 
starostnih kategorij. Pri pio-
nirkah B je prepričljivo zma-
gala ekipa Zahoda s 43:23, 
ostale tekme pa so bile bolj 
izenačene. Pri pionirkah A 
so bile po podaljšku boljše 
košarkarice Vzhoda s 33:32. 
Pri kadetinjah so bile boljše 
košarkarice Zahoda z 49:44, 
pri mladinkah pa so bile bolj-
še košarkarice Vzhoda s 

Teja Oblak je bila najbolj koristna igralka na tekmi kadetinj. 53:51. 

KARATE 

KRŠKO 

V Kranj štirinajst kolajn 

v soboto je bilo v Krškem državno prvenstvo v karateju za 
dečke in deklice, ki so se pomerili v katah posamezno in 
ekipno, kihonu, jiyu in športnih borbah. Nastopilo je 337 
tekmovalcev iz 4 0 klubov v več kot 450 posameznih in ekip-
nih nastopih. KK Shotokan Kranj je ovoji! 10 kolajn, in sicer 
5 zlatih, 4 srebrne in 1 bronasto. Zlato so osvojili Vanja Ši-
Ijak (v katah in borbah in jiyu ippon kumiteu), Nastja Bojič 
in Andreja Bohak, srebro Vanessa Zamik, Aleksandar Fiiič 
in juš Markač, slednji tudi bron v borbah. KK Kranj pa je 
osvojil 4 kolajne: zlato ekipno kate starejše deklice, drugi 
mesti Blažka Poklič in Matija Štern, tretje pa ekipno mlajše 
deklice v katah. D. Ž. 

ROKOMET 

KRANJ 

Termo izpadel iz lige za obstanek 

Rokometaši v ligi Telekom so odigrali zadnji krog. V končni-
ci s e j e rokometni klub Gold Club v neodločeni tekmi (31:31) 
proti Pivovarni Laško uvrstil v ligo prvakov. V skupini za ob-
stanek je škofjeloški Termo v sredo odigral še tekmo s Slo-
vanom. Končala se je z rezultatom 29 :25 (12:13). Toda v ligi 
za obstanek je bilo že odločeno: v njej ostane Slovan, Termo 
pa izpade skupaj s Krko. D. Ž. 

TENIS 

MARIBOR 

Urši jerman Bergantov memorial 

Na tradicionalnem Bergantovem memorialu, ki se že vrsto let 
v močni mednarodni konkurenci odvija v mariborskem teni-
škem klubu Branik, je odmeven uspeh dosegla Urša Jerman. 
14-letnica kranjskega Triglava je bila kot sedmo postavljena 
igralka najboljša v svoji kategoriji, potem ko je v finalu gladko 
ugnala tretjo nosilko, Hrvatico Silvijo Njirič z rezultatom 6:2; 
6:1. Pred državnim prvenstvom je to vsekakor odlična napo-
ved za osvojitev še enega naslova slovenske prvakinje. B. M. 

HOKEJ 

JESENICE 

Acroni lahko nastopi v avstrijski hokejski ligi 

Predsedstvo Hokejske zveze Slovenije je ta teden na izredni 
seji jeseniškemu klubu Acroni odobrilo nastop v avstrijski 
hokejski ligi EBEL. Vodstvo jeseniškega kluba sedaj lahko 
nadaljuje pogovore z vodstvom avstrijske lige. Zadnje po-
drobnosti o nastopih Jeseničanov v ligi EBEL v prihodnji se-
zoni bo Hokejska zveza Slovenije določila na naslednji seji, 
ko se bo sestalo razširjeno predsedstvo zveze. D. Ž. 

VATERPOLO 

KRANJ 

Triglav zlahka ugnal Olimpijo 

V sredo so vaterpolisti odigrali že šesti krog državnega pr-
venstva sezone 2005-2006. Branilec naslova kranjski Triglav 
ni imel velikega dela s ljubljansko Olimpijo. Vaterpolisti Ko-
pra pa so v Mariboru visoko premagali Branik in se s tem 
utrdili na drugem mestu in bo prav gotovo nasprotnik Tri-
glavu v velikem finalu za naslov državnega prvaka sezone. 
Rezultata: Branik : Koper 3:12 in Triglav : Olimpija 13:6. J. M. 

ATLETIKA 

DOLENJSKE T O P U C E 

Kranjski atleti odlični 

Na atletskem mitingu v Dolenjskih Toplicah je Tina Čarman s 
613 cm v skoku v daljino osvojila 3. mesto, Petra Perčič pri mla-
dinkah 2. mesto s 562 cm, Špela Kern 3. mesto s 549 cm. Pio-
nir Jaka Škrlep pa je zmagal skoku v daljino s 586 cm. D. Ž. 

CARAVAN HOLZER 
• prikolice • domovi na kolesih 
> posebna ponudba predšoforov 
> plinski štedilniki > hladilniki 
• klimatske naprave > satelitske 

antene • solarne naprave 
Celovec, Ehrenta lers t rasse 33 

tel. 0043/463(43357 

G G 

naročnine 
04/2014241 

e - p o š t a : n3r0cnlne@g-glas.si 
w w w . g o r e n j s k l g l a s . s i 
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SIMPLVCLEVER 

Avtohiša Vrtač d.0.0. Kranj, Delavska c. 4. tel.: 04 27 00 235 

OBČINA NAKLO 

Na podlagi 28. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS. 
št. 1 1 0 / 0 2 , 8/03i)opr.. 58/03-ZZK-1) Občina Naklo sklicuje 

PROSTORSKE KONFERENCE 
za: 

pripravo Strategije prostorskega razvoja in 
Prostorskega reda občine Naklo 

ki bo v sredo, dne 07.07.2006, z začetkom ob 14 .00 uri. 
v sejni sobi Ot)čine Nakio. Glavna cesta 24. Naklo 

Na prostorski konferenci bo predstavljen osnutek programa pri-
prave Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda občh 
ne Naklo. 

Postopek priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega 
reda bo vodila Občina Naklo. 

Namen prostorskih konferenc je pridobitev priporočil, usmeritev in 
legitimnih interesov lokalne skupnosti, gospodarstva, interesnih 
združenj ter organizirane javnosti v zvezi s pripravo. 

I Udeleženci prostorske konference, ki predložijo dokazilo, da 
^ zastopajo organ, organizacijo, društvo ali dnjgo pravno osebo. 
I lahko na konferenci podajo svoja priporočila in usmeritve v pisni 
I obliki ali ustno na zapisnik. 

I Osnutek programa priprave je na vpogled v prostorih občinske 
I uprave Občine Naklo. Glavna cesta 24. Naklo, vsak delavnik v 
i času uradnih ur. 

Šifra: 3 5 0 0 0 0 3 / 2 0 0 6 - 1 
Datum: 02 .02 .2006 

ŽUPAN JANEZ ŠTULAR 
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TLAKOVCI PODLESNIK 
Maribor, Dupleška 316, tel.: 02/450 38 60, faks: 02/450 38 70 

www.tlakovec.si, e-mail: info@tlakovec.si 
SEDAJ TUDI V U U B U A N I • Industrijska cona Stegne 

VS! IZOaKl SO RAZMČNIH r70PL KOVf 
IZ P R A N E G A P E S K A ^ R A Z U C N I H E D E L K O V ! 

w w w . g o r e n j s k i g l a s 

Za nedoločen čas. s 6-mesečnim poskusnim 
delom zaposlimo 

- (m/ž), 
s IV. stopnjo izobrazbe smer elektrikar 
energetik ali elektrikar elektronik. z najmanj 
3 leti delovnih izkušenj na področju 
elektroinstalacijskiti del 

Pisne prijave 
pošljite v 
14 dneh 
po objavi na 
naslov: 
ELBI, d.o.o., 
C. 1 . maja 7 5 , 
4000 Kranj. 

(m/ž). 
z ustrezno izobrazbo 

Pričakujemo: samostojne, komunikativne in 
odgovorne osebe. 
Ponujamo: delo v sodobnem in urejenem 
kolektivu, stimulativno nagrajevanje. 

Čista dolina - SHW, komunalno podjetje, d. o. o. 
Kolodvorska ulica 1 a, 4280 KRANJSKA GORA 

Za delo pri upravljanju s kanalizacijskimi sistemi potrebujemo: 

OPERATERJA - VZDRŽEVALCA NA ČISTILNI NAPRAVI 
IN KANALIZACIJSKEM SISTEMU NA BLEDU (m/ž) 

Potrebna znanja: 
- Vsaj V. stopnja tehnične izobrazbe strojne ali eleklro smeri 
- Nsumanj 5 let delovnih izkušenj, zaželeno na podobnih delih 
- Pasivno znanje nemškega ali angleškega jezika 
- Vozniško dovoljenje kategorije B 

Prošnji naj kandidati priložijo kratek življenjepis in dokazila o 
izpolnjevanju pogojev. Znanje nemškega jezika je prednost. 
Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za 
nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom. 
Pisne prijave pošljite v 8 dneh po objavi na naslov; 
VVTE Projektna družba Bled - razpis ČD 
Ljubljanska cesta 7 
4 2 6 0 BLED 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 1 5 dni po opravljeni izbiri. 

w w w . v o l k 8 w a g e n . s i 

Smešna cena. 
Zaresen avto. 

Gol f 

Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj 
Delaviko cesto 4, 4000 KRANJ 
t«l.: 04 27 00 200. foki: 04 27 00 222 
www. o vto hi savH o C. • i 

SVupru |Xirab«: S.0 - 8,11/100 bn. Emiuie CÔ: IjtS - 206 g; km. Število razi! in nioddov je omrjcno. 

http://www.gorenjski
http://www.tlakovec.si
mailto:info@tlakovec.si
http://www.gorenjski
http://www.volk8wagen.si
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Gorenjci se slabo 
privezujemo 
Ministrstvo za promet bo junija izvajalo akcijo 
Varnostni pas - vez z življenjem. 

V A L E R I J A Č E N Č U R 

Ljubl jana - Na novinarski 
k o n f e r e n c i Ministrstva za 
promet so minister za pro-
met Janez Božič , po min i -
s t rovem pooblasti lu vodja 
Direktorata za prometno po-
litiko Ljubo Za je in višji sve-
tovalec v sektorju za promet-
no politiko Mile Nunič pred-
stavili program varnosti cest-
nega prometa za drugo pol-
ovico leta 2 0 0 6 , ki ga bodo 
izvajala različna ministrstva 
in d r u g i organi . Načrtujejo 
pet akci j : uporaba varnost-
nih pasov , hitrost, začetek 
šolskega leta, varnost pešcev 
in vožnja pod vplivom alko-
hola. 

Cilj ministrstva je do leta 
2 0 1 1 prepoloviti število smrt-
nih žrtev m e d vozniki, pešci 
in kolesarj i ; umir i t i hitrost 
vožnje in umiriti hitrost vož-
nje v nasel j ih - vizija nula . 
Prva akcija, ki bo potekala od 
6. d o 20 . junija, je uporaba 
varnostnih pasov z g e s l o m 
Vamosta i pas - vez z življe-
n j e m . "S to akci jo ž e l i m o 
zmanjšati teže posledic pro-
m e t n i h nesreč , povečati 

stopnjo uporabe varnostne-
ga pasu in vplivati na spre-
m e m b o vedenjskih vzorcev 
pri voznik ih in sopotnikih 
g lede uporabe varnostnega 
pasu," je povedal Nunič. Če 
pride do prometne nesreče 
in niste privezani , imate s 
tem kar šestkrat večjo mož-
nost , da ne boste preživeli 
nesreče. 

"V Slovenij i s e pr ivezuje 
na sprednjih sedežih približ-
n o 8 6 odstotkov voznikov, 
na zadnjih sedežih pa slabih 
4 } odstotkov. Gorenjska re-
gija spada m e d najslabše pri 
privezovanju na zadnjih se-
dežih, saj se privezuje le } i 
odstotkov sopotnikov. Ravno 
privezovanje na zadnjih se-
dežih in uporaba varnostne-
ga pasu v naseljih sta kritični 
točki, saj se v naseljih zgodi 
več kot polovica vseh nesreč. 
Ženske so za razliko od mo-
ških vel iko bolj vestne pri 
privezovanju, saj se jih pri-
pne kar 9 0 odstotkov, med-
tem ko se moških voznikov 
pr ipne okoli 8 4 odstotkov. 
Po rezultatih spadamo v zla-
to evropsko povpreč je , " je 
razložil Ljubo Zaje. 

Cenjene uporabnike slušnih aparatov WIDEX 
obveščamo, da bomo 

v novem prizidku ZD Kranj, Gosposvetska 10a ( 1 . nad.), 
1 . junija 2006 odprli poslovalnico in servis. 

Na voljo vam bomo 
ob ponedeljkih in sredah od 1 0 . do 1 7 . ure. 

SLUŠNI APARATI - WIDEX d.o.o., Ljubljana, Resljeva cesta 32 
tel.: 01/234 57 00, www.widex.si 

R 
RADKf 

RADIO CERKNO, O. O. O. 
PLATIŠEVA UUCA 3 9 . 

5 2 8 2 CERKNO 

TEL.: o s / 3 7 34 7 7 0 
FAX: 0 5 / 3 7 34 771 . 

E:-POŠTA: 1NF0@RADI0<3DMEV.NET • 

89.8 91.1 96.3 

£Xi^ietJcia7®#šbtV il. J2408IM 

O G R E V A N J E B R E Z 
O L J A IN D I M N I K A 

P R I H R A N E K 

Zeussolsr d.o.o.. Ma£e 6, Proddvoi 
04/2555 780. www.26ussolar.8 

: a d i o S O R 

Rjdio Sota d.o.o.. 
Kapucinski trg 4, 

4220 Škofja Loka, 
tel.: 04/506 50 50, 
fax: 04/506 50 60, 

e-mail: info®'radio-sora.si 

Metod Trobec se je obesi 
Po 27 letih zapora se je v samici na Dobu obesil Metod Trobec s Spodnje Bele, ki je do jeseni 1978 
umoril in zažgal najmanj pet žensk, kasneje, v zaporu, pa poskušal umoriti dva sojetnika. V zaporu bi 
moral sedeti še do marca 2015. 

S I M O N Š U B I C 

Ljubljana, Spodnja Bela - V 
torek ob štirih zjutraj se je v 
s a m i c i najbol j varovanega 
dela zaporov na Dobu po 27 
letih živl jenja za rešetkami 
obesil 58-letni Metod Trobec 
s Spodnje Bele, najbolj zna-
ni serijski morilec v Sloveni-
ji. Obesil se je z rjuho, ki jo 
je privezal na vodovodni ven-
til nad s t r a n i š č n i m kotlič-
kom. Pazniki so ga obešene-
ga našli okrog šestili zjutraj, 
ko so odklepal i zaporniške 
celice in delili zajtrk. Poslo-
vilnega pisma, v kateretn bi 
Trobec morebiti zapisal raz-
loge za s a m o m o r , niso našli. 

V na jveč jem s lovenskem 
zaporu je bil Trobec, ki je za-
dnja leta bolehal za rakom 
na prostati, zaprt v samici , 
ker je rad prihajal v konflikte 
s sojetniki. Kot je za javnost 
pojasnil direktor zapora Jože 
Podržaj, se je Trobčevo psi-
hof iz ično stanje v zadnjem 
obdobju nekol iko poslabša-
lo, zaprl se je vase, postal je 
odklonilen d o paznikov. Ker 
je bil Trobec precej muhast 
zapornik, takšno obnašanje 
za zaposlene v zaponi ni bilo 
nenavadno. 

Nekateri m e n i j o , da si je 
vzel življenje zaradi osamlje-
nosti. Od decembra lani ga v 
zaporu zaradi bolezni ni več 
obiskala sestra Cirila, dodat-
no pa naj bi ga marca letos 
potrla smrt 84-letne matere 
Mari je . Mati je zadnje dni 
preživela v d o m u starejših 
občanov v Preddvoru, znajo 
povedati vaščani Spodnje 
Bele, kjer je Metod Trobec ži-
vel zadnja leta življenja na 
prostosti. "Mat i je živela 
sama v hiši vse do lani, ko je 
odvetnik Stanis lav Klop. 
Trobčev zagovornik , hišo 
prodal nekomu iz Tržiča. Po-
tem je šla v dom," je pojasni-
la najbližja soseda Tončka 
Urbanček s kmetije Pr' Slem-
cu. " M a m a ga je imela v le-
pem spominu, in kakor n a m 
je kdaj povedala, m u je občas-
no tudi kaj spekla in mu ne-
sla v zapor," je povedala. 

Trobec bi kazen odslužil 5. 
marca 2 0 1 5 in na Spodnj i 
Beli so se o b novici o smrti 
zloglasnega vaščana kar od-
dahnil i , saj jih je po t ihem 
skrbel dan, ko bi prišel na 
prostost, pa čeprav se ga spo-
m i n j a j o kot pr i jaznega in 
m i r n e g a soseda . "Kar s m o 
imel i z n j i m stike, je bil v 
redu, niti sanjalo se n a m ni, 
kakšnih grozodejstev je spo-
soben . S icer pa se je bolj 
zase držal. Podnevi je pogo-
sto spal, ponoči pa je hodil 
ven. Ni bil prepirljiv, ga pa je 
motil ropot traktorja. In rad 

Zadnji dom Metoda Trobca (Pr' Pajac) na Spodnji Beli že obnavlja novi lastnik. /Foio:co<n(iKiv<i< 

Metod Trobec, star 31 let. 
/ Foto: arhiv Coi«n)skega glavii 

se je pobahal. da je pri n jem 
vse boljše kot pri drugih," se 
s p o m i n j a Tončka . Opisala 
ga je kot čednega moškega, 
ki je tudi na Belo pogosto va-
bil ženske. "Ko so ga prijeli 
zaradi kraje in so leta 1 9 7 9 
prihiteli pospravljat šaro iz 
njegove garaže, s e m že po-
mislila, da h išo pripravljajo 
za ohcet," se spominja . 

U m o r i l n a j m a n j p e t 
ž e n s k 

Metod Trobec je bil kruti 
morilec, pa tudi nepopravljiv 
tat. Do jeseni leta 1 9 7 8 je 
m e d s p o l n i m o b č e v a n j e m 
zadavil, nato pa v krušni peči 
v druž insk i hiš i v Dolenj i 
vasi zažgal n a j m a n j pet 
žensk - 18-letno Vido Marko-
vič iz Gornje Brezovice, 52-
letno M a r j a n o C a n k a r iz 
Ljubl jane. 20- letn0 U r š o 
Brečko iz Črnavca, 42-letno 
A n o Plevnik iz Ljubljane in 
35-letno Z o r k o Nikol ič iz 
Gradačca. Temel jno sodišče 
v Kranju. Trobec umorov ni 
nikdar zanikal, ga je 24. sep-
tembra 1 9 8 2 že v drugo ob-
sodilo na smrtno kazen. Viš-
je sodišče je prvostopenjsko 
sodbo omililo v 2 0 let zapo-
ra. ker je bil med morilskimi 
dejanji bistveno z m a n j š a n o 
prišteven, kar je leta 1 9 8 3 po-
trdilo tudi vrhovno sodišče. 

Metod Trobec na kranjskem sodišču leta 1 9 8 0 . 
/ Foto: aihiv Cofeniilttga glasa 

Kazen je prestal v avgustu 
1 9 9 9 , ker pa je m e d presta-
j a n j e m kazni večkrat zabo-
del dva sojetnika, ga je 
o k r o ž n o sodišče v N o v e m 
mestu leta 1 9 9 8 zaradi dveh 
poskusov umora obsodilo na 
dodatnih 15 let zapora. 

Strašni zločini , ki so jih 
storile njegove roke, so dolgo 
ostali neodkrit i . Da so m u 
policisti prišli na sled, je po-
skrbel kar Trobec sam. Av-
gusta 1 9 7 9 so ga n a m r e č pri-
jeli, ker je premikastU in oro-
pal 30-letnega nemškega tu-
rista. Ko so preiskali njegov 
dom na Spodnji Beli , so na-
šli vrsto ukradenih predme-
tov, policisti pa s o naleteli 
tudi na osebne d o k u m e n t e 
p o g r e š a n e Z o r k e Nikolič. 
Sled jih je vodila v družinsko 
hišo v Dolenji vasi. T a m so 
odkril i zog lenele os tanke 
človeškili teles in oblek nje-
govih žrtev, v krušni peči pa 
so našli tudi ostanke lobanj 
najmanj petih žrtev. Trobca 
so kasneje povezovali tudi z 
u m o r o m 36-letne Olge Pa-
jič, domnevno njegove prve 
žrtve, za kar pa m u niso ni-
kdar sodili. 

Upokojeni odvetnik Sta-
nislav Klep iz Kran ja , ki je 
Trobca zagovar ja l do leta 
1 9 8 4 , pravi, da je Trobec v 
resnici bil duševni bolnik in 
bi sodil v psihiatrično botaiš-

nico, ne pa v zapore. "Glavna 
argumenta obrambe Metoda 
Trobca sta bila, da sodišče ni 
n ikdar ugotovilo pravega 
vzroka smrti žensk, ampak 
se je le domnevalo, da jih je 
zadavil, še večji pa je bil moj 
očitek, ker so duševno bole-
zen Metoda Trobca v psihia-
trični bolnišnici zdravili z 
elektrošoki. Kaj pomeni elek-
trošok, pa vam lahko pove le 
tLsti, ki ga je izkusil na lashii 
koži. T o je u m e t n o cvrtje 
možganov, ki škoduje člove-
kovemu zdravju, o čemer pa 
psihiatrija molči. Morda pa je 
Metod Trobec ravno zaradi 
poškodb možganov, ki so jili 
povzročili elektrošoki, postal 
moiilec," je Klep za Gorenj-
ski glas obnovi l glavno ost 
obrambe izpred 25 let. Zara-
di kritike sodstva ter policije 
in psihiatrije, ki sta na Trob-
cu uporabljali elektrošoke, so 
Klepa v tistih letili pribijali na 
sramotilni steber, in kot pra-
vi, se je tedaj zameri l mno-
g i m sodnikom, kar ga je 
spremljalo vso kasnejšo po-
klicno pot. "V edino zadošče-
nje mi je. da s e m pripomogel 
k temu, da elektrošokov ne 
uporabljajo več. Zgrožen pa 
sem, ker sedaj policija posku-
ša uvesti električne paraliza-
torje, ki so podobno nevarni 
za človekovo zdravje," je po-
vedal Stanislav Klep. 

http://www.widex.si
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Maja 2006 je minilo 150 let od rojstva SIgmunda Freuda, očeta psihoanalize. Junija bo pa svetovno prvenstvo 
v nogonnetu. Ja, kaj pa ima to dvoje skupnega, boste morda vprašali? Zdi se, da več, kot se zavedamo... 

Je glavno res v glavi! 
M I H A N A G U Č 

K 

Nogomet ni 
kar tako. Kdor 
misli, daje pri 

tej igri glavno v 
nogah, se moti. 
Glavno je tudi 
pri nogometu 

v glavi, s katero 
se v vsakem 

primeru da gol, 
bodisi da glava 

sama pošlje žogo 
v mrežo ali pa 
nogam ukaže, 

naj odločno 
"penetrirajo" 

nasprotnikovo 
obrambo in 
zabijejo gol. 

Pri nogometu 
je torej glavno v 
celem telesu, od 
glave do nog... 

aj je tisto glavno 
in katere so gla-
ve, ki to vedo? 
Profesor Anton 
Trstenjak, ki je 

bil tudi sam med "ta glavni-
mi". je svoj čas v nekem in-
tervjuju navrgel nekoliko 
h u d o m u š n o domis l ico o 
petih največjih glavah člove-
štva. Zanimivo, bile so vse 
po vrsti židovskega rodu: 
Mojzes, Jezus, Mane, Freud 
in Einstein. 

Na vprašanje, kaj je tisto 
glavno • da ne rečem abso-
lutno • samo po sebi najbolj 
pomembno, naj bi najprej 
odgovoril Mojzes. Glavno je 
v glavi, z njo nam je dano 
prisluhniti Bogu in njego-
vim zapovedim. |ezus je bil 
bolj človeški; največ je vred-
no tisto, kar je v srcu, središ-
ču vere, upanja in ljubezni. 
Mani sicer ni zavrnil pome-
na glave in srca, zatrdil je le, 
da je primarno v želodcu; kaj 
bi "nadstavba" telesa brez 
presnove, ki se dogaja v nje-
govi "bazi". Freud je šel še 
nižje: sedež tistega, kar nas 
žene, je v genitalijah ... Bog 
pomagaj, boste rekli. Pa še 
nismo pri koncu. Po vseh 
štirih se na prizorišču pojavi 
Einstein in reče: Vse je rela-
tivno! 

Kako zelo sta luda Mojzes 
in Kristus zaznamovala kr-
ščanski Zahod, je splošno 
znano. Marx, Freud in Ein-
stein pa so bili Judje, ki so se 
rodili v Evropi v 19. stoletju 
in s svojimi pre lomnimi 
spoznanji idejno utemeljili 
tri največje revolucije 20 . 
stoletja: socialno, seksualno 
in jedrsko oziroma vesolj-
sko. v teh treh revolucijah se 
je sesulo tako rekoč vse, kar 
je stalo in veljalo dotlej, pa-
dle so mnoge stare družbene 
spone, popustila je nekdanja 
utesnjujoča spolna morala, 
človek se je s svojega sveta 
ozrl in že napotil še v druge, 
hkrati pa razvil orožja in 
energijo, s katero lahko sa-
mega sebe uniči že na tem 
svetu.. . 

Marx, Freud in Einstein so 
imeli vsaj še enega sodobni-
ka, ki jim je bil po moči in 
vplivnosti svoje misli pri-
merljiv. To je bil Friedrich 
Nietzsche, ki pa ni bil Jud. 
Bil je Nemec, mislil je Nad-
človeka. In za njim je nasto-
pila cela množica Nemcev, ki 
so si domišljali, da so nad-
ljudje; Judje, komunisti, ho-
moseksualci, telesno in du-
ševno trajno prizadeti posa-
mezniki, cigani in podobna 
golazen pa podljudje, vredni 
iztrebljenja. Kako se je iz teh 
blodenj izhajajoča vojna kon-
čala, je znano, zmagali so 
podljudje, a za kakšno ceno! 

v teh vrsticah sem se hotel 
pravzaprav spomniti obletni-
ce, ki jo ta mesec obhajajo po 
vsem svetu. Pred 150 leti se 
je namreč na Moravskem ro-
dil eden od naših petih Ju-
dov, Dunajčan S igmund 
Freud ( 1856-1939) . Če bi 
njegov opus povzeli z domis-
lico, da glavno ni v glavi, am-
pak v genitalijah, bi ga seve-
da vulgalizirali. Povsem 
zgrešili pa tudi ne bi. Freud 
je namreč v svoji znameniti 
psihoanalizi razkril, kako za-
pleteni so odnosi med za-
vednim in nezavednim in 
kako je mogoče marsikatera 
dogajanja v človekovi dušev-
nosti (v srcu in glavi) pojas-
niti z dogajanji v njegovi 
spolnosti (v genitalijah). 
Kdor bi rad o njegovem delu 
zvedel več. naj bere njegove 
knjige, ki so še vedno vrhun-
sko čtivo in zmeraj znova 
navdihujejo, ne nazadnje 
tudi našega v svetu ta čas 
najbolj znanega filozofa Sla-
voja 2ižka. 

Junija 2 0 0 6 bo svet v zna-
menju nogometa. Bog ve, 
kako bi to "manijo" razložil 
oče psihoanalize, če bi še ži-
vel? Enega od možnih odgo-
vorov najdemo v klepetalnici 
na spletu. "Če bi Freuda svo-
je čase vprašali kaj o nogo-
metu, bi zagotovo dejal: Ta 
gol, v katerega se tako z užit-
kom zabija s polnim 'Su-
som', ni gol. To je nadome-
stek za vselej nezavedno že-
leno žensko. Pri nogometu 

gre za nezavedno spolno 
združitev z žensko. Nogo-
met je treba brati kot mani-
festno obliko latentne želje. 
Nogomet je treba najprej de-
šifrirati, šele nato lahko o no-
gometu resnično kaj pove-
mo. Takšna freudovska pi-
krost bi po vsej psihoanalitič-
ni logiki imela neke legitim-
ne temelje v teoriji. Toda. ali 
je kaj takega resnično res, 
verjetno ne bomo nikoli iz-
vedeli. Saj tudi ni treba. No-
gomet je tak, kot je, čisto za-
dosten. Ne rabi nobene de-
šifracije..." Malo pozneje za-
piše neznani razlagalec Fre-

uda še tale nasvet: "Zato spo-
štovani samci, ko boste v teh 
dneh sanjali, da zabijate gol, 
vedite, da ne bo šlo za gol. 
Sanjali boste žensko, ki bi ji 
radi dali 'gol', pa je preveč 
muhasta, da bi vam to pusti-
la. Ali pa ste preveč nogo-
metno zanesenjaški vi, ker 
vseskozi buljite v TV ekrane 
... Vaš libido bo zagotovo po-
tešen, čeprav predvsem v 
sublimirano-simbolni obli-
ki. Freud pa bo zopet zma-
gal: Saj sem vam rekel, da je 
moški (tudi v nogometu) pri-
vesek svojega penisa, pa mi 
niste verjeli." 

Res, kaj bi na takšno raz-
lago porekel Freud? Karkoli 
že, nogomet ni kar tako. 
Kdor misli, da je pri tej igri 
glavno v nogah, se moti. 
Glavno je tudi pri nogometu 
v glavi, s katero se v vsakem 
primeru da gol, bodisi da 
glava sama pošlje žogo v 
mrežo ali pa nogam ukaže, 
naj odločno "penetrirajo" 
nasprotnikovo obrambo in 
zabijejo gol. Pri nogometu 
je torej glavno v celem tele-
su, od glave do nog. Kdor ne 
verjame, naj se prepriča, pri-
ložnost je tu - svetovno pr-
venstvo v nogometu. 

Sigmund Freud, oče psihoanalize (1856-1939) 
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Poleti 2005 je pri Študentski založbi v Ljubljani v odlični zbirki Beletrina kot 125. naslov izšla knjiga Prihodnost, ki je 
ni bilo - roman Vladimirja Kavčiča. Prejšnji teden pa snno zvedeli, da je bilo to delo uvrščeno v najožji izbor petih 
finalistov za prestižno literarno nagrado Kresnik, ki bo podeljena na kresni večer 2006 na Rožniku. To je bil tudi 
povod za pogovor z avtorjem. 

Prihodnost, ki je ni bilo 
V L A D I M I R KAVČIČ, P ISATELJ IN UREDN IK , ROJAK Z G O R E N J S K E G A JUGA 

MtHA NAGLIČ 

Sedanje 
generacije piscev 
so vrednostno in 
estetsko drugače 

orientirane. 
Sprejele so idejo 

o koncu 
zgodovine, 

prihodnost pa 
prepustile 

marketingu in 
tehnologiji. Svet 

in človeka v 
njem so 

prepustile 
globalnemu 

projektu 
kapitala, zato so 

zanj tudi one 
same 

nezanimive in 
životarijo na 

njegovem 
obrobju. Moja 

literatura pa še 
pripada svetu, ki 

bi ga bilo treba 
spremeniti... 

V intervjuju, Id ga 
sva ga naredila 
ob Vaši 70-let-
nici (Sobotna 
priloga Dela, 7. 

decembra 2002), ste stoično 
izjavili, da ste "že zdavnaj 
zunaj kroga, v katerem se 
'dogajajo' literarne nagrade". 
Uvrstitev med peterico fina-
listov za Kresnika 2 0 0 6 pri-
ča drugače? 

"S samo uvrstitvijo med 
nominirance za nagrado se 
dejansko ni še nič spremeni-
lo. Nagrado bo dobil eden od 
nominirancev, prepričan 
sem, da to ne bom jaz." 

Zbirko Beletrina ureja in-
ventivni Mitja Čander, v nje-
nem uredniškem svetu so 
avtorji mlajše generacije. 
Enako velja za Kresnikovo 
žirijo. Ali ni lepo, da so Vas -
ne glede na končni Kresni-
kov izid - kot e n ^ od vete-

ranov slovenske književnosti 
s svojo pozornostjo počastili 
avtorji, ki sodijo med njeno 
mlado avantgardo? 

"S sprejemom, ki sem ga 
doživel pri Beletrini, sem bil 
prijetno presenečen. Mitja 
Cander in njegovi sodelavci 
so izjemno načitani in odlič-
ni poznavalci naše literature, 
izkazalo se je, da tudi moje-
ga dela, v njegovih bistvenih 
razsežnostih. Njihova senzi-
bilnost in znanje obetata, da 
bo domača književnost tudi 
v prihodnje viden dejavnik 
našega duhovnega razvoja." 

En dan po objavi, da ste uvr-
ščeni v Kresnikov finale, so 
mediji objavili še vest, da 
Vam bo 8. junija na Ljub-
l janskem gradu podeljena 
Župančičeva nagrada mest-
ne občine Ljubljana "za iz-
jemne stvaritve v kulturi", v 
Vašem primeru "za življenj-
sko delo". Nagrade se torej 
kar vrstijo... 

"Govoriti o nagradah v 
množini je še prezgodaj. Te 
so tudi sicer stranski proiz-
vod. Moja pozornost je ved-
no veljala delu samemu in 
vprašanjem, zaradi katerih 
se s pisanjem sploh ukvar-
jam." 

Kolikor mi je znano, v pr-
vem letu po izidu romana ni 
bilo večjih kritiških odzivov. 
Kako razlagate to dejstvo, so 
se ga kritiki ustrašili? 

"Za večje kritiške odzive je 
bilo. po mojem, kar nekaj 
'ovir'. Delo je obširno in že 
samo branje zahteva dosti 
časa. Analiza obravnavanih 
vprašanj bi nehote zahtevala 
opredeljevanje do posamez-
nih segmentov naše prete-
klosti, to pa je za marsikoga 
že neprijetno opravilo. Daljše 
kritike knjige tudi ni kje obja-
viti in. ne nazadnje, to delo je 
tudi slabo plačano. Moji časi 
so že tako oddaljeni, da jih je 
le malokdo še pripravljen ra-

zumeti. Spreminja se tudi 
odnos do književnosti same. 
Sedanje generacije piscev so 
vrednostno in estetsko že 
drugače orientirane. Sprejele 
so idejo o koncu zgodovine, 
prihodnost pa prepustile 
marketingu in tehnologiji. 
Svet in človeka v njem so pre-
pustile globalnemu projektu 
kapitala, zato so nezanimive 
tudi za sam kapital in života-
rijo na njegovem obrobju. 
Moja literatura pa še pripada 
svetu, ki bi ga bilo treba spre-
meniti. Torej tudi sodobna ni 
več in posledično je - neaktu-
alna." 

Posvetiva se zdaj romanu, ki 
sem ga kljub skoraj 1 0 0 0 
stranem prebral na dušek. 
Nekoč, ko ste bili še mini-
ster. ste mi zaupali, da se 
kljub zaposlenosti ravnate 
po načelu nulla dies sine linea 
• ni ga dneva brez vrstice - in 
tako ohranjate pisateljsko 
formo. Odkar ste upokoje-

nec, seveda niste odnehali, 
temveč ste dobesedno iz-
bruhnili. Je pisanje Vaš te-
meljni način življenja? 

"Kljub temu da se ukvar-
jam z mnogimi stvarmi, je 
pisanje očitno najbolj znad-
len in najbolj konstanten del 
moje eksistence. Vse drugo 
se je izkazalo kot hitreje 
minljivo. Ker pa sem bil že 
nekajkrat javno opomnjen, 
da sem "veliko" napisal, mo-
ram biti zadržan in pišem le 
še za svoj predal." 

Prihodnost, ki je ni bilo, je 
avtobiografski roman, pisan 
v tretji osebi. "Brez sleher-
nih ovir se je sprehajal po 
pokrajinah svojih spominov 
in podoživljal trenutke, ki so 
se mu za vselej vtisnili v spo-
min." Živite dvojno življe-
nje, vsaj v dveh pokrajinah, 
stvarni in spominski? 

"Spominska pokrajina pa 
postaja vse bolj fantomska, 
brezbrežna, nepregledna in 
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neobvladljiva. Za pisca neiz-
črpen vir inspiracije." 

Čas dogajanja v romanu so 
prva leta po 2. sv. vojni. "V 
Ljubljano sem prišel po kon-
čani vojni, star trinajst let. 
Za otroka iz revne družine je 
bila to velika sreča. Verjel 
sem, da mi bo šola odprla 
pot do čisto drugačnega živ-
ljenja, kot bi ga imel, če bi 
ostal na vasi..." In Vam ga je 
res! Naredili ste kariero, po-
stali ugledni urednik in pisa-
telj, direktor in minister. 
Č e m u tedaj sploh misel o 
"prihodnosti, ki je ni bilo"? 

"Prihodnost v naslovu 
knjige je mišljena kot druž-
Ijeni projekt, ki bo uresničil 
visoko stopnjo medsebojne 
človeške solidarnosti in hu-
manosti. Osebni razvoj zno-
traj takšnega projekta ni 
podvržen merilom kapital-
ske uspešnosti ali meščan-
ske prestižnosti. V vsakem 
obdobju svojega življenja 
prevzemaš vlogo in naloge, 
za katere si dorasel in jih rad 
opravljaš, v sodelovanju z 
drugimi. Osebno nisem ni-
koli delal kariere in nikoli 
tudi nisem imel občutka, da 
bi bil v tem pogledu kaj do-
segel. Opravljal sem delo, h 
kateremu sem bil povabljen 
in m e je tudi osebno veseli-
lo. Zakaj projekt ni mogel 
uspeti, pa je znano ..." 

Saj res: zakaj pravzaprav ni 
m(^el uspeti? Med vojno so 
bile v boju vsaj tri možnosti 
v bodočnosti, po svoje jih 
povzema tudi "reklo", ki je 
še pred koncem vojne obkro-
žilo Poljansko dolino in ga 
povzamete v romanu: "Kdo 
bo zmagovalec, kdo bo v pri-
hodnje vladal svetu? Rasa, 
kasa ali masa?" Rasa je bila 
"Dolfetov" projekt, masa "Jo-
žetov", zmaguje pa očitno 
kasa? 

"Vse zmage so le začasne 
in po vseh zmagah je vedno 
znova spet poražen človek. 
Kajti zlo, proti kateremu se 
vedno znova bori, je v njem 
samem. Prav v vsakem ga je 
nekaj, mnogi se ga zavedajo 
in ga sami tudi obvladujejo, 
pri nekaterih pa se sprošča v 
prav razdiralne dimenzije. 
Če samo pomislimo na Člo-
vekovo zgodovino, koliko do-
brih projektov je že imela, a 
kje smo, . . " 

Ob branju romana, v kate-
rega sem se povsem vživel, 
me je najbolj pretreslo tisto 
osnovno vzdušje nenehne 
preganjavice, ki obdaja glav-
nega junaka. Kako ga ne bi! 
Če nekdo kot otrok doživi, 
da v sobo, kjer spi skupaj s 
tetami, sredi noči vržejo 
bombo, bo tudi pozneje ne-
nehno oprezal, kdaj bo spet 
počilo ... Tisti, ki smo živeli 
brezskrbno otroštvo po voj-

ni, si kaj takega le težko 
predstavljamo. Vaš roman to 
vzdušje mojstrsko "pričara". 
Koliko let mora preteči, da se 
človek osvobodi take more? 

"Vsaj petdeset." 

Prezgodaj dozoreli otroci ste 
bili zmožni tudi pravih avan-
turističnih dejanj. V romanu 
beremo, kako glavni junak 
in njegov vrstnik, oba še deč-
ka, spremljata težki lojtrni 
voz s parom konj, ki so ju 
"mobilizirali" N e m d ob svo-
jem umiku čez Ljubelj - z 
nalogo, da vse skupaj pripe-
ljeta nazaj. In to tudi res sto-
rita. Na Vetrinjskem polju, 
kjer sredi maja 1945 še tabo-
rijo domobranci, "ukradeta" 
domači voz in se nonšalant-
no odpravita čez Ljubelj na-
zaj v Poljansko dolino. Epi-
zoda. za katero se zdi, da je 
možna le v romanu ali na fil-
mu ... 

"Takšnih primerov, kot je 
opisani, je bilo iz Poljanske 
doline celo več. Še žive priče 
pa najbrž ni več." 

Na spletni strani Študentske 
založbe beremo: "Kavčičeva 
obsežna romaneskna trilogi-
ja se ukvarja s časom po dru-
gi svetovni vojni. V romanih 
avtor razčlenjuje obdobje 
gradnje socializma in pred-
vsem usodo posameznika v 
tem procesu ... Gre za intim-
ne zgodbe posameznikov, 
večinoma Kavčičevih prijate-
ljev, znancev in tudi znanih 
ljudi iz polpretekle zgodovi-
ne. Dogajalni prostor je 
Ljubljana, predvsem njen 
meščanski milje, ki se sooča 
z velikimi ideološkimi in 
zgodovinskimi sprememba-
mi." Mar ni "dogajalni pros-
tor" vsaj toliko kot Ljubljana 
Poljanska dolina, njen vaški 
"milje", Id se prav tako sooča 
z velikimi spremembami, pa 
njeni ljudje, ki jih starejši 
domačini zlahka prepozna-
jo? 

"V opisani zgodbi se prete-
klost in sedanjost nepresta-
no prepletata, kot sicer v živ-
ljenju nasploh. Pri vojni ge-
neraciji pa je vloga preteklo-
sti (vojne) še bolj poudarjena 
in njeno prežemanje s seda-
njostjo bolj izrazito, lahko 
tudi bolj travmatično in dra-
matično." 

Meni je bilo še posebej pri 
srcu Vaše pisanje o najinih 
rojakih z gorenjskega juga, 
ki sem jih prepoznal. Ko Da-
nijel. ki je eden teh ljudi, 
preživi počitnice med Do-
lenjci, spozna razliko. "Raz-
lika s Podgorjem (= Vašo 
rojstno Podgoro?), ki se je 
večkrat ponujata, je bila očit-
na. Tukajšnji ljudje so bili 
med seboj bolj povezani in 
sovraštva kot da niso pozna-
li." To sovraštvo, ki m u je 
vojna dala krila, je bilo dosti-

krat usodno, vir številnih tra-
gedij, globlji od razlik v na-
zorih? 

"Pri opisovanju oseb se še 
posebej zavedam, kako so 
možnosti našega medseboj-
nega razumevanja omejene. 
Kajti s psiliološkega stališča 
je vse naše početje razumlji-
vo in opravičljivo. Vse ima 
svoje vzroke in razloge, vse 
kar je bilo, je moralo biti 
prav tako, kot je bilo. Po svo-
ji notranji logiki, navzven pa 
lahko tudi pogubno ... Ne bi 
si upal trditi, da sem sploh 
kdaj znal izrisati kakšno ce-
lovito osebnost, vse je le del 
zunanjega dogajanja, nekili 
zgodb, ki niti ne smejo biti 
zapletene, da bi bile vsaj 
malce zanimive in bralne. 
Za pisatelje nasploh tudi ve-
lja, da je za njih pomembna 
zgodba, ne posameznik in 
tudi ne resnica. Saj je tudi 
možna vloga književnosti v 
tem, da opozarja na tisto, kar 
nam je lahko skupno in ne 
na posameznosti, ki ostajajo 
neodkrite, nerazumljive, ne-
razložene in nerazložljive. 
Kar zadeva okolje, iz katere-
ga sem izšel, se m u seveda 
oddolžujem tako, da nava-
jam domača imena, krajev-
na in ledinska, ali osebna 
imena, ki so za te kraje zna-
čilna. Vendar želim hkrati 
tudi povedati, da krajevno 
obarvanih vprašanj in pro-
blemov ne občutim. Med 
Dolenjci in Gorenjci ne vi-
dim nobene posebne razli-
ke. Podgorje je izmišljen 
kraj. kot mnogi drugi v mo-
jih knjigah. V Poljansko do-
lino sem jih namestil zato, 
da bi lahko obravnaval vpra-
šanja, ki se niso zgodila v no-
beni resnični vasi, bi se pa 
lahko povsod." 

Čar romana je tudi v Rni ui 
prav nič vsiljivi erotiki, s ka-
tero je prežet, zlasti v dru-
gem delu (Poletje z Gabrije-
lo). Ljubezen se vedno uve-
ljavi. tudi v časih, ko prevla-
dujeta strah in sovraštvo? 

"Erotika je očarljiv del živ-
ljenja in brez nje si tega ni 
mogoče zamisliti. Uveljavlja 
se v vsakršnih življenjskih 
okoliščinah, se je pa v naših, 
bolj trdih časih, razumljivo, 
ah pa žal, uveljavljala v bolj 
sublimirani obliki kot se v 
modernem času. Pravzaprav 
mi je kar žal, da sem se v 
svojem pisanju toliko ukvar-
jal z grobimi eksistencialni-
mi problemi, v katerih so 
udeleženi predvsem moški, 
zelo malo in premalo pozor-
nosti pa sem posvečal než-
nejšemu spolu. Morda laliko 
še kaj popravim..." 

"Vsak je nosil svoj križ, pov-
zročal nesrečo drugim in ob 
tem sam trpel. Kajti preklet-
stvo življenja je v tem, da je 
vse, kar se je zgodilo, prete-

r 
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klo in dokončno. Nič ni mo-
goče spremeniti. Kaj se je v 
resnici zgodilo, pa se človek 
zave šele, ko je prepozno." Je 
to glavno spoznanje glavne-
ga junaka in nj^ovega avto-
rja? 

"Glavnega spoznanja pre-
prosto ni." 

"Če mu ne bi bil stric še pra-
vi čas odkril, da je revolucija 
na njegovi strani, da ji pripa-
da tudi sam, da je revolucija 
edina možnost za reveže ..." 
Tragična razdeljenost naših 
ljudi se kaže tudi v tem, da 
se približno polovica Sloven-
cev ne strinja s tem spozna-
njem, druga polovica pa ne 
le, da z njim soglaša, temveč 
ga je udejanjila. V tem sta 
sodelovala tudi Vi in Vaš 
Danijel in tega ne moreta ne 
zanikati ne obžalovati? Tako 
je pač bilo in ni bUo le slabo? 

"Zgodovinski tok je vsake-
ga od svojih udeležencev 
zgrabil in povlekel za seboj 
na svoj način. Branje o naših 
izkušnjah nas morebiti vsaj 
malo usposablja za razume-
vanje tega, kar se je zgodilo. 
Če vemo. zakaj se je nekaj 
zgodilo tako, kot se je, tudi 
lažje presodimo, ali je bilo 
dobro ali slabo ali celo od 
obojega nekaj." 

Kot pisatelja Vas pozna veli-
ko bralcev, bistveno manjši 

pa je najbrž krog, ki prebira 
revijo Svobodna misel, kate-
re odgovorni urednik ste. Pa 
je škoda, ker jih več ne pre-
bere Vaših socialno občute-
nih razlag, iz katerih veje 
spoznanje, da tisto, kar je 
bilo pred leti 1989-91, ni bilo 
le rdeče zlo - da je bilo tudi 
marsikaj dobrega, kar pa se 
zdaj. v uveljavljanju vedno 
bolj neizprosnega kapitaliz-
ma, izgublja... 

"V člankih, ki jih pišem za 
Svobodno misel, se največ 
ukvarjam z vprašanji, ki za-
devajo našo skupno preživet-
je, naš nacionalni in socialni 
interes, možnosti celotne 
človeške skupnosti za člove-
ka vredno preživetje. Izra-
žam prepričanje, da vladavi-
na kapitala in projekt globa-
lizacije tega nista zmožna 
zagotoviti." 

Spričo obsežnosti in veliko-
poteznosti Prihodnosti, ki je 
ni bilo, bi lahko kdo pomis-
lil, da je to Vaše sklepno 
delo. Pa Vas imam na sumu, 
da Vaš "obračun s samim se-
boj" še ni končan. Gotovo pi-
šete spet kaj novega, dnevi 
so polni vrstic? 

"Pišem, vendar ni za ob-
javo." 

Spoštovani rojak, želim 
Vam, da bi bili Vaši dnevi še 
naprej polni vrstic! 

Vse zmage so le 
začasne in po 
vseh zmagah je 
vedno znova 
spet poražen 
človek. Kajti zlo, 
proti kateremu 
se vedno znova 
bori, je v njem 
samem. Prav v 
vsakem gaje 
nekaj, mnogi se 
ga zavedajo in 
ga sami tudi 
obvladujejo, pri 
nekaterih pa se 
sprošča v prav 
razdiralne 
dimenzije. Če 
samo pomislimo 
na človekovo 
zgodovino, 
koliko dobrih 
projektov je 
že imela, a kje 
smo... 
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V I A D I M I R K A V Č I Č 

Ta poznosep-
tembrski dan je 
bil še enako 
vroč in soparen 
kot oni z začet-

ka meseca, ko je Ljubljano 
videl prvič. Avtobusna po-
staja je bila tu, pred velesej-
m o m , in ni si bilo težko za-
pomnit i , da se izpred nje 
levo navzgor odpira Celo-
vška cesta. Treba se je bilo 
le držati mogočnih kosta-
njev, ki j im ni bilo videti 
konca, in šele potem, ko se 
bi cesta zožila, iti na drugo 
stran. Če hiše ne bi spoznal 
po zunanjosti, še vedno lah-
ko povpraša po številki, ki si 
jo je trdno vtisnil v spomin. 
Tu bo njegov novi dom, tu 
bo stanoval, sta rekli Anika 
in Gabrijela in o tem ni bilo 
mogoče dvomiti. 

Od avtobusne postaje na-
prej, čez progo, m i m o De-
lavskega doma in nato des-
no, je bila gimnazi ja . Našel 
jo je, ne da bi posebej spra-
ševal. Prav tako kot je našel 
razred, k jer so potekali 
sprejemni izpiti. Za tiste, ki 
niso bili iz mesta, že od ju-
tra in predvidoma do veče-
ra. Kandidati so prihajali od 
vsepovsod, ker pa so vlaki 
vozili z z a m u d a m i , če 
sploh so, in ker so redki av-
tobusi , če so vozni red 
sploh imeli , zamujal i tudi 
več ur, so se skupine bodo-
čih prvošolcev zbirale že od 
zgodnjega dopoldneva. Ko 
se jih je nabralo pet ali šest, 
so jih poklicali v razred in 
sprejemni izpit se je začel. 
Najprej so pobrali papirje, 
nato pa so jih izprašali, od 
kod kdo prihaja in koliko 
razredov l judske šole je 
opravil , potem se je začel 
uradni del izpita. Najprej 
pismeni. 

V njegovi skupini so bili 
še štirje, po idrijsko bi jim 
rekli potegoni , starejši in 
močnejši od njega in po vi-
dezu enega od nj ih je bil 
ukrojen tudi priimek. Pisal 
se je Korenjak , drugi , še 
starejši od prvega, pa se je 
pisal Vrhovnik , zato se je 
Danijel kl jub svoj im pet-
na js t im letom in občutku 
odraslosti čutil precej 
majhnega. In skoraj nebog-
l jeno, ko so ti potegoni 
spregovorili, ko so odgovar-
jali na vprašanja, ki j im jih 
je zastavljal katehet Marko-

vič, po videzu prijazen go-
spod, a so njegova vpraša-
nja na Danijela kljub teinu 
delovala, kot bi ga oplazila 
strela. V glavi se m u je bila 
kot vreča napihni la ena 
s a m a moreča praznina, 
brezizhodna in neobvladlji-
va. Boleči, ponižujoči nič. 
občutek nemočnega otroča-
ja v družbi tršatih silakov, 
ki vedo odgovoriti na vsako 
vprašanje. 

On je od računstva znal 
le seštevati in odštevati. 
Anika, ki je bila do začetka 
vojne pri njih učiteljica, in 
Gabrijela, ki se ji je za ne-
kaj tednov pridružila po 
osvoboditvi , sta ga nekaj 
dni pred spre jemnim izpi-
tom učUi deliti in množiti, 
razlikovati povedek od 
osebka, spoznavati besedne 
vrste in tudi nekaj zgodovi-
ne, od naselitve S lovanov 
do Kraljevine Jugoslavije, a 
m u je od vsega le malo 
ostalo v s p o m i n u . Anika 
m u je bila s svojo lično po-
končno pisavo, ki se je ko-
maj razlikovala od tiskane, 
popisala kakšnih deset oru-
menel ih listov papirja, Ga-
brijela pa je bila dodala še 
prav toliko svojih. Učil se je 
od zgodnjega jutra do po-
znega večera, z zaprt imi 
očmi je ponavljal odstavek 
za odstavkom. Sedel je ne-
gibno več ur skupaj, vztra-
jal bi lahko brez konca in 
kraja, a njegove misli so že 
čez nekaj trenutkov odtava-
le v preteklost in se ustavile 
pri kakšnem drobnem do-
živet ju iz m i n u l i h časov. 
Nič usodnega, nič pretres-
ljivega se m u v tistih dneh 
ni vračalo v spomin. Bil je 
miren kot že dolgo ne. Voj-
ne je bilo dokončno konec, 
nobene resnične grožnje ni 
bilo več in to se je čutilo na 
v s a k e m koraku. Ponoči je 
lahko brezskrbno legal v 
posteljo, spal in se zbujal 
brez strahu. Tudi ti papirji, 
nad katerimi je slonel in v 
katere je bolščal nepretrgo-
ma ure in ure, so bili dokaz 
novega življenja, dokaz 
miru, po katerem so hrepe-
neli tako dolgo, da vanj že 
niso več verjeli. A je le bil tu. 

T o je dokazovalo novo 
okolje, ti ljudje, ki so skrbe-
li zanj in so bili odločeni 
n jegovemu življenju začrta-
ti novo smer . Vse . kar je 
bilo napisano, je bilo jasno, 
a hkrati tako tuje in nena-

vadno, da ni bilo mogoče 
ponoviti. Če m u je po štirih 
ali petih dneh nekaj od tega 
le uspelo osvojiti, je bila na-
s lednjega dne v s p o m i n u 
spet čista praznina. 

Ko pa ga je Markovič 
vprašal, koliko je med voj-
no hodil v šolo, je seveda z 
o la j šan jem povedal, da so 
šolo zažgal i že decembra 
enainšt ir idesetega, tam 
okrog božiča, med poljan-
sko vstajo. Izognil se je po-
imenovanju tistih dogod-
kov, tega Ljubljančani ne bi 
mogl i razumet i , in še na 
kraj pameti m u ni padlo, da 
bi omenil svoj delež pri po-
žigu šole. Ker je bilo treba 
stvar opraviti hitro in č im 
bolj neopazno, so bili tudi 
n j e m u določili, da je med 
lesene, p resušene šolske 
klopi in na dobro naoljen 
pod tako rekoč v d i m prine-
sel eno butarico. Eno samo 
... Z a dnigo že ni bilo več 
časa, čeprav je bil že stekel 
ponjo. S petrolejem polita 
drva je plamen zajel z glas-
nim vzbuhom, bela svetlo-
ba je segla v dno temne dr-
varnice. vmes so že pokale 
šipe na šolskih oknih. Skrb-
no je odložil butarico na 
staro mesto, saj so bili vna-
prej opozorjeni, da je treba 
morebi tne sledi č im bolj 
prikriti. Nemci si bodo vse 
ogledali in sklepali, iz kate-
re drvarnice so bile butari-
ce, od kod je bil petrolej, s 
katerim so podnetil i upo-
rniško dejanje. Naročilo se 
je glasilo: nič ne vemo, nič 
n i smo videli, vse so storili 
neki neznani ljudje, katerih 
ni nihče prepoznal. Nihče 
ne ve, ali so nosih orožje ali 
kakšne druge uporniške 
znake. Nič! In tista zapoved 
ni bila nikoli prekl icana. 
Kar je bilo izrečeno, je bilo 
izrečeno in tega ne bo mo-
goče nikoli razlagati dru-
g im. Zagotovo tudi ne tem 
m e s t n i m g o s p o d o m , v 
pražnjih oblačilih, s krava-
tami in zlatimi naočniki, z 
vonjem po mestnih stano-
vanj ih in dobrem tobaku, 
kakršnega so pred vojno ka-
dili le višji častniki , ki so 
vodili gradnjo Rupnikove 
o b r a m b n e l inije v poljan-
skih hribih in so se zbirali 
tudi v dedovi hiši v Podgor-
ju, pri Martinu. 

Požig šole je z oči tnim 
o la j šan jem sprejel tudi 
Markovič, postal je še bolj 

pr i jazen in s svojo dobro-
d u š n o potrpežl j ivostjo je 
nazadnje le našel vpraša-
nja, na katera je Dani je l 
znal odgovoriti. Vedel je za 
Blegoš, tudi na Ratitovcu je 
že bil in znal je povedati , 
kakšna drevesa rastejo v 
tamkajšnj ih hostah: s m r e -
ke, bukve, jeseni. 

Pre izkušnjo iz botanike, 
zemljepisa in najbrž tudi iz 
zgodovine je prestal z odlič-
nim, saj je tudi prikimal na 
Markovičevo izjavo, da sta 
bila Ciri l in Metod sveta 
brata, ki sta Slovanom pri-
nesla krščanstvo, to je bilo 
trdno postavljeno v njegov 
spomin, tako je pisalo tudi 
na tistem listu papirja, na 
katerem m u je bila Anika 
opisala glavna poglavja pre-
teklosti. Ta mu, razen za-
dnjega poglavja, ki se m u je 
zapisalo v glavo in na kožo, 
ni pomeni la nič več kot 
drugi številni podatki, ki so 
bili potrebni za šolo in j im 
ni bilo ne konca ne kraja. 

Težav tudi ni bilo z edini-
ma papirjema, ki ju je lah-
ko pr inesel na s p r e j e m n i 
izpit. Potrdilo, da je končal 
štiri razrede osnovne šole, 
kar je bil prvi pogoj za 
vstop v gimnazijo, m u je bil 
tik pred odhodom v Ljublja-
no napisal trebijski učitelj 
Ž i tnikov Jaka, ki se je bil 
pravkar vrnil iz n e m š k e g a 
koncentraci jskega taboriš-
ča. Premikal se je previdno, 
njegove kosti je držala sku-
paj le še prosojna koža, bil 
je skoraj brez las, a se j e 
kljub temu Aniki in Gabri-
jeli hudomušno in dvoum-
no nasmihal in je bil za nji-
ju očitno pripravljen storiti 
karkoli bi zahtevali . T o ni 
moglo biti brez zveze z go-
voricami, da so ju z Aniko 
videli pod nekim kozolcem, 
že nekoč pred začetkom 
vojne, zdavnaj prej, kot se 
je bila Anika poročila z Jer-
ne jem. Ustnice so se m u 
zgovorno krivile in v njih je 
Danijel videl potrditev ti-
stih govoric. Njegov pogled 
je govoril , da je u p a n j e v 
n jem, kl jub o n e m o g l e m u 
telesu, še živo. Ne glede na 
to, da se je bila Anika ž e 
zdavnaj poročila in je bila 
vmes vojna, ki je pretrgala 
vse vezi in razdrla vse ob-
veznosti . Dani jel je le ne-
jasno slutil in si o b e n e m 
pojasnjeval , zakaj je nad-
učitelj ubogl j ivo segel p o 

peresu, sposodil si je njene-
ga, morebiti svojega ni več 
imel ... Z a Gabrijelo se še 
zmenil ni, čeprav je ona ves 
čas visela na njem s pogle-
dom in se je zdelo, da bi 
bila pripravljena zamenjati 
Aniko. 

Markovič je prebral potr-
dilo in se h u d o m u š n o na-
smehnil . Tisti hip se je tudi 
Danijel zavedel, da v požga-
ni šoli ni mogel dokončati 
štirih razredov. Ali pač.' 
Tud i polovička pole, ki je 
nadomeščala njegov krstni 
list, je prestala preizkušnjo. 
Nemci so požgali rojstne 
knjige, hkrati s pohištvom 
in drugimi knjigami, ki so 
jih iz farovža zmetali na vrt. 
Maščeval i so se ž u p n i k u 
Mihaelu, ki ni čakal, da bi 
ga uradno izgnal i , kot je 
bilo zaukazano. Iste noči so 
vsi gorenjski župniki skri-
vaj odšli čez mejo, v Ljub-
ljano, nekdo jih je bil zaup-
no obvestil, nekdo iz škofi-
je, ali pa so to storili kar 
Nemci s a m i , da so se jih 
znebili na lep način. 

Tisto potrdilo z rojstnim 
d a t u m o m je v n j e g o v e m 
življenju odigralo večjo vlo-
go, kot si je tedaj lahko 
predstavl jal . Bilo je edini 
dokaz n jegovega obstoja, 
imena in priimka, in če ga 
katehet Matkovič ne bi bil 
priznal, bi uradno sploh ne 
mogel vstopiti v svet živih, 
kaj šele v gimnazijo. Živel 
bi, a ne bi mogel dokazati, 
da je res on. 

Ko je n jegova skupina 
opravila, kar ji je bilo nalo-
ženo, j im je predsednik 
sprejemne komisi je tudi že 
sporoči l , da so s p r e j e m n i 
izpit položili . Saj drugače 
ni moglo biti. Vojne je bilo 
konec, življenje je krenilo v 
svojo novo smer, le kdo bi 
m u lahko zapiral pot. Dani-
jel se tega ni znal veseliti, 
kot bi se bilo treba in na kar 
so po končani vojni vsi opo-
zarjali , a tudi za žalost ni 
bilo razloga. V s a k r š n o ga-
notje m u je že dolgo bilo 
tuje. Le včasih zjutraj, ko ga 
je obsi ja lo prvo sonce , je 
pomisli l : Ž iv sem, še sem 
živ, in ob tem občutil čisto 
posebno zadoščenje, ki ga 
drugim ne bi znal razložiti. 

Pripis urednika: Knjigo Vladimiria 
Kavčiča laiiko naročile na spletni strani 

www.studentskazalozba.si 

http://www.studentskazalozba.si


POGOVOR Snovanja 

Glasbena šola Radovljica je s ciklom koncertov in različnih dogodkov, povezanih z dejavnostjo šole, že celo šolsko 
leto Radovljičane opozarjala na svojo petdesetletnico. Ustanovitev glasbene šole pred pol stoletja je bila na neki 
način logično nadaljevanje bogate dejavnosti mladih glasbenikov po različnih kulturnih društvih v takratni občini 
Radovljica. Glasbena šola danes pomembno oblikuje kulturno krajino Radovljice, Bleda in Bohinja. Tudi o tem sva 
se pogovarjala z ravnateljico Marijo Peternel. 

Želimo dovolj mest za vse 
M A R I J A P E T E R N E L , R A V N A T E L J I C A G L A S B E N E Š O L E R A D O V L J I C A 

IGOR KAVČIČ 

Mislim, da smo 
se s sodelavci 

zares potrudili 
in pripravili kar 
nekaj zanimivih 

abonmajskih 
koncertov. 

Na petdesetletni-
co šole ste s 
koncerti in raz-
ličnimi dogodki 
R a d o v l j i č a n e 

opozarjali skozi celo šolsko 
lefo. Kako se ljudje odzivajo 
na ta pomemben jubilej tako 
za vas same kot širše podro-
čje, kjer šola deluje? 

"Naša glasbena šola je pri-
sotna tako v Radovljici kot v 
občinah Bled in Bohinj, kjer 
tudi delujemo in lahko re-
čem, da ljudje našega praz-
novanja niso sprejemali 
zgolj kot še ene obletnice v 
eni od kulturno izobraževal-
nih institucij. Mislim, da 
smo se s sodelavci zares po-
trudili in pripravili kar nekaj 
zanimivih abonmajskih 
koncertov, ki so bili vsi po vr-
sti dobro obiskani. Ob tem je 
treba dodati, da je bil dvakrat 
z našo šolo povezan tudi 
osrednji občinski dogodek, 
ob slovenskem kulturnem 

prazniku in ob dnevu Evro-
pe. Nemalo ljudi že sprašu-
je, ali bomo v prihodnjem 
letu pripravili podoben pro-
gram." 

Cikel abonmajskih kon-
certov ste začeli lani konec 
septembra s koncertom Bid 
bang orkestra, v katerem ig-
rajo mnogi vaši nekdanji 
učenci. Kako ste zastavili 
program, v katerem je bilo 
moč slišati tako rekoč vse 
najboljše glasbenike, ki so 
kdaj koli prestopili prag glas-
bene šole v Radovljici? 

"Okvirni program smo za-
stavili že v preteklem šol-
skem letu. Naša želja je bila 
vsak mesec pripraviti vsaj en 
koncert oziroma dogodek. V 
koncertni cikel s m o hoteli 
zajeti nekdanje učence šole, 
ki so sedaj uveljavljeni glas-
beniki, k igranju smo pova-
bili učence, ki svojo glasbe-
no pot nadaljujejo na srednji 
šoli oziroma akademiji, 
predstavili so se naši učitelji, 

nekatere skupine, s katerimi 
smo kot šola povezani, pri 
nas so gostovali glasbeniki iz 
Nitre na Slovaškem, seveda 
pa so se predstavljali tudi 
mladi, ki trenutno obiskuje-
jo šolo in igrajo v sestavih 
Glasbene šole Radovljica, 
bodisi v Mladinskem pihal-
nem orkestru. Godalnem or-
kestru, Harmonikarskem 
orkestru in drugih komor-
nih sestavih. Seveda nismo 
zaobšli Mozarta in glasbe 
značilne za Linhartov čas. 
Naj dodam, da je, kljub 
temu da letos Radovljica 
praznuje 250-letnico rojstva 
A.T. Linharta, bilo s strani 
občine tudi glasbeni šoli na-
menjeno veliko pozornosti. 
Za nas v šoli je bila največja 
potrditev, da so bili koncerti 
zelo dobro obiskani. V šolski 
dvorani, ki sprejme nekaj 
čez sto ljudi, je bilo na vseh 
štirih koncertih nabito pol-
no, prav tako pa na naših 
"gostovanjih", dvakrat v Lin-
hartovi dvorani in enkrat v 

Festivalni dvorani na Bledu. 
Sodelovali smo z različnimi 
dništvi in glasbenimi sestavi 
ter seveda osnovnimi šolami 
na našem območju. Mislim, 
da smo glasbeno šolo na kar 
najlepši način predstavili šir-
ši javnosti." 

Prav prepoznavnosti šole .ste 
v zadnjih letih posvečali precej 
pozornosti. Bodisi v medna-
rodnih sodebvanjih bodisi pri 
uveljavljanju glasbene šole, kot 

pomembnega dejavnika v do-
mačem okolju... 

"Že več kot 32 let poteka 
srečanje glasbenih šol Go-
renjske, v katerega sta vklju-
čeni tudi šoli iz zamejstva, z 
avstrijske Koroške in Italije. 
Pred šestimi leti se je pokaza-
la tudi priložnost povezati se 
s podobno šolo v tujini. Tako 
smo, sprva nekoliko boječe, 
navezali stike z Umetniško 
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Sklenil, da jih docela iztrebi 

M I H A N A G L I Č 

"Kakor sta se Ezav in Jakob 
suvah v materinem telesu, tako 
se suvajo tudi nasprotne vere v kr-
ščanstvu, če že ne vedno z noga-
mi, pa vsaj s pisanimi hudimi 
obsodbami in preganjanjem. Po-
sebno pa se suvata skoraj vedno 
rimskokatoliška in protestantska 
vem in te sunke lUegne cerkev to-
liko časa občutiti, dokler ne bo 
pri^ iz boja do miru in znta^. 
Zglede za to smo pokazali ob do-
slej opisanem kranjskem verskem 
boju do leta 1598. Toda prav v 
tem letu bo še triih sunkov, kakor 
nameravamo poročati v nadalj-
njem brez pristranskega zmaliče-
nja." In kaj se je po Valvasorju 
zgodilo v letu 159S? Protirefor-
macija je "sunila" reformacijo 
tako nwčno, da se ta ni več po-
brala. "Zdaj se je zdelo ne le, da 
bo kakor 1» prgšnjih letih tlela ali 
se tu in tam nekoliko vnela, tem-
več da se hoče v tem letu raz-
plamteli v visok plamen ter vse 
požreti, kar je dišalo po luteran-

stvu. Ko je namreč smrt tuulvoj-
vode Karla Avstrijskega napravi-
la njegovega sina, nadvojvodo 
•Ferdinanda, za dednega nasled-
nika vlade v notmnjeavstrijskih 
deželah, 'je ta novi deždni knez 
preganjal evangeljske na Štajer-
skem, Koroškem in Kranjskem 
bolj ko vsak deželni knez ter za 
trdno pri sebi sklenil, da jih doce-
la iztrebi.'" (Nadvojvode Ferdi-
nanda ne smemo zamenjevati s 
cesarjem Ferdinandom /., kije 
bil njegpv stari oče; nadvojvoda 
samje postal cesar Ferdinand II., 
vladal 1619-J7.) 

Pretežno luteranski plemiči 
naJSih treh dežd so se skušali Fer-
diitandu upirati, mu ukiniti Ji-
nančno podporo, a to pot ni Šo. 
"Nadvojvoda pa, ki je nyši uka-
zoval ko prosil in se ni dal straho-
vati... ",je najprq izgnal luterane 
iz Gradca in Štajerske. "Ker pa 
so se deželni stanovi hotdi sklice-
vati na versko pacifikacijo 1^78. 
leta in na koncesije cesarja Ferdi-

35 
nanda /., po katerih jim je bila 
dovoljena svoboda verskega udg-
stvovanja,je nj. svetlost dala toie 
izjavo: Naj jih niti najmanj ne 
zavcya v zmoto, če so morda pre-
častiti predniki ry. svetlosti i/ stiski 
in zaradi zamer dolgo časa v ver-
skih zadevah mimo stali ob stra-
ni; zakaj nj. svetlost je prepriča-
na, da so se zaradi svoje priza-
ne^ivosti in strpnosti kesali, trpe-
li in vedru) bili pripravljeni to 
spremeniti, ko bi jim bil Bog dal 
Mjše življenje. Nj. svetlost pa, 
njih naravni, od Boga in sveta 
določeni pravi dedič, se čuti dolž-
no, da to iziiede zaradi svoje in 
njihove dušne blagirtje. Od tega je 
ne more zadržati niti sv. rimske-
ga cesarstva generalna niti teh de-
žd ^recialna verdai padftkadja. 
Kar se je zda/ zgodilo, da tonj ne 
izvira iz pobude jezuitov in dru-
gih miru sovražnih ljudi (kakor 
so se izrazili deželni stanovi v 
svojem spisu), temveč iz lastnega 
nagiba, iz gole vneme in ljubezni 

I Z S T A R I H Č A S O V 

Cesar Ferdinand II. (1578-1637) 

do svete katoliške, edino zveličav-
ne vere (to so vojvodove besede!), 
ki je v njej bil krščen, poučen, 
vzgojen in ki hoče zanjo tudi 
rade volje kri preliti, če bi bila vo-
Ha Vsemoffjčriega in če bi bilo tre-
ba. Zaradi tega. ne more z žalost-
jo, bridkostjo in srčno bdjo še na-
prej ̂ edati, poslušati in trpeti ta-

kih zapeljivih verskih vaj v svojih 
dednih deželah, v svojih mestih 
in trgih, tako rdcoč pred svojimi 
očmi in ušesi. "]a, tale naš dežd-
ni nadvojvoda in bodoči cesar se 

jc očitno res odločil, da naredi ko-
nec z lulerunstvom v svojih ded-
nih deželah. Sledili so konkretni 
ukrepi... 
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USODE, GODOVI Snovanja 

Zbrani zapisi o še živečih hlapcih in deklah 

Več j e uridn kmečk ime 

Zjutraj so 
pojedli turšno 

župo, za kosilo 
pa so si 

največkrat 
privoščili zelje, 

repoješprenj, 
krompijjevo 

župo,fižolovko. 

M I L E N A M I K I A V Č I Č 

Berači 

Bili so posebna soci-
alna kategorija, 
nekakšen "ne tič, 
ne miš". Nekateri 
so se, ko je bila kri-

za, sem in tja celo udinjali za 
hlapce, vendar so jo kaj hi-
tro, ko so bili spet siti in ob-
lečeni, popihali naprej. Veli-
ko hlapcev in dekel je, potem 
ko so postali onemogli in 
niso imeli kam iti, začelo be-
račiti. Bivši gospodarji so se 
jih znebili, ko jih niso več 
potrebovali, domov se niso 
mogli vrniti, ker ga praktič-
no niso imeli, zavarovani 
niso bili, prihrankov nobe-
nih, tako da jim, če so hoteli 
preživeti, res ni ostalo druge-
ga, kot da so hodili od hiše 
do hiše in trkali na usmilje-
nje. 

Med berači je bilo tudi ve-
liko bajtarskih otrok, ki niso 
mogli ali znali dobiti službe 
pastirja. 

Na srečo je včasih veljalo 
prepričanje, da bo tisti, ki od-
žene berača od hiše preklet. 
Tako so jih, radi ali neradi, 
sprejemali pod streho bogati 
in malo manj bogati. Pona-
vadi so se usedli za peč in ča-
kali, da kaj ostane od kosila 
ali večerje. Kljub temu da o 
kakšni čistoči še pri domačili 
ni bilo govora, so berači pra-

viloma prinašali s seboj gar-
je, uši in neznosen smrad. 
Marsikdo se spominja, da je 
po njili vse gomazelo, ko so 
jih gledali s peči. Velikokrat 
so se tudi domači nalezli ne-
prijetnih živalic in potem so 
imele dekle polne roke dela, 
da so razkužile oblačila in 
hišo. 

Beračice so bile prenašal-
ke ljubezenskih pisem, saj 
so bile za tovrstno poslan-
stvo tudi dobro plačane. Ve-
dele so za marsikatero ljube-
zensko skrivnost, zlasti pre-
f>ovedano. 

Med berači je bilo tudi ne-
kaj pijančkov, brezdelnežev 
in potepuhov. Zgodilo se je 
tudi to, da so berači zanetili 
ogenj na skednjih. Nekateri 
so znali pripovedovati srhlji-
ve zgodbe in samo zaradi 

tega so jih ob dolgih zimskih 
večerili radi sprejeli medse. 

Še zanimivost: med berači 
so se znašli tudi gnintarski, 
saj so bili nekateri med nji-
mi tako škrti, da še sebi niso 
privoščili. Zato so šli pozimi, 
ko ni bilo doma posebnega 
dela, beračit, ker se jim je 
zdelo škoda hrane. 

Še nekaj vsakdanjosti 

Življenje pred drugo sve-
tovno vojno in po njej je bil 
na podeželju še zmeraj po-
drejen letnim časom in raz-
ličnim zapovedanim in ne-
zapovedanim cerkvenim 
praznikom. Ob nedeijaii je 
bilo treba iti k maši in obha-
jilu. 

Po maši so moški zavili v 
gostilno, še prej so prisluh-

nili klicarju, ki je oznanil za-
dnje novice". V predpustnem 
času so oznanjali tudi oklice. 

Kdor ni šel, ga je župnik 
kaj hitro poklical k sebi na 
odgovornost. 

Zjutraj so pojedli turšno 
župo, za kosilo pa so si naj-
večkrat privoščili zelje, repo, 
ješprenj, krompirjevo župo, 
fižolovko. Za večerjo sta se 
na mizi znašla krompir z 
ocvirki in mleko. 

Kruh so pekli samo enkrat 
tedensko, ponavadi črnega 
ali ovsenega. Beli knih so 
spekli le za božič in veliko 
noč. 

Za mizo je bilo najbolj 
pregledno mesto gospodar-
jevo, ki je obvezno dobil naj-
lepši kos mesa, če je bilo ko-
silo nedeljsko. 

Ker so se prilagajali cer-
kvenemu koledarju, so pov-
sod upoštevali post. Kdor je 
takrat jedel meso, je bil to 
smrtni greh. 

Umivali so se bolj pored-
ko, največkrat ob sobotah. 
Ankk so bile grobe, žajfe sko-
rajda niso poznali. 

Zanimivo je, da so si zobe 
umivali z bukovim ogljem. 

V trgovini so kupili kante-
nino. iz katere so si ženske 
naredile spodnje p>erilo. Hla-
če so bile narejene po mo-
ško, tako da so tudi ženske 
imele "luknjo", le malo niže 
kot moški. 

Tudi hlapci in dekle so 
nova oblačila dobivali za veli-

ko noč, saj je veljal običaj, da 
je vsaj enkrat na leto potreb-
no iti k maši v novih oble-
kah. Ob delavnikih so vsi, 
gospodarji in posli, nosili 
birtahe. 

Dan, ki so se ga vse ženske 
bale, je bil ponedeljek. Ta-
kiat so prale. kar je bilo vča-
sih zelo naporno opravilo. 

Perilo so namočili že v ne-
deljo zvečer. Sortirali so ga 
na belo in črno. V ponede-
ljek so ga ožulili in nažajfali 
in j)otem splaknili še v poto-
ku. V zimskem času je bilo 
potrebno najprej narediti 
luknjo v ledu. 

Ko so perice tolkle ob peri-
unk, se je slišalo daleč na-
okoli. 

Belo perilo so kuhali na 
šporgeiiu. Obešali so ga na 
kozolcu, podstrešju in za 
hišo. Intimno perilo so zme-
raj sušili skrivaj. 

Peglalo se je s pegleznom 
na žerjavico. 

Od časopisov so poznali 
Slovenca, Jutro, Domoljuba. 
Naročeni so bili še na Mo-
horjev koledar in Družinsko 
pratiko. Mohorjev koledar je 
bil tudi priročnik, saj je pri-
našal koristne podatke o dav-
kih in tanečkih opravilih. 

Iz Družinske pratike so čr-
pali imena za otroke. 

Svoje mesto v družabnem 
življenju je imela še štelnga, 
saj so se takrat lahko fantje 
prvič uradno napili. 

(konec) 

Prazniki in godovi 

Medard, zavetnik koscev 
JOŽE KOŠN JEK 

Binkoštna nedelja, ki bo le-
tos v nedeljo, 4. junija, je za 
kristjane že od prvih stoletij 
naprej velik praznik. Sprva 
so ga v spomin na prihod 
Svetega Duha v podobi golo-
ba, spuščajočega se na zem-
ljo, slavili kar osem dni. Da-
nes sta praznična le binkošt-
na nedelja in ponedeljek, ki 
sta vedno petdeseti in enain-
petdeseti dan po veliki noči. 
Z binkoštmi so bili v prete-
klosti povezani številni obi-
čaji. Hiše so ozaljšali s cvet-
jem in zelenjem. Danes ne-
kateri za oknice še zataknejo 
lipove vejice. Današnji praz-
nik rimskih mučencev Mar-

celina in Petra, ki so ju umo-
rili med zadnjim velikim 
preganjanjem kristjanov ko-
nec 3. stoletja, in Erazma iz 
Neaplja, zavetnika mornar-
jev, ter jutrišnji spomin na 
mučence iz Ugande, kraljico 
Klotildo in devico Olivo so 
kar v senci nedeljskega bin-
koštnega praznovanja. Nede-
lja bo, razen binkoštnega 
praznovanja, tudi dan spo-
mina na škofa in mučenca 
Kvirina iz Siscije in Franči-
ška Caracciola, ki se je rodil 
leta 1563 v Italiji in je ustano-
vil red, ki je pomagal kaz-
njencem in na smrt obsoje-
nim. 

V ponedeljek, 5. junija, bo 
praznik Valerije in škofa ter 

mučenca Bonifaci ja. Ime 
Bonifaci j pomeni "dobro-
tnik, človek, ki dela dobro". 
Čeprav se je okrog leta 6 7 0 
rodil v Angliji, ga še posebej 
častijo v Nemčiji. Najdlje je 
deloval na Bavarskem in v 
pokrajini Hessen. Umrl je 
leta 753, Pokopan pa je v 
Fuldi, kjer je še danes sedež 
nemške škofovske konfe-
rence. 

Oglejski patriarh Bertrand, 
po rodu Francoz, ki je živel 
med letoma 1260 in 1350, in 
nemški škof Norbert, usta-
novitelj reda premonstraten-
cev, bosta praznovala v torek, 
6. junija. Bertrand je bil kot 
oglejski patriarh povezan 
tudi z našimi kraji. Zgodovi-

na ga pozna tudi kot pobud-
nika za ustanovitev univerze 
v Čedadu, vendar m u je Pa-
dova to preprečila. 

Sreda, 7. junija, bo praznik 
cistercijanskega opata Rober 
ta (1100 - n59), prvega opata 
tega reda na britanskem oto-
ku. Prijateljeval je s sv. Ber-
nardom, ki si je prizadeval 
obnoviti cistercijanski red. V 
Sloveniji je samostan tega 
reda v Stični. 

Škof Medard iz 5. stoletja, 
ki bo imel praznik v četrtek, 
je tudi na Slovenskem zelo 
spoštovan svetnik. Rojen je 
bil v Franciji. V mladosti se 
je ukvarjal s kmečkimi deli, 
nato pa se je šolal za duhov-
nika. Bil je odličen pridigar 

in pomočnik ubogim. Kljub 
visoki starosti so ga izbrali 
za škofa v mestu Vermando-
isii. Upodabljajo ga kot ško-
fa, ki deli miloščino. Za za-
vetnika so ga izbrali kmetje, 
še posebej kosci, pa tudi pi-
vovarji in jetniki. Zakaj je 
Medard tako f)Ovezan z leti-
no in košnjo.' Zato, ker je po 
izkušnjah vreme v začetku 
junija sončno in toplo, pri-
memo za košnjo. S tem svet-
nikom so povezani mnogi 
vremenski pregovori. Naj-
bolj znana sta: "Kakršno vre-
me na Medarda kane, tak-
šno štirideset dni ostane." 
In: "Če se sv. Medard kislo 
drži, do konca meseca ni 
pravih sončnih dni." 



zavrtih 

NAGRADNA IGRA 
6.3.-29.6.2006 

Vsak četrtek žrebanje bogatih denarnih in praktičnih nagrad! 
Glavno žrebanje: 29.6.2006 ob 23. uri. 

avtomobil HONDA CIVIC 1.4 Šport 
3 denarne nagrade v skupni vrednosti 
2.000 €(479.280 SIT) 
4 X EZ Pay listič v vrednosti 200 € (47.928 SIT) 

Dino Lampa & Katrin Kramer / varietejski spektakel 
Jurij Kaveagna Show / varietejski spektakel 

Mondialmania / nagradna igra -
1. nagrada max.: 1.000 € (240.000 SIT) 

Tony Cetinski / koncert 

4 B RUTOCOMMeRCCd. 
flUTOCOMMUffC« « U T O -

w/ww.hit.si 

H O l V D A Slika avtomobU ft jimboiteru 

v H n f / 
KORONA 

CA5IN6& HOTEL 

hit stors 

BREZ VSTOPNE PROVIZIJE 

Prava pot do stabilnosti. 
Vzajemni skladi NFD. 
Vzajemne sklade NFD odlikuje preprosta ter jasna 
naložbena politika z dinamičnimi varčevalnimi načrti 
in prilagodljivimi vstopnimi stroški. Zaupajte svoje 
prihranke znanju in izkušnjam. Izberite svojo pot do 
stabilnosti in varne prihodnosti. Ne pozabite: vstop v 
vzajemna sklada NFD Finance in NFD Zdravstvo do 
8. avgusta brez vstopne provizije! 
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NFD 
VZAJEMNI SKLADI 

NACIONALNA TINANČNA DRUŽBA 

vaša prava finančna orientacija 

W W W .nfd . s i I 7I 080 26 33 

Ob uvedbi evra 
ne bo potreben obisk poslovalnice 
Prvi, vsakomur viden korak na poti k 
prevzemu evra, ki ga bomo v Sloveniji 
prevzeli predvidoma januarja 2007, 
je že za nami - s 1. marcem letos se je 
začelo dvojno označevanje cen v evrih 
in tolarjih. 

Večina korakov v letoSnjem letu pa je Se 
pred nami. Nanje se v Novi Ljubljanski banki 
pripravljamo že od jeseni 2004, saj želimo, 
da bi prehod na novo valuto potekal čim bolj 
usklajeno, gladko m strankam prijazno. 

Nekaj taksnih informacij za vas smo zbrali v 
tem prispevku, s tovrstnim obveščanjem pa 
bomo nadaljevali tudi v prihodnjih mesecih. 

Kako bo potekala zamenjava tolarjev 
v evre? 
Zamenjava tolarjev v evre bo za stranke, ki 
bodo imele tolarska stanja na računih banke, 
potekala avtomatsko. Imetnikom osebnih, 
poslovnih ali kakšnih drugih računov ne bo 
potrebno posebej obiskati naših poslovalnic. 
Prav zato naše stranke spodbujamo, da 
tolarsko gotovino že prej položijo na svoje 
račune In se s tem izognejo fizični menjavi 
gotovine tolarjev v evre in s tem tudi 
nepotrebni gneči. Tudi tistim, ki bodo po 
novem letu še imeli tolarsko gotovino, ni 
potrebno skrbeti - saj bodo Imeli še 14 dni 
časa, da jo porabijo oz. jo do 28. februarja 
2007 brezplačno zamenjajo v bankah. Po 
tem datumu jo bodo lahko menjali v Banki 
Slovenije, prav tako brezplačno In brez 
časovne omejitve za bankovce, kovance pa 
do leta 2016. 

Kako bodo stranke obveščene o stanju 
konvertiranih sredstev? 
Naše stranke bodo o stanju sredstev, 
spremenjenih iz tolarjev v evre, obveščene; 
• z rednimi mesečnimi izpiski, 
• ob prvem vpisu stanja ali prometa v 

knjižico, 
• s posebnim enkratnim izpiskom bomo 

obvestili imetnike tolarskih depozitov, 
• s posebnim enkratnim obvestilom o stanju 

kredita (z natečenimi obrestmi vred) in o 
novi mesečni obveznosti, izraženi v evrih. 

Strankam, ki bodo na dan prevzema evra na 
računih že imele evre, bomo stanja združili 
z evri, ki bodo spremenjeni iz tolarjev. Na 
primer; stranka ima dne 31. 12. 2006 stanje 
na računu v višini 100 evrov in 100.000 
tolarjev. Po spremembi tolarjev v evre bo 
imela stranka na računu 517,29 evrov (100 
evrov + 417,29 evrov, preračunano po 
centralnem tečaju 1 evro = 239,64 tolarjev 
(oz. po takrat veljavnem centralnem tečaju). 

Kaj pa bančne kartice In čekovni blanketi? 
Zaradi prevzema evra strankam ne bo 
potrebno zamenjati bančne kartice, morale 
pa bodo zamenjati čekovne blankete. V 
poslovalnicah banke bodo novi čekovni 
blanketi strankam na voljo že v drugi 
polovici decembra 2006, uporabljati pa jih 
bodo lahko začele 1. januarja 2007. Banka 
bo čeke, izpolnjene v tolarjih, ki so bili izdani 
do vključno 31. 12. 2006, unovčevala do 15. 
1. 2007. Čeki z datumom od vključno 1.1. 
2007 bodo morali biti izpolnjeni na novem 
obrazcu [čekovnem blanketu) v evrih. 
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Podružnica Gorenjska in Kamnik 

DA BO NAŠE ZDRAVJE VARNO - PO ZDRAVILA V LEKARNO 

KAKO PRAVILNO SHRANJUJEMO IN UNIČUJEMO ZDRAVILA? 

Zdrav i lo j e n a m e n j e n o za zdravl jenje ali preprečevan je bolezni pri l judeh in živalih. 
Z a zagotav l jan je učinkovitost i , varnost i in kakovost i je p o t r e b n o tudi pravi lno s h r a -
njevanje zdravil v d o m a č e m okol ju in n j ihovo s t rokovno uničenje . 

Kako in kje shranjevati zdravi la? 
Podatek o t e m , kako d o l o č e n o zdravi lo s h r a n j u j e m o , j e pri vsakem zdravilu naveden 
v pr i loženem navodi lu z a u p o r a b o in na zunanj i ovojnini zdravi la . N a m o r e b i t n e 
posebnost i shran jevan ja v a s opozor i tudi f a r m a c e v t v lekarni, pri izdaji zdravil. 

D a bi se izognili kasnejšim p o m o t a m , zdravila v e d n o shran ju jemo skupa j s priloženim 
navodi lom za u p o r a b o in v izvirni ovojnini. 

N a s p l o š n o vel ja , d a j e p o t r e b n o zdravi la shranjevat i na h l a d n e m , s u h e m m e s t u , 
zašč i tena pred svet lobo in v lago . Večino o d njih lahko s h r a n j u j e m o pri sobni t e m p e -
raturi ( d o 2 5 o C ) in v p ros toru , kjer v bližini ni neposrednih virov top lo te in v lage . 
Kuhinja , kopa ln ica ali okenska pol ica za shranjevanje zdravil z a g o t o v o niso pr imerni ! 
N e k a t e r a zdravi la potrebuje jo nižjo t e m p e r a t u r o shranjevanja . Le ta s h r a n j u j e m o v 
hladilniku in pri tem p a z i m o , d a zdravi la ne zmrznejo. 

Po u p o r a b i zdravila t rdno zaprite pokrovček ali z a m a š e k . 

Z D R A V I L A S H R A N J U J T E N E D O S E G L J I V A O T R O K O M ! 

Z a l o g o zdravil v " d o m a č i lekarni" j e p o t r e b n o p o g o s t o pregledat i . T a k o prever imo, 
ali zdravila kažejo znake kvarjenja ( o d p u š č a j o v o d o ali ol je, spremeni jo vonj , b a r v o , 
o k u s , izgled . . . ) ali j i m j e poteke l rok u p o r a b e . R o k u p o r a b e z d r a v i l a j e v e d n o 
naveden na stični in zunanji ovojnini. O b i č a j n o j e naveden kot mesec in leto u p o r a b e , 
kar p o m e n i , d a j e zdravilo u p o r a b n o d o k o n c a n a v e d e n e g a meseca . 

K a k o uničiti zdravi lo? 
N e u p o r a b l j e n a oz. n e u p o r a b n a zdravi la sod i jo p o Pravilniku o ravnanju z o d p a d k i 
med nevarne snovi , za to j ih j e p o t r e b n o o d d a t i m e d p o s e b n e k o m u n a l n e o d p a d k e . 
N a G o r e n j s k e m k o m u n a l n a p o d j e t j a večkrat le tno organiz i ra jo zbiranje p o s e b n i h 
o d p a d k o v v premičn ih zbiralnikih ali p a v zbirnih centr ih . T o č e n kraj in č a s s t a 
ob jav l jena v G o r e n j s k e m glasu in drugih lokalnih sredstvih j a v n e g a o b v e š č a n j a . 

Zdravi la predstav l ja jo le majhen delež celotnih o d p a d k o v , lahko p a okol ju in č loveku 
prizadenejo h u d o š k o d o . Z a t o s m o dolžni sebi in naš im z a n a m c e m , d a p o s k r b i m o za 
v a r n o uničenje zdravil. 

He lena Potočnik , mag . f a r m . 

: j>(>afn}ske lek.in«' 
. \vwkv.gon;njske-lckamc.si 
^ inPo ĝortnjske-lekarrre.si 

Lekarniške enote: Bled Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, 
Gorenja vas, Jesenice, Kranj, Kranjska Gora, Kropa, Lesce, Planina, 
Podlubnik, Pnmskovo, Radovljica,_Striuišče, Šenčur, Škofja Loka, 

Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica 
Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij 

. Kontrolno analizni laboratorij 

http://WWW.nfd.si


POGOVOR Snovanja 

"Ponavadi smo 
se širili na 

račun koga, 
ki se je iz 

graščine izselil. 

Zato imajo naše 
učilnice imena, 
kot so lekarna, 

upokojenci, 
nemška, vagon, 

arhiv 
odvisno, kdo je 

prej gostoval 
v njih." 

• 15. strani 

šolo v slovaškem mestii Nitra 
in si doslej že dvakrat izme-
njali obiske. Oni so igrali pri 
nas, mi pri njih. Tovrstno 
mednarodno sodelovanje je 
motiv tako za naše učitelje kot 
učence, saj imajo najboljši 
tako priložnost nastopiti tudi 
zunaj domačega okolja in. dr-
žave. Včasih mogoče ni bilo 
pravih priložnosti za to, zdaj se 
ini zdi pomembno, da se čim-
bolj odpiramo v svet Lahko re-
čem, da sem pred devetimi leti 
ob imenovanju za ravnateljico 
v skrb dobila urejeno glasbeno 
šole z vpeljanim sistemom 
dela in dobrim profesorskim 
kadrom, res pa je, da sem v za-
četnem obdobju največ ener-
gije vložila predvsem v našo ši-
ritev. Odprli smo oddelke v Bo-
hinju, ob tem pa so se tudi na 
šoli pokazale potrebe po novili 
oddelkih, na primer solo petja, 

orgel, kontrabasa... Kasneje se 
je pomladil tudi učiteljski ka-
der, prihajati so začeli mladi, z 
novimi idejaini..." 

Med drugim sta na šoli po-
leg že uveljavljenega orkestra 
harmonik začela delovati še 
godalni orkester in mladinski 
pihalni orkester šole... 

"Sodelavci v kolektivu so 
vse bolj izražali željo po uva-
janju komorne igre, lako je 
ob različnih sestavih pred še-
stimi leti nastal godalni or-
kester, v zadnjem letu še pi-
halni orkester, s tem da je 
naš harmonikarski orkester 
s štiridesetletno tradicijo naj-
brž najstarejši tovrstni v dr-
žavi. Naj dodam, da so za so-
delovanje v orkestrih navdu-
šeni tako učenci kot starši." 

Vse to je najbrž tudi poveče-
valo interes staršev, da svoje 
otroke pripeljejo v glasbeno 

.šolo. Mar je ta, lahko rečemo 
kar slovenski trend, značilen 
tudi za vašo šolo? 

"Pred desetimi leti smo 
imeli v šoli 17 oddelkov in 
okrog 270 učencev za posa-
mezne inštrumente, ob tem 
je šola vedno imela še skoraj 
l oo učencev v glasbenili pri-
pravnicah in pri skupin-
skem pouku predšolske 
glasbene vzgoje ... Danes 
šolo obiskuje 335 učencev v 
22 oddelkih, in moram reči, 
da je vsako leto velik naval, 
tako da ne moremo ugoditi 
vsem. Moj cilj na začetku je 
i)il, omogočiti vpis in glasbe-
no izobraževanje vsem, ki si 
to želijo in imajo nekaj glas-
benili sposobnosti. To je žal 
še vedno nemogoče, še ved-
no imamo določene omejit-
ve, predvsem ko gre za naj-
bolj "oblegane" inštrumen-
te, kot so kitara, klavir in 
flavta." 

° Mladinski pihalni orkester je letošnja pridobitev Glasbene šole Radovljica 

Ste ob tem uspeli sproti re-
ševati tudi prostorsko stisko? 

"Trenutno nam to še ne-
kako uspeva. Poleg 16 učil-
nic tukaj v Radovljiški graš-
čini, gostujemo še na Bledu, 
v Bohinju, v OŠ v Upnici, v 
krajevni skupnosti v Lescah, 
v gorjanski godbeni sobi, če 
je stiska pa tudi po osnovnih 
šolah, na pomoč so nam pri-
skočili tudi že v župnišču. 
Vsako leto imamo sicer nekaj 
problemov z uskladitvijo ur-
nika, ampak kar gre. Sicer pa 
smo v zadnjih devetih letih 
uspeli tu v graščini, kjer smo 
sicer od leta '65, pridobiti de-
vet novih učilnic. Ponavadi 
smo se širili na račun koga, ki 
se je izselil. Zato imajo naše 
učilnice imena kot so lekar-
na, upokojenci, nemška, va-
gon, arhiv ..., odvisno, kdo je 
prej gostoval v njih." 

Kakšen je torej vaš pc^led 
v prihodnost glasbene šole, 
kaj bo potrebno še postoriti v 
prihodnjih letih? 

"Pravzaprav nam vsako 
leto uspe kaj postoriti tako v 
tehničnem kot vsebinskem 
smislu. Letos smo mogoče 
prednost dali predvsem pri-
pravi obletnice, jeseni bomo 
tako izdali še zgoščenko, ki 
so jo posneli učenci naše 
šole zadnjih dveh let, nada-
ljevali bomo tudi zbirko not-
nih zapisov Stezice v svet 
glasbe. Gre za priredbe 
skladb za različne inštru-
mente, ki jih je več kot 30 let 
za potrebe šole pisal moj 
predhodnik Egi Gašperšič. 
Izšla sta že zvezka za klari-
net in trobento, v tisku so 
note za flavto, v pripravi pa 
sta še knjigi za klavir in kita-
ro. V prihodnje imamo v na-

črtu urediti šolsko knjižnico 
za note vseh oddelkov, mo-
goče bomo na ministrstvu 
za šolstvo in šport dobili so-
glasje za povečanje oddelkov 
za orkestrske inštrumente, 
na primer fagot, oboa, nizka 
trobila, vse več zanimanja je 
za petje ... Glede na letošnje 
zanimanje bomo spet po-
skusili tudi s koncertnim 
abonmajem, upam, da nam 
bo uspelo izpeljati vsaj tri, 
štiri koncerte. V novembru 
bo naša šola organizatorica 
7. Slovenskih klavirskih dni, 
kjer se bomo zbrali klavirski 
pedagogi iz vse Slovenije." 

Najprej pa bo danes zvečer 
v avli Graščine sklepni dogo-
dek ob praznovanju 50-let-
nice šole. Bo to pika na i 
koncertom v preteklem letu? 

"Slavnostni koncert bo, 
upam, na visoki kvalitetni 
ravni, kot so bili tudi vsi do-
sedanji koncerti v sklopu 
praznovanja. Odločili smo 
se, da se bodo na sklepnem 
koncertu predstavili učenci, 
Id se trenutno šolajo na naši 
šoli in so talentirani ter spo-
sobni presežkov, kar doka-
zujejo tudi na različnih tek-
movanjih. S m o tudi ena red-
kih glasbenih šol, ki ima 
mladinski pevski zbor, ki se 
bo prav tako predstavil da-
nes, rdeča nit programa 
bodo skladbe letošnjih jubi-
lantov v glasbenem svetu -
Mozarta, Schumanna, So-
stakoviča in slovenskih skla-
dateljev, seveda pa bo vse 
skupaj minilo v nekoliko 
bolj slavnostnem vzdušju. 
|a, koncert bo res nekakšna 
pika na i vsemu letošnjemu 
dogajanju v glasbeni šoli, ki 
je bilo zares pestro." 
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MARJETA SMOLN IKAR 

V SloueniJi je odnos vlade in 
mestnih oblasti do kultur-

ne dediščine na tako nizki 
rami, da na nižji sploh ne bi 
mogel biti. Sprehodite se po 
katerem koli srednjeveškem 
slovenskem mestnem jedru, 
povsod boste naleteli na enak 
prizor: cvetoča pročelja (cve-
toča zato, ker jih nihče ne ob-
navlja }, gnijoči portali in raz-
padajoči okenski okviri, trgo-
vine s ceneno robo ali celo 
prazne izložbe, zanemarjene, 
z grafiti počečkane in s smet-
mi nastlane arkade, prav 
tako zanemarjene, od mest-
nih oblasti pozabljene in go-
spodarsko neizkoriščene izko-
panine predkrščanske dobe in 
tako naprej. Da bi bila žalost 
še večja, se v nekoč prepo-

znavna mestna središča na 
vse mogoče načine vrivajo ar-
hitekturni spaki iz stekla in 
jekla, ki kazijo slovensko kul-
turno dediščino. 

Ni malo tistih, ki vzrok za 
katastrofalno stanje mestnih 

jeder in njihove bližnje okoli-
ce površno pripisujejo brezob-
zirnemu kapitalu. Kapital, ki 
se ne zmeni za kulturno de-
diščino, je kvečjemu brezglav. 
Dejstvo namreč je, da jc kul-
turna dediščina pomemben 
dejavnik gospodarske rasti. 

Na Norveškem, denimo, 
ustvari prenova zgodovinskih 
stavb šestnajst odstotkov več 
delovnih mest kot novograd-
nja. vsako dejansko delovno 
mesto v sektorju kulturne de-
diščine pa ustvari šestindvaj-

set posrednih delovnih mest. 
Kar je bistveno več kot v avto-
mobilski industriji. Enako 
prepričljive so francoske iz-
kušnje, kjer živi od popravila 
in vzdrževanja kulturne de-
diščine štirideset tisoč ljudi. 

Skrb za ohranjanje kultur-
ne dediščine Je v prvi vrsti pri-
ložnost za restavratorje. Pozi-
tiven zgled je Halmstad na 
Švedskem, kjer so priseljence, 
vajence in ženske, ki so veljali 
za trajno brezposelne, usposo-
bili za restavratorska dela in 
jih na ta način trajno zaposli-
li. 

Gospodarskega pomena 
kulturne dediščine se zaveda 
tudi islamski svet, kjer sklad 
Aga Khana zagotavlja sred-
stva za obujanje tradicional-

nih veščin, ustvarjanje novih 
delovnih mest in za usposab-
ljanje na delovnem mestu. 

V Veliki Britaniji so prišli 
do ugotovitve, da je hiša, 
zgrajena pred letom 19 19 , 
vredna dvajset odstotkov več 
kot enakovredna hiša zgraje-
na po tem letu. Oziroma, sta-
rejša kot Je hiša, dražja je. 

Celo v ZDA, kjer se s sred-
njeveškimi znamenitostmi ne 
morejo postavljati, se zaveda-

jo pomena ohranitve in obno-
ve starih mestnih Jeder. Ana-
lize so namreč pokazale, da 
obiskovalci zgodovinskih zna-
menitosti ostanejo dlje. obišče-

jo dvakrat več krajev in za-
pravijo dva in pol krat več de-
naija kot drugi turisti. Posle-
dica spoznanja Je. da po vsej 

Ameriki obnavljajo mestna 
središča. Program Nacional-
nega sklada, imenovan Glav-
na ulica, ki zadeva zgodovin-
sko obnovo trgovskih četrti, je 
stroškovno najučinkovitejši 
program ameriškega gospo-
darskega razvoja: vsak dolar 
vložen v lokalni program 
Glavna ulica je služil kot 
vzvod za sedemindvajset do-
larjev drugih vlaganj. 

Letos so v Sloveniji lokalne 
volitve. Zaupanja vreden je ti-
sti kandidat za župana mest-
ne občine, ki razume pomen 
ohranjanja kulturne dedišči-
ne tako z nacionalnega kot 
tudi z gospodarskega stališča 
in ima vizijo obnove glavne 
in vseh stranskih ulic mestne-
ga Jedra. 
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Lani krepko narasla izguba 
Podatki o lanskem poslovanju gorenjskega gospodarstva so vsekakor zaskrbljujoči, saj je očitno, da 
Gorenjska po gospodarski moči zaostaja za Slovenijo. 

ŠTEFAN ŽARC;! 

Kranj - V Agenciji za javno-
pravne evidence in storitve 
(AJPES), izpostava Kranj, so 
predstavili informacije o po-
slovanju gospodarskih družb 
in samostojnih podjetnikov v 
lanskem letu. Kot so pouda-
rili na novinarski konferenci, 
se nadaljuje trend upadanja 
gospodarske moči Gorenj-
ske, podobno kot to velja za 
skoraj vse slovenske regije 
(izjema je Jugovzhodna Slo-
venija) na račun krepitve go-
spodarske moči Osrednjeslo-
venske regije. 

Gorenjske gospodarske 
družbe zaostajajo 
za slovenskimi 

V informaciji o poslovanju 
gospodarskih družb so 
upoštevali 3 .87} družb. Na 
osnovi opravljenih ur je bilo 
v letu 2005 v gospodarskih 
dnižbah zaposlenih 43.623 
delavcev, ali 7 2 9 več kot leto 
pred tem. Najsvetlejša točka 
gorenjskega gospodarstva 
ostaja blagovna menjava s 

tujino, kjer je bila lani dose-
žena 91-odstotna pokritost 
uvoza z izvozom, kar je pre-
cej nad slovenskim povpre-
čjem. Manj razveseljivi so 
osnovni podatki o poslova-
nju: gorenjske družbe so ob 
2,5-odstotni inflaciji poveča-
le prihodke le za 3,5 odstotka 
(v Sloveniji za 9 odstotkov); 
le za 1,7 odstotka realno po-
večale dodano vrednost, ki 
pa je s 6 .605 tisoč tolarji niž-
ja kot slovenska (s 6 .965 ti-
soč tolarji je za 7 odstotkov 
višja kot v letu 2004). Čisti 
dobiček gorenjskili družb se 
je lani povečal za 7,9 odstot-
ka (v Sloveniji za 9 odstot-
kov). najbolj zaskrbljujoč pa 
je podatek o ugotovljenih či-
stih izgubah, ki so se lani na 
Gorenjskem povečale kar za 
53 odstotkov, v Sloveniji pa 
le za 2 odstotka. Z izgubo je 
na Gorenjskem poslovalo 
1 . 104 družb (29 odstotkov 
vseh), ki zaposlujejo 7 . 4 0 0 
delavcev, ali 17 odstotkov 
vseh zaposlenih. Povprečna 
izplačana bruto plača na za-
poslenega je bila lani 
249.314 tolarjev, kar je za 5 

odstotkov več kot v letu 
2004 , in bila za 2 odstotka 
nižja od povprečja Slovenije. 
Poslabšali so se tudi kazalni-
ki poslovanja gorenjskih go-
.spodarskih dnižb: kazalnik 
gospodarnosti, kazalnik do-
bičkonosnosti in kazalnik 
donosnosti. 

Slabše so poslovali tudi 
samostojni podjetniki 

O lanskem poslovanju je 
na AJPES letna poročila od-
dalo 5.604 majhnih podjet-
nikov in dva srednja podjet-
nika, ki zaposlujejo (brez 
upoštevanja lastnikov) 5.062 
delavcev, ali za 3 odstotke več 
kot v letu 2004. Majhni pod-
jetniki so lani povečali pri-
hodke za 8 odstotkov (v Slo-
veniji za 9 odstotkov), doda-
na vrednost pa je s 5.885 ti-
soč tolarji večja od lani le za 
pol odstotka (v Sloveniji za 5 
odstotkov) in torej nižja kot v 
gospodarskih družbah. Zni-
žal se je tudi podjetnikov do-
hodek (od lani za 4 odstotke), 
skoraj 14 odstotkov majhnih 
podjetnikov pa je poslovalo 

negativno. Izgube so bile 
večje za 5 odstotkov. Slabši 
kol leto poprej so kazalnik 
celotne gospodarnosti, kazal-
nik donosnosti in kazalnik 
produktivnosti. 

AJPES postal registrski 
in prekrškovni organ 

Naj k tem povzetkom po-
datkov o poslovanju dodamo 
še informacijo o tem, da je 
A J P E S postal s 1. julijem 
lani registrski organ za sa-
mostojne podjetnike. Pri 
tem so v sodelovanju s trž-
nim inšpektoratom ugotovi-
li kar 300 navideznih prijav 
(podoben pojav opažajo tudi 
v Kopru) zato, da so si posa-
mezni tujci pridobili delo-
vne vize. Ker je AJPES postal 
tudi prekrškovni organ, 
bodo za te navidezne prijave, 
kakor tudi proti vsem, ki 
niso oddali letnih poročil, 
uvedli prekrškovne postop-
ke. Z novim letom pa se jim 
obeta še več dela: AJPES na-
mreč prevzema od sodišč 
tudi registracijo družb z 
omejeno odgovornostjo. 

V prostorih Lokainvesta Loka inženiring 
v prenovljene prostore v poslovni stavbi na Kapucinskem trgu v Škofji Loki se je vselil Loka inženiring. 

ŠTEFAN ŽARC I 

Skofja Loka - Po dobrili treh 
letih od ustanovitve Loka in-
ženiringa, d. o. o., so v sredo 
slovesno predali namenu 
prenovljene prostore v po-
slovnem stolpiču na Kapu-
cinskem trgu 7, v katerih je 
vse do izgradnje in vse do 
lani poslovalo podjetje Loka-
invest. Skoraj bi lahko govo-
rili o simbolični vrnitvi, saj je 
družbo Loka inženiring usta-
novil nekdanji direktor Loka-
investa Srečo Barbič, ki z no-
vimi večinskimi lastniki Lo-
kainvesta v letu 2003 ni na-
šel soglasja, v novoustanov-
ljeno družbo za svetovalni in-
ženiring, projektiranje in 

Srečo Barbič 

nadzor pa m u je sledilo še 
pet delavcev Lokainvesta. 

V Loka inženiringu, ki je v 
lasti štirih družbenikov (dva 
notranja imata večinski de-

lež), je danes 12 zaposlenih, 
ki so lani ustvarili skoraj 1 9 0 
milijonov prihodkov in do-
brih 40 milijonov čistega do-
bička. Delajo na objektih po 
vsej Sloveniji, precej tudi na 
objektih države, kar je v upa-
danju, in vedno več na raz-
nih proizvodnih objektih. 
Sodelovali so pri pripravah 
in gradnji velike komunalne 
cone v Komendi, kot partner 
Imosa nadzirajo gradnjo Pe-
diatrične klinike, ki je verjet-
no z vrednostjo več kot 12 
milijard tolarjev trenutno 
največja visoka gradnja v dr-
žavi. Sodelovali so pri pripra-
vi in izvajanju prenove To-
plarne v Železnikih, nadzira-
jo stanovanjsko gradnjo v 

Ljubljani, sodelujejo pri 
gradnji novih objektov na 
mejnih prehodih. Skratka, 
družba Loka inženiring se je 
usjjela v svoji dejavnosti do-
dobra uveljaviti, medtem ko 
je Lokainvest izgubil tempo 
in v precej skrčenem obsegu 
od lani deluje v poslovnih 
prostorih družbe Rešet v La-
zah pri Kranju. 

"Tudi nostalgija nas je vle-
kla nazaj," priznava direktor 
Barbič in konec leta 2005 so 
se odločili, da kupijo te pros-
tore. Gre za okoli 500 kva-
dratnih metrov, pri čemer so 
obnovili polovico, za drugo 
polovico pa se še niso odloči-
li, ali jo bodo oddajali, ali 
prodali. 

Vi»J«mnl sKlad nalaga v vrednoiine paplr]t podjetij InformacIisK« tahnologljt, 
mtdicinsk« opreme In storitev, farmacije, biotehnologije In teleKomunlkacIJ. 

I Postanite član Kluba KD plus in deležni boste dodatniii ugodnosti. 
- K l u b K D p l u s Več informacij na Mvivi.kdplus.si ali na brezplaJni telefonski Številki 080 10 24. 

I Ne odtaSaJte. pridobite tudi vi! m iMaMH*. W I 
Vvffin vtoqatc>ien\ M Dotfo 00 m t>aleiih pristopna pravilno i:Mtnjon4. njihgva cokî tn« vptffCilo v v̂ afcmni po botSo fuopeto na tfarudkcijsKi re(un vro)«(iin«hi >hltMla M «> (krt&Ccfti v pjivitih upfov̂ anla vi«ienv»e<ja ikiafld fopust ne vcija ut vstopne itm ê 

inv̂ tmont̂  OTuhM upravii<. • "ti pogoobenifi pQf̂ nefJÎ  ki v wi«wj«> qfoup.M. kicf sla v fr. iTw>«<}a <m<i (>ol(>0 pcoiptKta 

Varčuj in potuj! 
Za vse, 1(1 boste v času od 
1. 6. do 30. 6. 2006 pristopili 
k skiadu KO Tehnologija, 
delniiki vzajemni sklad, 
vas v poslovalnicah 
Clobtour iaka dodatna 
ugodnost za va i 
poiitniiki aranžma. 

Ne zamudite! 
Pokličite nas! 

Giobtour d. o. o. 
www.qlobtour^i 

KRATKE NOVICE 

L JUBL JANA 

G Z S želi (p)ostati najvplivnejša zbornica 

Po sprejetju Zakona o gospodarskih zbornicah, ki odpravlja 
obvezno članstvo v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), 
odpira pot ustanavljanju več zbornic in spreminja javno pra-
vni model povezovanja v zasebni model, so na GZS pripra-
vili izjavo, v kateri poudarjajo, da je cilj GZS (p)ostati naj-
vplivnejša gospodarska zbornica v Sloveniji, ki edina omo-
goča podjetjem povezovanje na nacionalni, panožni in regi-
onalni ravni In skupaj s podjetji ustvarja boljše pogoje po-
slovanja In konkurenčnost slovenskega gospodarstva. V 
prehodnem obdobju oziroma najkasneje v petih mesecih bo 
GZS, kot pravna naslednica, pripravila nov statut In delova-
nje uskladila z določbami zakona. V tem obdobju bodo Ime-
la podjetja - člani GZS, dovolj časa za razmislek, da se odlo-
čijo, ali bodo tudi po sprejemu statuta ostala člani GZS in 
preko nje še naprej uresničevala svoje interese. GZS se je na 
spremembe že temeljito pripravila, saj se je notranje reorga-
nizirala In pripravila nove ključne produkte, ki jih bo ponu-
dila svojim članom. Cilj GZS je članom ponuditi celovito in 
racionalno organizirano zbornico, z nižjo članarino In spre-
menjenim volilnim sistemom. Š. Ž. 

L JUBL JANA 

O d h a j a oče slovenske mobilne telefonije 

Iz Telekoma Slovenije so v sredo sporočili, da je nadzorni 
svet družbe Mobitel odpoklical direktorja družbe Mobitel 
Antona Majzija. Kot razlog za odstavitev navajajo razhajanja 
mnenj In načrtov glede prihodnosti največjega slovenskega 
mobilnega operaterja, predvsem pa skupine Telekom. Do 
imenovanja novega direktorja bo vodenje Mobitela prevzel 
Bojan Dremelj, predsednik uprave Telekoma Slovenije, ki je 
izjavil: "Anton Majzeljje oče slovenske mobilne telefonije. Sku-
paj s sodelavci je zaslužen za petnajst let uspehov Mobitela in 
za to mu izrekamo vse spoitovanje in priznanje. Žal pa se naša 
mnenja in pričakovanja glede prihodnosti družbe, predvsem pa 
skupine Telekom Slovenije, razhajajo. Razmere na trgu se spre-
minjajo in Mobitel se jim mora prilagajati. Nadzorni svet reši-
tev vidi v oblikovanju novega vodstva." Š. Ž. 

KRANJ 

Savinim delničarjem po 6 4 0 tolarjev dividend 

V sredo je bila v Šmartinskem domu v Stražišču pri Kranju 12. 
skupščina delniške družbe Sava, na kateri je bilo prisotnih do-
brih 81 odstotkov kapitala, od tega 69 odstotkov kapitala naj-
večjih petih delničarjev. Vsi predlagani sklepi uprave in nadzor-
nega sveta so bili sprejeti praktično soglasno, edino pri pred-
logu za izplačilo nagrad v višini 63,5 milijona tolarjev nadzor-
nikom, so temu nasprotovali državni Slovenska odškodninska 
družba (SOD) In Kapitalska družba (KAD), vendar sta bili pre-
glasovani. Najpomembnejše je bilo sklepanje o delitvi bilanč-
nega dobička, ki ga je bilo lani za dobrih sedem milijard tolar-
jev, pri čemer so sklenili, da se za dividende lastnikom razdeli 
1 ,2 milijarde tolarjev, ali 640 tolarjev na delnico, preostalih 
skoraj 6 milijard dobička pa ostane nerazporejenih. Predsed-
nik uprave Save, d. d., je leto 2005 ocenil kot zelo uspešno, saj 
vsi ključni kazalniki kažejo uspešno poslovanje nad načrtova-
nim. Potrdil je tudi, da se uspešno poslovanje nadaljuje v le-
tošnjem letu. Vrednost naložb se je lani povzpela na več kot 9 
milijard tolarjev, največja naložba lanskega leta je bila Izgrad-
nja novega poslovno proizvodnega objekta Gumarstva, sicer 
pa je bilo večino naložb usmerjenih v Turizem. S. Ž. 

Laze I8a. 
4000 Kranj 

DOSTAVA 
KURILNEGA OUA 080 21 50 

080 28 08 

LON acl. Kronj 
lnfo(maaTe. 

04/28 )̂0-777, 
www.ion.si 

položnice 
n o H i i z i o p r o u i z i j a 

mailto:stefan.zargi@g-glas.si
http://www.ion.si
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Spremembe pri gozdni paši 
CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Ministrica za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
Marija Lukačič je nekoliko 
dopolnila pravilnik o varstvu 
gozdov. Spremembe , ki 
bodo začele veljati prihodnji 
teden, prinašajo nekatere no-
vosti tudi za gozdno pašo. Po 
tem pravilniku se z gozdno-
gojitvenim načrtom lastniku 
gozda lahko dovoli paša živi-
ne v gozdu, v katerem po-
udarjenost ekoloških in soci-
alnih fiinkcij ne dosega prve 
stopnje (po starem pravilni-
ku prve ali dnige stopnje) in 
je hkrati izpolnjen še eden 
od treh kriterijev. Pogoj je, 
da je to slabši gozd, ki pred-
stavlja celoto z obstoječo paš-
no površino, ali zaraščajoča 

negozdna površina, ki je v 
gozdnogospodarskem načr-
tu določena kot gozd in pred-
stavlja nadaljevanje pašnikov 
oz. se vklju6ije v celoto paš-
nih površin, ali pa gozd na 
razvojni stopnji debeljaka, ki 
obdaja pašno površino in v 
n j e m vsaj deset let še ni 
predvideno pomlajevanje . 
Površina za pašo določenega 
gozda sme doseči največ tri-
kratno površino obstoječe 
pašne površine, v planinah 
pa po novem petkratno povr-
š ino pašne površine zunaj 
gozda. Na deset hektarjev 
travnate površine zunaj goz-
da je po novem dovoljeno iz-
ločiti za naravno senco le pol 
hektarja gozda (prej en hek-
tar), ki sicer ne izpolnjuje 
kriterijev za pašo v gozdu. 

Nova gozdna učna pot 
v Železnikih so v ponedeljek odprli novo gozdno učno pot Kres, na kateri je petnajst označenih točk. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Železniki - Zakaj je Martin 
Krpan posekal lipo, kako že 
gre pe.sem o hudi mravljici, 
zakaj se reče. da je človek tr-
den kot hrast, ali veš. da se 
imata goba in drevo zelo 
rada in da so mrtva drevesa 
zelo živa ... Na takšna in po-
dobna vprašanja daje odgo-
vore nova gozdna učna pot 
Kres, ki so jo v ponedeljek, 
ob Tednu gozdov in v moč-
nem deževju odprii v Želez-
nikih, odprtje poti pa so po-
spremili še z otroško likovno 
razstavo v prostorih občine. 

Idejo o poti so uresničil i v 
študijskem krožku Kres, ki 
deluje pod okriljem andrago-
škega centra in zavoda za 
gozdove, izvedbo so podprli 
občina, nekatera podjetja in 
podjetniki, soglašali so tudi 
lastniki zemljišč. 

Kot je povedal Bošt jan 
Škrlep, vodja železnikarske 
krajevne enote zavoda za 
gozdove iti gonilna sila pri 
urejanju poti, nekaj več kot 
dva kilometra dolga pot s 1 1 0 
metri višinske razlike poteka 
tik nad Železniki po pobočju 
in grebenu hriba Kres. Na 
poti je petnajst označenih 

točk, na katerih pohodniki 
spoznajo glavne drevesne vr-
ste, zakonitosti bukovega in 
smrekovega gozda, osnove 
pomla jevanja , sestavo tal, 
značilnosti povirja in krože-
nje snovi v naravi, prisluh-
nejo pa lahko tudi petju in 
oglašanju ptic. saj so ornito-
logi tod našteli skoraj tride-
set vrst ptic. Pot je krožna, 
začne in konča se v Dašnici, 
nedaleč od športne dvorane. 
Na začetku je informativna 
tabla, nato si sledijo predsta-
vitve češnje, breze, macesna, 
kroženja snovi v naravi, ko-
luta s m r e k e z označenimi 

Zaščitni znak poti je 
smreka, ki je v krajevni 
enoti najbolje zastopana 
drevesna vrsta. 

časovnimi dogodki, rdečega 
bora, smrekovega in bukove-
ga gozda, jase, povirja, sesta-
ve tal, hrasta in kozolca z 
l ipo. . . 

Še posebej zanimiv je ko-
lut (odrezek) 1 3 0 let stare 
smreke, ki prikazuje starost 
gozda in kaže na to. kaj vse 
se je v tem času pomembne-
ga zgodilo doma in v svetu. 

LJUBLJANA 

Izplačilo premij za živali 

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je minuli teden 
začela izdajati odločbe za izplačilo premij za živali za leto 2005. 
Od nekaj manj kot 38 tisoč zahtevkov je do srede izdala 28 ti-
soč odločb v skupnem znesku 8,8 milijarde tolarjev in 19 . 100 
upravičencem že izplačala 6,6 milijarde tolarjev. Preostalim de-
set tisoč vlagateljem bo odločbo izdala v dveh tednih in jim na-
kazala denar iz proračuna ig . junija, denar na bančne račune 
pa bodo prejeli dan ali dva kasneje. Izplačilo vključuje premijo 
za krave dojilje in dodatno nacionalno premijo, ekstenzifikacij-
sko premijo, ekstenzifikacijsko plačilo za krave molznice, mleč-
no premijo in dodatno plačilo za mleko ter posebno in klavno 
premijo in dodatno plačilo za govedo. C. Z. Na začetku poti je informativna tabla. Kolut smreke z označenimi časovnimi dogodki. 

e lek t ro . 
Gorenjska 

Elektro Goren j ska , j a v n o podjet je za distr ibuci jo e lektr ične energi je , d. d., 
Ulica Mirka V a d n o v a 3a, Kranj, o d d a v na jem oz i roma p r o d a nas ledn je 
pos lovne prostore : 

NAJEM POSLOVNIH (PISARNIŠKIH) PROSTOROV: 

• vŽIrovnici: ca . 2 8 5 m ' v pritličju in ca . 3 2 0 m^ v 2 . nadstrop ju , co . 1 0 parkirnih 
mest , vsi priključki, o d d a m o v najem za določen č a s . 

• na Bledu: ca . 1 0 5 m ' v pritličju ter c a . 1 0 0 m ' garažn ih prostorov in ca . 5 
parkirnih mest zunaj , vsi priključki, o d d a m o v na jem. 

• v Kranju:,ca. 1 8 5 m^ v pritličju in 1 6 6 m ' v 1 . nadstropju, vsi priključki, o d d a m o 
v na jem z a določen č a s . 

• v Medvodah ; v pritličju, vsi priključki, o d d a m o v na jem. 

V vseh primerih j e višina na jemnine predmet d o g o v o r a . 

PRODAJA: 

Poslovni prostor v centru Radovlj ice, 1 7 m ' v pritličju, 7 m^ v kleti, s o u p o r a b a 
WC, v s e inštalaci je (plin do objekta), vpisan v zemlj iško knjigo, c e n a 
7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 SIT. Poslovni prostor s e proda jo po nače lu v ideno - kupljeno, 
davek in vse stroške v zvezi s proda jo in vknjižbo lastninske pravice p l a č a 
kupec. Zemljiškoknjižno dovolilo bo kupcu izdano po plačilu ce lotne kupnine. 

Ponudbe za n a v e d e n e nepremičnine mora jo biti p o s l a n e v zaprt ih ovojnicah 
z oznako »Ponudba za najem - (kraj, kjer se nepremičnina nahaja)« 
oziroma »Ponudba za nakup - Radovljica«, na naslov: Elektro Gorenjska , d. d.. 
Ulica Mirka Vadnova 3 a , 4 0 0 0 Kranj, v roku 1 0 dni od o b j a v e t e g a o g l a s a . 

Ogled predmetnih nepremičnin j e možen po p r e d h o d n e m dogovoru v 
dopo ldanskem č a s u . V s e informaci je lahko dobite na tel. št . (04) 2 0 8 3 4 3 6 ali 
(04) 2 0 8 3 6 2 3 med 8. in 1 4 . uro. 

Pojav krompirjeve plesni 
Plesen, ki se je razvila iz okuženega semena, je v okolici Kranja že močno 
prizadela nekatere krompirjeve nasade. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Pogoste padavine in 
toplo vreme v drugi tretjini 
ma ja so ustvari l i u g o d n e 
pogoje za razvoj krompirje-
ve plesni , še zlasti v nasa-
dih, pokritih s kopreno. Kot 
poudarja Marija Kalan, spe-
cialistka za rastlinsko pride-
lavo v Kmet i j sko gozdar-
skem zavodu Kranj, morajo 
pridelovalci moreb i tno 
okužbo najprej omejiti . To 
najlaže in najhitreje storijo 
tako, da z Reglonom uničijo 
krompirievo c imo in da pri 
tem z a j a m e j o č imveč po-
škodovanih rast l in. Nepri-
zadeti del nasada in nasad v 
bližnji okolici naj poškropi-
jo s pr ipravkom Acrobat 
M Z , Tatto ali Melody Duo v 
kombinaci j i s kontaktnimi 
fungic id i , med katerimi je 
priporočljiv Shir ian, ki do-
bro deluje na spore in s tem 
zaustavl ja širitev bolezni . 
Okužene nasade naj potlej 
vsak dan preg leduje jo , 
škropljenje pa naj ponovijo 
čez pet dni. 

"Ker je po virih Kmetijske-
ga inštituta Slovenije že vsaj 
petdeset sojev krompir jeve 
plesni odpornih na metalak-

Krompirjevi nasadi v okolici Kranja. 

sil, ki ga vsebuje Ridomil. od-
svetujemo njegovo uporabo 
za prva škropljenja po odkrit-
ju okužbe. Preventivno ga 
lahko uporabimo le v bujno 
rastočih nasadih, v katerih še 
ni opaznih znakov okužb, a 
so ugodni pogoji (toplo vlaž-
no vreme) za razvoj plesni. V 
rastni dobi ga s m e m o upora-
biti le dvakrat zapored," na-
vaja Marija Kalan in opoza-
rja, da mora jo pridelovalci 

škropiti po navodilih in še 
posebej pri zgodnjem krom-
pirju, ki ga bodo že k m a l u 
začeli izkopavati, paziti na 
karenco. Najkrajšo (sedem 
dni) imata pripravka Shirian 
in Tatto. 

V primeru zelo toplega in 
suhega vremena se lahko po-
javi še krompirjeva listna pe-
gavost, ki pa jo je možno 
uspešno zatreti s pripravkom 
Bravo. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
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Triglav Z novimi skladi 
Triglav D Z U je včeraj začel tržiti tri nove v za j emne sklade - Triglav Sve tovn i , Triglav T o p sektorj i in 
Triglav Ras toč i trgi. 

C V E T O Z A P L O T N I K 

Ljubljana - Triglav družba za 
upravl janje (DZU), ki je v 
večinski lasti Zavarovalnice 
Triglav, je že doslej uprav-
ljala štiri vza jemne sklade 
(Triglav Steber I, Triglav 
Renta, Triglav Evropa in Tri-
glav Obvezniški) , prejšnj i 
teden pa je od agenci je za 
trg vrednostnih papirjev 
prejela dovol jenje še za 
upravljanje treh novih skla-
dov - Triglav Svetovni. Tri-
glav Top sektorji in Triglav 
Rastoči trgi, ki jih je začela 

tržiti včeraj, 1. junija. Kot so 
povedali na sredini predsta-
vitvi, so vsi trije skladi delni-
ški. Sklad Triglav svetovni 
bo od 4 0 do 7 0 odstotkov 
denarja vlagal na trge Sever-
ne Amerike, od 1 6 do 4 6 od-
stotkov v Evropi in do 2 9 od-
stotkov na območje Azije in 
Pacifika, pri tem pa bo naj-
manj 85 odstotkov denarja 
vlagal v delnice oz. enote 
premoženja in v delnice 
drugih investici jskih skla-
dov. Sklad Triglav Top sek-
torji je novost na sloven-
skem trgu, denar bo vlagal 

pretežno v delnice podjetij v 
ZDA, pri tem pa bo izbiral 
tiste gospodarske dejavno-
sti, od katerih pričakuje v 
(naslednjem) polletnem ob-
dobju najvišjo gospodarsko 
rast in najboljšo donosnost. 
Sklad Triglav Rastoči trgi bo 
denar nalagal v delnice pod-
jetij s sedežem na hitro ra-
stočih svetovnih trgih: naj-
več, od 38 do 68 odstotkov, 
na trge Azije in Pacifika, od 
11 do 4 1 odstotkov v Vzhod-
no Evropo, na Bližnji vzhod 
in v Afriko, od 6 do 36 od-
stotkov pa v Latinsko Ame-

riko. Glavni kriterij za na-
ložbo bo analiza vrednost-
nih papirjev, gospodarske 
panoge in trga. 

Triglav DZU trenutno 
upravlja v štirih skladih 77 
milijard tolarjev, od tega do-
brih 7 0 milijard v delniškem 
vzajemnem skladu Triglav 
Steber 1, ki je največji sloven-
ski sklad. Družba tudi v pri-
hodnje želi zadržati položaj 
drugega največjega uprav-
ljavca v Sloveniji in dosegati 
med slovenskimi družbami 
15-odstotni delež pri (neto) 
prilivih v sklade. 

KRAN) 

Sodelovanje Tilie in Probanke 

Zavarovalnica Tilia in finančna skupina Probanka sta v sredo 
podpisali pogodbo o posredovanju pri zavarovanjih, po kate-
ri bo banka lahko posredovala pri nezgodnih, življenjskih in 
drugih zavarovanjih. Predstavili sta tudi skupni produkt - sta-
novanjsko posojilo, ki ga bo možno zavarovati s polico živ-
ljenjskega zavarovanja. Že doslej sta dobro sodelovali, pred-
vsem pri naložbenem življenjskem zavarovanju, ki je vezano 
na enote investicijskih skladov Probanke DZU. C. Z. 

K R A N J 

Nova KBM s petimi milijardami dobička 

Skupina Nove KBM je lani bilančno vsoto povečala za 123 mi-
lijard tolarjev ali za 17 odstotkov In je ob koncu leta znašala 837 
milijard tolarjev. Ustvarila je šest milijard tolarjev čistega do-
bička ali dvakrat toliko kot leto prej, k temu je banka, ki ima 
agencijo tudi v Žireh, prispevala nekaj manj kot pet milijard. 
Med pomembne lanske dosežke štejejo tudi zniževanje stro-
škov. Medtem ko s o predlani predstavljali 3,24 odstotka bi-
lančne vsote, je bil lani njihov delež 2,78-odstotni. C. Z. 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
te le fon: 0 4 201 42 00 

fl3to{ilo a objavo spiefemamo po idefonu '̂ ktu ah o»bno na Zoitovi I 
Kijcij n; no i»{ii - do |»iinlfi|«J m (tintj do 11.00 uif C«r« o^Um m iKmgaii v rubiiki. Inrtro uijoiiM. 

)ANEZ R O Z M A N S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 
4240 RADOVLJICA. T E L : 04/53-15-249 
Nakupovalni izleti - Trst 8. 6.; Lenti; 3.6.; Madžarske toplice 
29. 6. - 2. 7., 3. 8 - 6. 8., 24. 8. - 27. 8., 31. 8. - 6. 9.; Pelješac 16. 9. 
• 23. 9.; Cardaland (nočni) 26. 6. 

OBVEST ILA O DOGODK IH OBJAVL)AMO V RUBRIK I 
GLASOV KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 
v knjižnicah za otroke 
Jesenice - V občinski knjižnici Jesenice bodo ustvarjalne delavnice 
danes, v petek, 2. junija, od 16.OC do 17.30 - okvir za sliko. 

junijski semenj 
Kranj - I D Kranj prireja v soboto, 3. junija. Junijski semenj. 
Prireditev bo potekala v starem delu mesta Kranja, na 
Glavnem trgu pri vodnjaku od 8. do 13. ure. 

Večer arestantske in ženske poezije 
Bled - Vabljeni na večer arestantske in ženske poezije ob 
izidu zaporniških pesmi Vitomila Zupana in zbirke Pesmi 
Ifigenije Simonovič Hodiš hodiva, ki bo v soboto, 3. junija, 
ob 20. url na terasi Cocktail bara A propos Bled (trgovski 
center, Ljubljanska 4). 

Zaplešimo v poletje 
Bistrica pri Tržiču - Člani Mladinskega gledališča Tržič vas 
vabijo v soboto, 3. junija, ob 20. uri, v prostore OŠ Bistrica 
na plesno prireditev z naslovom Zaplešimo v poletje. 

Druženje z zvokom, ritmom in plesom ob ognju 
Žiri - Društvo Tara vabi na delavnico Druženje z zvokom, rit-
mom In p lesom ob ognju, ki bo potekala na kmetiji Pri 
Pesku v Žireh nad Škof)o Loko. Začetek delavnice je v 
soboto, 3. junija, ob 18. uri, trajala pa bo do nedelje, 4. juni-
ja, do 19. ure. Prijave in informacije 040/425-994. 

Občni zbor društva 
Železniki - Muzejsko društvo Železniki sklicuje redni letni 
Občni zbor društva, ki bo danes, v petek, 2. junija, ob 19. uri, 
v galeriji Muzeja v Železnikih. Vabljeni vsi, ki jih zanima 
zgodovina, etnologija in galerijska dejavnost. 

Območno srečanje pevskih zborov 
Jesenice - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Območna 
izpostava Jesenice, vas vabi danes, v petek, 2. junija, ob 
19 .30 v Kulturni dom Slovenski Javornik, kjer bo območno 
srečanje odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin. 

Večeri za starše 
Kranj - Zakonski in družinski inštitut Krog vas vabi na večere 
za starše, ki bo v torek, 6. junija, ob 19. uri, v Gimnaziji 
Kranj. Naslov večera je Čustveno nasilje v družini I. Več in-
formacij 04/23 66 088, drago.jereblc@zdi-krog.si, wvwi/.zdi-
krog.si 

Srečanje Zveze klubov M P Slovenije 
Kranj - Območni klub upokojenih delavcev Maks Pere Kranj 
vabi na srečanje Zveze klubov MP Slovenije v Izoli dne 15. 
junija. Srečanje bo v hotelu Riviera v Izoli. Prijave po tel. 
031/663-015 ali 04/202-63- 10 do 8. junija. 

Družabno srečanje - piknik 
Žabnica - Bitnje - DU Žabnica-Bitnje vas vabi na tradicional-
ni piknik v soboto, 17. junija, z začetkom ob 16. uri na stre-
lišču Crngrob. Prijavite se do 6. junija po telefonu 04/231 1 -
932, lahko pa tudi pri svojih poverjenikih. 

Srečanje slovenskih upokojencev 
žabnica - Bitnje - DU Žabnica-Bitnje vas vabi 29. junija na 
18. srečanje slovenskih upokojencev v Mozirje. Odhod bo 
ob 7. url izpred vseh avtobusnih postaj od Virmaš proti 
Kranju. Vpišete se lahko po tel. 04/231 1-932 od 13. - 1 5 . ure. 
Vplačila do 20. junija. 

Pozdrav poletju 
Brezje pri Tržiču - Župan občine Tržič in KS Brezje pri Tržiču 
vabita na dobrodelno prireditev Pozdrav poletju, ki bo 
danes, v petek, 2. junija, ob 20. uri v Domu krajanov na 
Brezjah pri Tržiču. 

Kulturni večer 
Kovor - V nedeljo, 4 . junija, ob 18. uri, ste vabljeni na žup-
nijski " skedenj " na kulturni večer z Adijem Smolar jem, 
mladimi ustvarjalci in fanti iz skupine Cenaccolo. Vstop-

Corenjski turnir mladih 
Jesenice - V soboto , 3. junija, se bo v Športnem parku 
Podmežaklo odvijal Gorenjski turnir mladih v košarkarskih 
trojkah. Začetek bo ob 16. uri. Prireditev bo ob vsakem vre-

Visoka inflacija 
č e p r a v je bila ma ja inflacija o.g-odstotna, je bila 
12-mesečna povprečna rast še vedno nižja od 
konvergenčnega kriterija za prevzem evra. 

C V E T O Z A P I O T N I K 

Kranj - Po podatkih državne-
ga statističnega urada so se 
cene življenjskih potrebščin 
maja v primerjavi s prejš-
nj im mesecem zvišale za 0 , 9 
odstotka, od začetka leta do 
konca maja pa za 2,4 odstot-
ka. Čeprav se je tudi 12-
mesečna povprečna rast cen 
nekoliko zvišala, na 2 ,4 od-
stotka, je Slovenija glede in-
flacije še vedno izpolnjevala 
konvergenčni kriterij za pre-
vzem evra, ki je za april zna-
šal 2,7 odstotka. 

K m a j s k e m u dokaj viso-
kemu zvišanju cen življerjj-
skih potrebščin so ob 
skromnih pocenitvah največ 
prispevali dražji naftni deri-
vati in hrana. Maja so s e 
cene v skupinah brezalko-
holne pijače in hrana zviša-
le za 1,7 odstotka, obleka in 
obutev za 1,5 odstotka in 
prevoz za 1,4 odstotka. Od 

hrane so se najbolj podraži-
li zelenjava (za 5,9 odstot-
ka), sadje (za 4 ,6 odstotka), 
ribe (za 2,3 odstotka), mleko 
in mlečni izdelki (za 1,8 od-
stotka) ter meso (za 1 ,6 od-
stotka). Pocenitev ni bilo ve-
liko, nekaj pa vendarle. Sne-
malni medij i za sliko in 
zvok so se pocenili za 6 , 1 
odstotka, rabljeni avtomobi-
li za 3,7 odstotka, domače 
hišne živali za 2,5, plin za 
2,3, telefonski in drugi apa-
rati ter letalski potniški pre-
vozi pa za 2 ,2 odstotka. 

Močna mesečna rast je 
vplivala na lemo rast, ta se je 
dvignila na 3,2 odstotka. V 
enem letu so najbolj porasle 
cene v skupinah stanovanje 
(za 8,3 odstotka) ter gostin-
ske in nastanitvene storitve 
(za 4,8 odstotka), cene v sku-
pini izdelki in storitve za 
zdravje pa so bile maja v pov-
prečju celo nižje kot pred 
enim letom. 

L JUBL JANA 

Deseti vzajemni sklad družbe KD Investments 

Družba KD Investments je včeraj začela tržiti delniški vza-
jemni sklad KD Tehnologija, kar je že njen deseti sklad in 
drugi, ki je usmerjen v določeno gospodarsko panogo. V 
skladu z naložbeno politiko bo najmanj tri četrtine denarja 
vlagal v delnice in druge lastniške vrednostne papirje, kate-
rih izdajatelji so podjetja s področja informacijske tehnolo-
gije, medicinske opreme in storitev, farmacije, biotehnologi-
je in telekomunikacij. Namenjen je predvsem vlagateljem, ki 
želijo naložiti denar v delnice teh podjetij, vendar nimajo ne 
znanja ne izkušenj pri vlaganju na kapitalske trge In so za 
doseganje višjih d o n o s o v pripravljeni tudi več tvegati. 
Vsem, ki bodo junija vstopili v sklad in bodo najkasneje do 
30. junija (do sedmih zjutraj) nakazali denar na račun, ne bo 
treba plačati vstopne provizije, ki sicer odvisno od zneska 
vplačila znaša največ tri odstotke. Izstopne provizije ni, 
upravljavska pa je 1,89-odstotna. C. Z. 

KRANJ 

Brezplačno enoletno vodenje računa 

V Abanki želijo pridobiti še nove stranke za trgovanje na 
Ljubljanski borzi. Vsem, ki bodo do 20. junija odprli račun 
za nakup vrednostnih papirjev na domačem trgu, bodo po-
krili stroške enoletnega vodenja računa. C. Z. 

DOM DR. J A N K A BENEDIKA 
R A D O V U l C A 
Šercerjeva ulica 35 
4240 RADOVUlCA 

VAB I k sodelovanju sodelavca za 

VODENJE SLUŽBE PREHRANE (M/Ž) 
Od kandidatov pričakujemo: 

- V. stopnjo izobrazbe gostinske smeri 
- najmanj 2 leti delovnih izkušenj 
- organizacijske in inovativne sposobnosti 
- osebnostne lastnosti: strokovna zavzetost, odgovornost, natanč-
nost In zanesljivost, komunikativnost, prilagodljivost in Iznajdljivost 

- poznavanje sistema HACCP 
- sposobnost učinkovite uporabe programskih orodij Word in Excel 

2 izbranim kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za nedo-
ločen čas, s polnim delovnim časom in poskusnim delom 2 meseca. 

Če ste se v razpisnih pogojiti prepoznali, vas vabimo, da prijavo z 
dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljete v 8 dneh po objavi, na 
naslov: Dom dr. Janka Benedika Radovljica. Šercerjeva ulica 35, 
4240 Radovljica, z oznako "za razpis". 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
mailto:drago.jereblc@zdi-krog.si
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Gasilska proslava 
Podbrezje - Gasilci iz Podbrezij v soboto, 3. junija, ob i&. uri, prire-
jajo proslavo ob prevzemu nove motorke in obnovljene strehe 
gasilskega doma. Po proslavi bo veselica z bogatim srečelovom 
in kegljanjem za odojka. Igral bo ansambel Bohpomagej. 

5. memorial Milana Šinkovca 
Komenda - Smučarski klub Komenda vabi na veleslalom 5. 
memoriala Milana Šinkovca v nedeljo, 4. junija, ob 10. uri, 
na Vrš iču (nasproti T ičar jevega doma). Prijave uro pred 
štartom. Informacije: 031/390-558. 

IZLETI 
Okrog Planine pri Sevnici 
Kranj • D U Kranj, Pohodniška sekcija vabi v četrtek, 8. juni -
ja, ob 7. uri na izlet okrog Planine pri Sevnici. O d h o d bo s 
posebnim avtobusom izpred G l o b u s a v Kranju. Prijave z 
vplačili v društveni pisarni do 5. juni ja. 

Pohod na Golico 
Preddvor - D U Preddvor vabi svoje člane na pohod, ki bo v 
soboto, 3. jun i ja , na Gol ico. O d h o d bo ob 8. uri izpred 
društvene pisarne s svoj imi avtomobili. 

Izlet po Primorski 
Jesenice - M e d o b č i n s k o društvo inval idov Jesenice vabi 
člane na enodnevni izlet po Primorski, ki bo v četrtek, 8. ju-
nija. Odhod avtobusa bo iz zadnje postaje na Hrušic i ob 7. 
uri in bo ustavljal na vseh avtobusnih postajah do Rodin. 
Prijave in vplačila v pisarni društva v času uradnih ur: torek 
od 16. do 18. in petek, od 10. do 12. ure. 

Na Jošt 
Kokrica - D U Kokrica vabi na rekreativni vzpon na Jošt v 
soboto, 3. junija. Zbor bo s svojimi vozili ob 14.30 pred Do-
m o m krajanov na Kokrici. 

P R O S T A D E L A ŠTUDENTJE,DIJAKI 
www.ms-kranj.si 

Izlet na Adamello pri Brenti in Presanello 
Kranj - P D Iskra Kranj organizira v soboto in nedeljo, 17. in 
18. junija, na preizkusno turo na štiritisočake Wal išk ih Alp: 
Adamello pri Brenti in Presanello. O d h o d bo s posebnim 
minibusom izpred hotela Creina v soboto, ob 4. uri zjutraj. 
Sestanek z udeleženci ture bo v torek, 6. junija, ob 19. uri v 
prostorih PD Iskra. Informacije in prijave pri vodnikih ali v 
pisarni društva ob sredah od 17. do 18. ure, ali po telefonu 
051/397-040, ali na e-pošto: bredapirc(g)gmail.com 

Kolesarski izlet 
Kranj - Združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje Humana 
vabi na kolesarski izlet v Preddvor v soboto, 3. junija. Zbor bo ob 
9. uri na parkirišču ob kokrškem mostu na Cesti Staneta Žagar-
ja (nasproti gostilne Viktor). Informacije 04/201-17-20. 

Pohod po Krakovskem gozdu 
Žirovnica - Pohodno-planinska sekcija D U Žirovnica vabi na po-
hod po Krakovskem gozdu v torek, 6. junija. Odhod avtobusa bo 
ob 6. uri iz AP Begunje vse do Brega. Prijave 040/737 562. 

Pohod na Kozji vrh 
Radovljica - P D Radovljica organizira v soboto, 10. junija, 
pohod na Kozji vrh, osamljen Storžičev sosed nad Kokro. 
Izhodišče bo pri kanjonih ob Kokri po označeni gozdni poti 
na vrh. Prijave in informacije v sredo in četrtek, od 18. do 
19.30 po tel. 04/531-55-44 ali 031/345 209. 

Pohod obrtnikov in podjetnikov 
Preddvor - Okrepčevalnica M i m i v Podaku v sodelovanju z 
združenjem podjetnikov iz Preddvora vabi na pohod obrt-
nikov in podjetnikov iz Preddvora na sv. Jakob v riedeljo, 4. 
juni ja. Start bo ob 10. uri pri okrepčevalnici M i m i v Po-
daku. 

OBVESTILA 
Regijsko tekmovanje v plavanju 
Kranj - Obveščamo vas, da bo regijsko tekmovanje v pla-
vanju v z imskem ol impi jskem pokritem bazenu v Kranju v 
ponedeljek, 5. junija, z začetkom ob 9. uri. 

Začetni-uvajalni tečaj tenisa 
Kranj - D U Kranj, Teniška sekcija organizira za člane tečaj 
tenisa na igriščih teniškega društva Triglav Kranj, Partizans-
ka 22. Šolanje traja 1 0 ur in se začne v torek, 6. juni ja ob 8. 
uri, na terasi teniškega društva. Informacije in prijave po 
telefonu 04/231-50-71 ali v tajništvu društva. 

Vpis v baletno šolo v Naklem 
Naklo - Baletna šola Stevens vpisuje otroke, stare od 6 do n 
let v šolo, ki bo v Naklem. Vpis bo v torek, 6. junija, ob 17. 
uri v Vita Centru, s krajšo baletno predstavo letošnjih učenk. 

Odprti planinski postojanki 
Javornlk - Koroška Bela - P D Javornik - Koroška Bela ob-
vešča, da sta planinski postojanki Kovinarska koča v Krmi in 
Prešernova koča na Stolu s 1. juni jem odprti in redno oskr-
bovani. Informacije: Kovinarska koča - 051/631-989, Prešer-
nova koča - 051/611-366. 

KONCERTI 
Pomladanski koncert 
Tržič - Vabljeni na pomladanski koncert "Pravljični junaki in 
Pihalni orkester Tržič" v soboto, 3. junija, ob 20. uri v Dvo-
rano Tržiških olimpijcev v Tržiču. 

Slavnostni koncert 
Radovljica - Vabljeni na slavnostni koncert ob 50-letnici de-
lovanja Glasbene šole Radovljica v petek, 2. junija, ob i8. 
uri, v avlo graščine v Radovljici. 

Kancijanova nedelja 
Kranj - Komorni zbor G A L L U S Kranj vas vabi na koncert, ki 
bo na Kancijanovo nedeljo (Binkošti), 4. junija, ob 10.30 v 
kranjski farni cerkvi. 

Pesmi od ljubezni in kafeta 
Kranj - Komorni pevski zbor Mysterium Kranj vas vabi na 
tematski koncert z naslovom Pesmi od ljubezni in kafeta. 
Prvi koncert bo v soboto, 3. junija, ob 20. uri v dvorani G i m -
nazi je Kranj. Drugi bo v nedeljo, 4. juni ja , ob 20. uri v 
kavarni Belvedere v sklopu hotela Vi la Bled. 

jubilejni koncert 
Lesce - Moško pevsko društvo Triglav Lesce vas vabi ob 5. 
obletnici na jubilejni koncert v soboto, lo . junija, ob 19.30 v 
O Š Frana S. Finžgarja Lesce. 

RAZSTAVE 
Razstava klekljarskih izdelkov 
Stražišče - Članice klekljarskega krožka Stražišče in učenke O Š 
Stražišče prirejajo razstavo svojih klekljanih izdelkov. Otvoritev 
razstave bo danes, v petek, 2. junija, ob 17. uri, v prostorih O Š 
Stražišče pri Kranju. Izdelki so na ogled od petka do ponedeljka, 
od 9. do 12. ure in od 15. do 18. ure, v torek, pa od 9. do 12. ure. 

Razstave likovnih del 
Jesenice - Razstavni salon Dolik Jesenice vas vabi v petek, 2. 
junija, ob i8. uri, na odpiranje in ogled razstave likovnih del 
slikarja Toni ja Vogrinčiča, člana Dolinskih likovnikov • Dolik 
Jesenice. Razstava bo na ogled do 28. junija. Salon je odprt 
vsak dan, razen sobote popoldan, nedelje in praznikov, od 
9. do 12. ure in od 16. do 19. ure. 

Pravična delitev dobrin 
Bled - Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled vas vabi na otvoritev 
razstave v organizaciji Share Slovenija Pravična delitev do-
brin - svet za Darfur, ki bo v ponedeljek, 5. junija, ob 18. uri, 
v Knjižnici Blaža Kumerdeja na Bledu. 

PREDSTAVE 
Zaključna prireditev mreže partnerskih šol 
Jesenice - O Š Poldeta Stražišarja Jesenice v torek, 6. junija, 
ob 18. uri, prireja v dvorani Julke in Albina Pibernika na 
Slovenskem Javorniku predstavo za počastitev zaključnega 
srečanja partnerskih šol v okviru projekta Comenius, ki ga fi-
nancira EU preko slovenske organizacije C M E P l U S . Več in-
formacij dobite na www.poldestrazisar.si ali na e-pošti gre-
gor.skumavc@poldestrazisar.si 

PREDAVANJA 
Osupljive najdbe 
Kranj - Društvo prijateljev Sv. pisma nadaljuje z avdiovizualni-
mi predavanji Osupl j ive najdbe v banketni dvorani Hotela 
Creina. Jutri, v soboto, 3. junija, ob 10. uri, bo na sporedu pre-
davanje "Sporočilo za današnji čas". Vstopnine ni. 

Predavanje o motnjah spomina v zrelih letih 
Škofja Loka • Društvo za pomoč pri demenci Spominčica in 
krajevna organizaci ja Rdečega križa Kamnitnik vabita na 
predavanje v petek, 2. junija, ob 18. uri v predavalnici os-
novne šole Škofja Loka-Mesto (stranski vhod). Medicinska 
sestra Nada KordiŠ bo predavala o motnjah spomina v zre-
lih letih in pomoči za ublažitev te motnje, dr. Tone Košir pa 
o smiselnosti kontrole holesterola v krvi. 

Darovalci kostnega mozga 
C e r k l j e - Kra jevna o r g a n i z a c i j a RK Cerkl je vabi občane, 
stare od 18 do 55 let, da se pr idruži jo prostovoljcem, ki so 
že vpisani v slovenski register nesorodnih darovalcev kost-
nega mozga Sloveni ja • Donor, v torek, 6. junija, ob 18. uri, 
v sejno sobo O b č i n e Cerklje na predavanje o vlogi registra 
d o m a in po svetu, o tk ivnih a n t i g e n i h H L A , o trans-
plantacij i kot načinu zdravljenja in s a m e m odvzemu kost-
nega m o z g a . P o predavanju bo m o g o č odvzem vzorca 
krvi. 

LOTO 
Rezultati 44. kroga • 31. 5. 2 0 0 6 

3, 4, 5, 18, 20, 30. 36 in 15 S E D M I C E Ni ! 

Lotko: 
1, 3, 8. 5, o. 6 L O T K O JE! 

Predvideni sklad 45. kroga za Sedmico: 1 6 2 . 0 0 0 . 0 0 0 SIT 
Predvideni sklad 45. kroga za Lotko: 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 SIT 

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

Mali oglasi se spiejemajo: z i objavo v petek • v 
stedo do 13.30. m za objavo v m K do peika do 
14,001 Deiovni i a v od ponedeljka do petka ne-
prekinjeno od 7 . - 1 5 . ure. 

Uvedli smo novo lubrlko 

"Čisto v zadnjem hipu". 
S to mbhko želimo pomajati bralcem, 

ki se jim res mudi nekaj prodati, kupiti, najeli, 

oddati. 0glas7a to njbriko lahko oddale za to-

rek v ponedeljek do osme ure in za pelek v {e-

trtek prav tako do osme ure. Cena 09lasa je 

2 i 5 S SI! (9.41 EUR), je enotna m Ima n a j v k 

80 znakov - kupon ne velja. Za male oglase po 

redni ceni oziroma na kuponu pa sprejemamo 

za torek v peiek do druge uie in za petek v ste-

do do pol dveh. 

gekko 
B.«o( 79A, "»00 lOJnj ; 

info-nep^genkoprojCitAi — 
vAVn.gcMuKKO^Si • 

" 5 0 4 2 3 4 1 9 9 9 
0 3 1 6 7 4 0 3 3 t 

P R O D A M O S T A N O V A N J A 

K R A N ) - V A L J A V C E V A : t r i s o b n o s 

s h r a m b o , 72 m a . I. 1 9 6 1 . obnovl jeno 

2 0 0 0 , n a d s t r o p j e 3./<i, d e l n o opre-

m l j e n o , vse l j i vo k o n e c leta. C e n a ; 

2 8 . 8 0 0 . 0 0 0 SIT. 

K R A N J • V O t X ) V O D N I S T O L P : tri-

s o b n o s s h r a m b o , 7 4 m 2 , 1 . 1 9 6 4 , ob-

novljeno 2 0 0 3 . nadst rop je y / 4 . delno 

opremljeno. Cena: 2 6 . 5 0 0 . 0 0 0 SIT. 

Š K O F J A LOKA - F R A N K O V O N A S E -

LJE: e n o s o b n o , 45,9 m 2 , 1 . 1 9 8 1 , nad-

stropje 1./3. s kuhinjo, lepo razporeje-

no. takoj vseljivo. C e n a : 19,5 m i o SIT. 

TRŽIC • RAVNE: t r i sobno. 79 .25 m 2 , 

nadstropje 2-/3, obn. 93, d o b r o vzdr-

ževano, delno opreml jeno , mirna lo-

kacija, vsa infrastruktura in priključki. 

Cena: 17 m i o SIT. 

P R O D A M O H I Š E 

K R A N j • STRAŽIŠČE: 1 6 4 m 2 . na par-

celi 4 3 0 m 2 . I. 1 9 4 0 . 1 / 2 s a m o s t o j n e 

hiSe. o b glavni cesti z vrtom. Cena: 35 

m i o srr. 
KRANJ - DRULOVKA: 2 1 0 m 2 . na par-

celi 14 1 m 2 , 1 . 1 9 9 4 , z a d n j a vrstna, o b 

g o z d u , mirna lokaci ja , priključek na 

plin. Cena: 4 9 m i o SIT. 

TRŽIČ: 1 7 0 m 2 . vrs tna hiSa v s ta rem 

m e s t n e m jedru. M o ž n o s t dveh stano-

vanj. Cena: 19 m i o SIT. 

P R O D A M O V I K E N D 

B E G U N J E - O K O U C A : povrSina S o 

m 2 v dveh etažah na parceli 1 . 164 m 2 . 

3. gradbena faza . l e sena konstrukcija, 

idil ična lokaci ja , l ep razg led . Cena 

3 2 . 3 4 0 . 0 0 0 SIT. 

P R O D A M O Z E M L J I S C E 

Z C . BESNICA: 873 m z , zazidljiva, mir-

na lokacija. Svetla j u ž n a stran. Cena: 

1 2 m i o SIT. 

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

LESCE: gostinski lokal za hitro prehra-

no, 1 6 m z , 1 . 1 9 2 0 , obnovl jen 1 9 9 0 . s 

kruSno pečjo, za pripravo in dostavo 

hrane , park i rno m e s t o . C e n a 

6 o ' o o o . o o SIT + stroSki. 

Z A P O S U M O 

N e p r e m i č n i n s k e g a p o s r e d n i k a z li-

c e n c o M O P E . V svoje vrste žel imo pri-

dobiti m l a d e g a in an- ib idoznega so-

delavca ali sodelavko. 

w w w . g e k k o p r o i e k t . s 

GA-NI 
CA-NI. d.0.0.. P.E. Mlakarjeva ulica 0 7 

(OPC Šenčur) . 4 2 0 8 Šenčur 
tel: 0 4 / 2 5 0 7 - 1 9 9 , fax; 0 4 / 2 6 - i 7 - i 9 8 

e-pošta: info(g)ncpremicntne-gani.si 

K U P I M O 

V okolici Kranja, §k. Loke. Tržiča in 
Radovlj ice k u p i m o v e č s tanovanj ra-
zl ičnih vel ikosti , za n a m ž e z n a n e 
kupce. 

V Kfanjti ž ož jo Okofico, hujno k u p i m o 
e n o s o b n o ali e n o s o b n o s tanovanje s 
k a b i n e t o m v izmeri cca . 5 0 m 2 , za 
n a m že z n a n e g a kupca. C E N A : c c a . 
1 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 S I T ( 7 3 . 0 2 6 E U R ) 1 

EUR=239,64 srr 
N a različnih lokacijah k u p i m o več hiš 
in zazidljivih parcel, različnih velikosti 
m dimenzij , z a n a m že z n a n e stranke. 
P O S E B N A P O N U D B A 
V s e m prodajalcefn, ki s e odloči jo za 
prodajo nepremičnine preko podjetja 
GA-NI. d.o.o. , z a r a č u n a m o s a m o 1 % 
provizije v m e s e c u juniju za p r o d a n o 
nepremičnino. 

i c n i n e - g a n i . s 

G k c ; 
Mlinska ul. i , Maribor . PE Tržič. 

Sto Mar ie Aux M i n e š 9/a 
Te le fon : 592 59 4 9 , 0 3 0 / 3 0 2 0 11 

S T A N O V A N J A P R O D A M O 

CERKLJE • enosobno. 37,3 m2. pritltrje. 

I.i. 1951. obnovljerK). garaža, drvarnica, 

vrt. Cena: 12,8 mro sit (53.4t3 EUR), 

KRANJ • Planina t, dvosobno. 6 1 4 mz, 

1/10, I.i. 1976, obnovljeno v celoti. Cena: 

2 4 m i o sit ( 100 . 150 EUR). 

KRANJ - Vodovodni stolp, tr isobno, 

66 ,5 m 2 , IV/4, I.i. 1965 , obnovl jeno, 

opremljeno. Cena: 27 mk> sit ( 1 12 .669 

EUR). 

KRANJ - Planina I, tr isobno, 7 9 m z , 

III/4.1.i. 1972, obnovljerTOV ceteti. Cena: 

28 mio sit (116.842 EUR). 

KRANJ - Planina I. trisobno, 85,78 na. 

Xi/ 12 , l.i. 1977, 2 balkona. Cena: 23,5 

mio sit (98.063,76 EUR). 

HiSE P R O D A M O 

TRŽiC • okolica, stan. h i ^ , IV. gr. laza, 

250 m 2 biv. površine, parcela 698 mz, 

čudovit razgled. Cena: 4 3 m i o sit 

( 179435 .82 EUR). 

MLAKA PRI KRANJU - stan. hiia, dvo-

jček. 86 m2. p a r e 507 m2. I.i. 1990 . ob-

novljena I. 2 0 0 5 . Cena: 35 m i o sit 

( 146 .05241 EUR). 

BISTRICA PRI TRŽITTU • l /z stan hlSe, 

tcx> m z brv. povrSine, pritličje, pnpada-

joča mansarda 50 m z , parcela cca 4 5 0 

m z , stan. obnovljeno v celoti I. 2 0 0 4 . 

Cena: 2 7 mio sit ( 1 12 .669 E U " ) 

PARCELE P R O D A M O 
LANCOVO • zazidljiva parcela. 676 mz. 

Cena: 11,35 MIO SH (70.06 EUR / m z ) 

Z M I N E C PRI SKOF J I LOKI Brode, 

zazidljiva parcela, 1.311 m 2 , lepa, ravna. 

Cena: 19 . 17 1 , 20 s i l/m2 (80 EUR/ma) . 

CERKLJE - zazidljiva parcela, 6 4 7 mz. 

Cena: 3 1 . 1 5 3 4 0 s i t /mz (130 EUR/mz) . 

BLED - bližina alpskih blokov, zazidljiva 

parcela, 7 4 0 m z . komunalno urejena. 

Cena: 4 7 9 2 8 s i t / m j ( j o o EUR/m2) . 

LOKA PRI TR2ICU • zazidljiva parcela. 

1 8 . 0 0 0 mz, pr imema za poslovno de-

javnost , ravna, s o n č n a , vsi priključki. 

Cena: 8 0 EUR / m z ( 19 . 17 1 ,20 sit/mz). 

mailto:info@g-glas.si
http://www.ms-kranj.si
http://www.poldestrazisar.si
mailto:gor.skumavc@poldestrazisar.si
http://www.gekkoproiekt.s
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Kolerabica 
B O R I S B E R G A N T 

Kolerabico pri nas pozna-
mo tudi pod imeni: nadzem-
na koleraba, hrustavka in 
nadzemnica. Najsi bo zelena 
ali vijolična v sebi hrani eno 
najodličnejših hrustljavih 
svežin zelenjavnega sveta. 
Na vsak način jo kupimo z li-
sti vred, ki pa ne smejo biti 
uveli in rumenkasti. Spodnji 
konec gomolja ne sme biti 
trd in lesen na otip. Velike, 
povsem razvite ali prepozno 
pobrane kolerabice so laliko 
precej vlaknate in povsem 
neuporabne. Zato velja, da 
manjše kot so kolerabice, 
tem boljše so. Vijolična kole-
rabica se po okusu ne loči od 
zelene, le v prodaji jo pona-
vadi dobimo šele v jeseni. 
Nekaj dni jo lahko hranimo 
v hladilniku, vendar jo raje 
uporabimo čim bolj svežo. 
Kolerabico dodajamo ju-
ham, lahko pa jo uporabimo 
tudi za pripravo samostojnih 

jedi. Zelo okusna je v oma-
kah, dušena ali v solatah z 
drugimi vrtninami (krom-
pirjem, korenčkom, blitvo, 
peterSiljem, zeleno). Mlade 
kolerabice so zelo okusne 
pečene, lahko pa jih tudi na-
devamo z mesom ali napol 
kuhane paniramo in nato 
ocvremo. Presno kolerabico 
pa lahko za spremembo kar 
s pridom naribamo na solate 
ali pa jo pripravimo kot sa-
mostojno solato, denimo s 
česnom, oljčnim oljem in 
malo skute. 

Solata iz piščanca 
in kolerabice 

Za 4 osebe potrebujemo: 50 
dag pečenega ali kuhanega 
piščan^egajileja, j kuhane in 
na trakove narezane kolerabi-
ce, 5 kislih kumaric, 10 dag na-
strganega parmezana, sveže 
stisnjen sok ene limone, 2 dl 
majoneze, sol, 1 žlico nareza-
nega drohnjaka. 

Piščanca narežite na tra-
kove, dodajte kolerabice, na 
trakove narezane kisle ku-
marice in parmezan. Majo-
nezo zmešajte z limoninim 
sokom, soljo in drobnjakom. 
Tako pripravljen preliv pre-
lijte prek solate in narahlo 
premešajte. 

Kremna juha iz kolerabic 

Za 4 osebe potrebujemo: j 
žlice masla, 1 manjšo seseklja-
no čebulo, 50 dag svežih kole-
rabic, 1 žlico moke, 1 I goveje 

juhe. 0,5 dl sladke smetane, 
sol. 

V kožici stopite maslo, 
dodajte sesekljano čebulo 
in pražite, da porumeni. 
Dodajte olupljeno in na 
kocke narezano kolerabico 
ter jo malo prepražite. Po-
mokajte, dobro premešajte 
in zalijte z govejo juho. Ku-
hajte toliko časa, da se kole-
rabica zmehča. S paličnim 
mešalnikom juho zmešajte, 
dodajte sladko smetano in 
solite po okusu. Tako pri-
pravljeno juho prevrite in 
postrezite z opečenimi kru-
hovimi kockami. 

Pečene majhne 
kolerabice s sirom 

Za 5 oseb potrebujemo: 10 
manjših, mladih kolerabic. 2 žli-
ci masla, 2 dl govge juhe, 2j dag 
ementalca, sd, sveže mlet poper. 

Kolerabice olupite in jih 
križno zarežite. Zložite jih v 
z maslom pomaščen pekač s 
premerom 25 centimetrov. 
V pekač vlijte za i centimeter 
goveje juhe, začinite s soljo 
in poprom, pokrijte in pecite 
1 uro v na 180 stopinj Celzi-
ja ogreti pečici. Vmes po po-
trebi dodajajte juho. Po eni 
uri posodo odkrijte, kolerabi-
ce posujte z naribanim si-
rom in postavite še za 10 mi-
nut v pečico, da se sir stopi 
in zlato zapeče. Takoj ponu-
dite kot prilogo ali predjed. 

Zvitki morskega lista 
s kolerabico 

Za 4 osebe potrebujemo: 4 ji-
lejc morskega lista, vsak po 25 
dag. 4 žlice oljčnega olja, 1 na-
sekljano čebulo, 2 nasekljana 
stroka česna, 6 listov žajblja, 4 
olupljene in drobno narezane 
paradižnike, j o dag kolerabic, 
4 žlice moke. 2 žlici masla, sol. 

V ponvi s pokrovom se-
grejte oljčno olje, prepražite 
čebulo, česen, žajbelj. Po 5 
minutah dodajte paradižnik 
in začinite s soljo. Dodajte 
na trakove narezane oluplje-
ne kolerabice, pokrijte in du-
šite 30 minut. Med tem soli-
te in pomokajte fileje lista, 
jili zvijte in prehodite z zobo-
trebcem. Na drugi ponvi sto-
pite maslo in na njem pope-
cite fileje. Popečene fileje 
stresite v ponev s kolerabica-
mi, pokrijte in du.šite še 10 
minut. Po potrebi solite in 
zalijte z malo vode ter po-
strezite. 

ZELENO IN CVETOČE 
IGOR PAVLIC 

Nagrade za 
gorenjski nagelj 

Prejšnji petek je Gorenj-
ska turistična zveza (GTZ) 
že petič podelila priznanja v 
akciji: Vrnimo gorenjski na-
gelj na balkone in obia. Po-
delitev je potekala v vrtnar-
skem centru Sloga na Prim-
skovem v Kranju. Zbralo se 
je okrog sto ljubiteljev te pri-
ljubljene in za vzgojo zahtev-
ne rastline. Za akcijo se je 
GTZ pred leti odločila, ker 
želijo ohraniti to avtohtono 
gorenjsko rastlino, ki je vse 
bolj izginjala z oken in bal-
konov. Sprva je bila akcija 
namenjena podeželskim do-
movom, vendar so lepo 
uspevali tudi po mestih. Iz 
leta v leto je bilo prijav na 
GTZ več. Sprva so ocenjeva-

li vse sorte nageljnov, v za-
dnjem obdobju pa izključno 
gorenjske svedo rdeče. 

Navzoče na podelitvi je po-
zdravil predsednik Turistič-
ne zveze Slovenije dr. Mar-
jan Rožič in pohvalil akcijo 
GTZ, ki že več let uspešno 
skrbi za urejenost gorenj-
skih domov in spodbuja lju-
bitelje nageljnov, da jih po 
dolgih letih spet bolj mno-
žično sadijo. Direktor vrtnar-
skega centra Sloga, Marijan 
Roblek, je zbrane pozdravil z 
željo, da bi ljubitelji rož obis-
kali tudi njihove nakupoval-
ne prostore z obširno po-
nudbo za rože in vrt, pred 

kratkim so odprli še en cen-
ter v Naklem. Priznanja za 
najlepše nageljne sta podeli-
la predsednik GTZ mag. 
|ure Meglič in predsednica 
komisije za urejanje krajev 
Mirjam Pavlič, prejeli pa so 
jih: Peter Vogelnik, Stanko 
Arh, Danica Pintar, Franči-
ška Noč, Tea Lipovec, Simo-
na Repinc Urevc in Helena 
Stritar. Vrtnarski center Slo-
ga je vsem, ki so v akciji so-
delovali, podarila tudi sadike 
letošnjih modnih sort dalij 
in pelargonij. 

KUHARSKI RECEPTI 
Z A VAS IZBIRA DANICA D O L E N C 

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: juha iz belušev, ocvrt kozliček, pečen mlad 
krompir s kumino, solata s fižolom, pehtranovo pecivo, sla-
doled; Večerja: nadevani jajčevci, žemljice, berivka s slanim 
belim sirom (feta); 
Ponedeljek - Kosilo: čista kurja juha z zelenjavo, mlada go-
veja jetra na čebuli, pire krompir, radič s koruzo in zelišči; 
Večerja: drobnjakovi štruklji, jogurt. 
Torek - Kosilo: rižota z mletim mesom in zelenjavo, berivka 
z drobnjakom; Večerja: osličevi fileji po pariško, krompirje-
va solata z mlado čebulo in olivami. 
Sreda - Kosilo: ješprenj z zelenjavo in hrenovkami, jagodna 
rulada; Večerja: špageti z milansko omako, solata z jajcem 
in rukolo. 
Četrtek • Kosilo: čebulna juha, pečen piščanec, zeliščni riž, 
solata z ješprenjem, jagodna kupa; Večerja: skutni cmoki, 
kompot aH solata. 
Petek - Kosilo: paradižnikova kremna juha, orada na žaru, 
radič s krompirjem, trdi flancati; Večerja: frtalja, jogurt. 
Sobota - Kosilo: česnova juha, svinjske zarebrnice na žaru, 
mlada čebula, jajčevci z žara v marinadi, jagodna smetana z 
janeževimi upognjenci; Večerja: polnjene bučke na rižu, 
pivo ali vino, domače slano pecivo. 

Nadevani jajčevci 

Zo 4 osebe potrebujemo: 4 srednje velike jajčevce, 20 dag drob-
no mletega telečjega mesa, košček gomoljne zelene, pol čebule, 
4 žlice olivnega olja, šopek peteršilja, 2 kosa starega belega kru-
ha ali 2 žemlji, 3 stroke česna, i jajce, v žlico kisle smetane, 2 žli-
ci nastrganega parmezana ali drugega trdega sira. sol, poper. 

Jajčevce razpolovimo, jim izdolbemo sredico in jih osolimo. 
Mleto meso in sesekljano sredico jajčevcev na hitro opraži-
mo na olivnem olju, drobno zrezani čebuli, na lističe zreza-
ni gomoljni zeleni, solimo ter ohladimo. Kruh zdrobimo, na-
močimo v malo mleka, ožmemo in damo v skledo. Kruhu 
dodamo ohlajeno opraženo mleto meso, drobno sesekljan 
peteršilj, strt česen, jajce, sir, sol in poper, dobro pretlačimo 
in premešamo z vilicami. (Da bi bil nadev bolj enakomerno 
zmlet, ga lahko damo za pol minute v električni mešalec.) S 
tako pripravljeno maso nadevamo jajčevce. Naložimo jih v 
dobro namaščen pekač, prilijemo nekaj žlic vode ali juhe in 
dušimo pokrite (če ni pokrovke za pekač, uporabimo alu fo-
lijo) 20 do 25 minut na 200 do 220 stopinj C. 

Popravek 

Žal se mi je pri receptu za pehtranovo pecivo v aprilski šte-
vilki Moje Gorenjske vrinila neljuba napaka; manjka količina 
olja. Recept se torej pravilno glasi: 25 dag sladkorja, 25 dag 
moke, 1 del olja, 1 del mleka, 1 vanilin sladkor, 1 pecilni pra-
šek, 4 jajca (ločimo rumenjak, iz beljakov naredimo sneg) in 
1 vrečka suhega pehtrana (7 g) ali 4 žlice drobno sesekljane-
ga svežega pehtrana. 
Za napako se vam, drage bralke In bralci, opravičujem in 
vam želim veliko uspešne peke. 

S P O Š T O V A N E O B Č A N K E IN 
O B Č A N I G O R E N J S K E ! 

DEUVSKA HRANILNICA, d. d.. Ljubljana je odprta svojo poslovno 
enoto tudi v Kranju, na Slovenskem trgu 6. 
Zadovoljni smo, da smo vam lahko približali bančne in 
druge finančne storitve. 
Od 15. maja 2006 dâ e vam ponujamo bančne in 
druge finančne storitve, ki nimajo konkurence na bančnem trgu: 
PROVIZIJA za plačilo položnk; do 30.6.2006 
znaša samo 80.00 SIT (0,33 EUR) 
DEPOZITNO VARČEVANJE: v SIT od 3,20 % do 4JJ0 %, 

v EUR od 2.30% do 3,60 M. 
PRAVA KREDITNA PONUDBA ZA VAS. 

- 7 velikih ugodnosti ob odprtju muliivalutnega osebnega računa 

Z veseljem vas pričakujemo na Slovenskem trgu 6, 
v Kranju vsak delovni dan od 8.00 do 17.00 ure in ob sobotah 
od 8.30 do 12.00 ure, tel.: 04/236 20 48, 
ê iošta: f 



2 4 MALI OGLASI in/b@g-gias.sf 

N E P R E M I Č N I N E 
Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Td. 04/20213 53, 202 25 66 

CSM OSI/520 700. Ematl: 1nfo@k3-lcern.s1 

POSLOVNI PROSTORI: 
Oddamo: 

KsKERN a 

KOKRICA • poslovni prostori $ pisar-
nami 7j6 m2. letnik 2005, cena -
1.198.20 SIT/m2 (5 EUR/m2). takoj na 
voljo. 
KRANJ, center • ulični lokal 28 m2. en 
velik prostor, z veliko izložbo, 
obn.1998. cena » 3.594.6 SIT/m2 (15 
EUR/m2). 
K RAN), poslovni kompleks, odlična 
lokacija trgovina 50 m2 v pritličje, iz-
gradnja 2003. ccna - 20 
EUR/m2/mes. (4.792.00 SIT/m2). 
odkup inventarja. 
KRANj; pisarne v izmeri 185 m2 v pri-
tličju m 1S5 m2 v nadstropju, obnovlje-
no pred lo leti, cena « 6 EUR/m2 
{1.438 SiT/ma). 
Prodamo: 
BLED, center • poslovni prostor 24.33 
m2 v 1. nad., star 16 let, za trgovino, 
pisarne, cena » 12.5 mio SIT (52.083 
EUR). 
KRANJ, tik ob centru - proizvodno, 
skladiščni, trgovski prostori v izmeri 
cca. 5000 m2 v pritličju in 5.000 m2 v 
1. nad. letnik 1992. takoj na voljo, 
možnost nakupa po delih, cena » 420 
EURym2 za i.nad. (100.648,8 
SlT/m2) in 520 EUR/m2 za pritličje 
(124.612.8 srr/m2). 
KRANJ • na Planini bistro v izmeri 74 
m2, letnik 89. v lokalu je vsa oprema, 
ccna • 26.6 mio SIT (ni.ooo EUR). 
HISE: 
Prodamo: 
KRANJ, Čirče: ob gozdu na mirni lo-
kaciji, hi$a moderne oblike, klet, pri-
tličje in mansarda. bivalni prostori 
imajo izhod na teraso, notranji in zu-
nanji kamin, parcela 678 m2. stara 16 
let. cena » 85.0 mio SIT(354.698 
EUR), možnost dokupa parcele v iz-
meri 492 m2 po 100 EUR/m2 
(239.60 SIT/m2). 
MLAKA, na Griču: v naselju novejith 
hi$. stanovanjska hiia v lil. gr. fazi 
(klet 140 m2, pritličje »50 mz in man-
sarda 113 m2). parcela 772 m2 na 
sončni lokaciji, primerna tudi za dvo-
stanovanjsko hiSo, možnost poslov-
ne dejavnosti, cena = 45.0 mio SIT 
(187.780 EUR). 
KRANJ (StražiSče): leta 2002 obnov-
ljen zgornji del hiie, 3 S5 veliko i02 
m2. parcela 360 mi, Cena v prodaji 
je 26.0 mio SIT (108.496 EUR). 
SKOFJA Loka, bližina: stan hiša vel 
9x1) m, (Met, pritličje in mansarda). 
parcela 320 m2. letnik 1965, obnov-
ljena leta 2000 (streha, fasada, okna. 
vrata, tlaki), cena « 49,0 mio SIT 
(204.166 EUR). 
MEDVODE: parcela 2142 m2 s hi$o 
8 X 9 m za nadomestno gradnjo, 
cena • 35,0 mio SIT (145.833 EUR). 
ŠENCUR: dvostanovanjsko hiSo v 
podaljšani III. gradbeni fazi, na par-
celi 1000 m2. Dobite jo za ugodnih 
40.8 SIT (170.000 EUR). 
LESE pri Tržiču • starejSa stan. hi$a I. 
1870, vel. 6x10 m. zraven zemljišča 
642 m2 in še gosp. poslopje 17x9 m. 
pripada 5e 65.159 mz kmet. zemljiš-
ča. cena za vse = 26.36 mio SIT 
(110.000 EUR), 
SENČUR: 36 let staro stanovanjsko 
hišo. vel. 8.5 m + 14 m (klet, pritličje 
in mansarda), na parceli 630 m2, 
cena > 52,8 mio SIT (220.000 EUR), 
mirftd lokacija. 
PODLJUBELJ: stan, hiŠa, letnik 2005. 
klet, pritličje in nadstropje, 240 m2 
stan površine, parcela 696 m2. cena 
• 55.2 mio SIT (230.000 EUR), loče-
na prodaja: pritličje 33.6 mio SIT 
(140.000 EUR) in nadstropje 28.8 
mio SIT ()20.000 EUR). 
MANJŠA HISA v Gorjah pri Bledu, v 
podaljšani III. gradbeni fazi, na par-
celi 412 m2.60 m2 v eni etaži, ima tri 
etaže, hiša ima izdelano fasado, 
okna. zunanja vrata, stopnice, dimni-
ki. urejeno okolico, cena « 4^8 mio 
SIT (174 428 EUR), last K 3 KERN. 
d.0.0. 
ZEMLJIŠČA: 
Prodamo: 
Bašetj: stavbna parcela 500 mz, cena 
»19.171.20 SIT/mz (80 EUR/m2). 
BritofVoge stavbna parcela 550 m2, 

I cena • 31.153.00 SIT/m2 (130 
I EUR/m2). 
I Radomlje: stavbna parcela 639 mz s 
projekti in soglasji po 31.153,00 
SIT/m2 (130 EUR/m2). 
Ško^a Loka: stavbna parcela za po-
slovno dejavnost, ravna. vel. 2.091 m2 
po 30.000.00 SlT/m2 (125 EUR/m2). 
Člrde: stavbna parcela 784 m2, cena » 
45.531,6 SIT/m2 (190 EUR/m2). 
Kranj, Primskovo: stavbno zemljišče z 
gosp. poslopjem za stan. hišo. veliko 
cca. 400 m2, cena 17,0 mio SIT 
(70.940 EUR). 

Kranj, Primskovo: ind. cona. za po-
slovno dejavnost, vel. 2240 mz, cena 
59.910,00 SIT/m2 (250 EUR/mz). 
STANOVANJA: 
Prodamo: 
KRANJ, pod mestom: iC 1845 mz v 2. 
nad-i staro let, obnpvljeno 2<x>2, 
cena » 7.8 mio SIT (32.548 EUR). 
KRANJ, Vodovodni stolp: dvosobno 
64.27 m2 v 1. nad./4 nad., letnik 69, 
cena - 21.5 SIT (89.718 EUR). 
KRANJ, Vodovodni stolp: trisobno 
71.73 m2 v 4. nad., obnovljeno delno 
2005. vsi priključki, na voljo po dogo-
voru, cena «• 27.0 mio SIT (112.669 
ELIR). 
KRANJ, Vodovodni stolp; 1 C 26.5 
m2 v 1. nad., obnova 2005, vsi pri-
ključki. cena » 14.3 mio SIT (59.672 
EUR) s parkiriščem. 
KRANJ, Planina: enosobno 39,0 m2 v 
pritltčju/2 nad., obnova 2006, cena • 
enosobno 39.0 mz v pritličju, obno-
va 2005. cena »16,7 mio SIT (69.688 
EUR). 
KRANJ, Planina: dosobno 6040 mz v 
1. nad., obnova 2006. cena • 24.0 mio 
SIT (100.150 EUR). 
TRŽIČ, Križe: enosobno + K 57,59 m2. 
mansarda. letnik 1947, obnova 1990, 
cena • 11.0 mio SfT (45.902 EUR). 
NAJEM vikenda: najem bivalnega vi-
kenda z vso opremo na Šenturški 
gori. 15 let staro, tri etaže po 40 m2. 
cena - 500 EUR/mes (119.820 SIT), 
ena varščina. 
POCITNISKA HISA: 
ČATEŠKE Toplice: počitniška hišica 
površine 45 mz. posebej pokrit atrij. 
10 let stara, vsi pnključki. cena « 
13.180.200,00 SIT (55.000 EUR), po-
sebej doplačilo za najem zemljišča. 

www.k3*kern.si 
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STANOVANJA prtjdamo 
Kranj - Partizanska: prostorna garson-
jera, z8 m2 6 m2 kleti, adaptirar>o I. j 
2003.1 • bk>k. Ukoj vseljtvo. v | 
ceni lastniško parkirno mesto. Cena 
14,3 mio SIT {59.673 EUR). 
Ško^ Loka • Pairtbanska c: 52,84 m2,1. 
1975, dvoinpolsobno. 2. nad. od 10-ih, 
vpisano v ZK. prevzem takoj. Cena 23 
mk> SIT {95.977 EUR), 
Kranj • Pbnina II: 2-I-2 SS. 10249 3-
nad. od 7., 1.1982. ZK. parkirišče pred 
blokom. Cena 28 mio SIT (116.842 
EUR). 
KRANJ • Pfanina II: prostorno dvosobno 
stanovanje. 72,07 mz, 7. nad.. 1. 1982. 
Stanovanje je zeio prijetno, hitro vselji-
vo in vpisano v ZK. Cena 23.5 mio SfT 
(102.237 EUR). 
Kranj • Planina t: 39 m2 -f klet (8 m2). 
enoinpolsobno. adaptirano 2006, vi-
soko pritličje, brez balkona. Cena 16,7 
mio SIT (70.105 EUR). 
Kranj - Planina I: trisobno. 88.11 mz. 1. 
1977.11. nad., 2 balkona, vzdrževano. 
Cena 23.5 mio SfT (98.064 EUR). 
Kranj • Planina I: dvosobru). 6140 mz, 1. 
76.1. nad./ii.. v cdoti obnovljeno. Cena 
24.3 mio SIT (101402 EUR). 
HI^E prodamo 

Kranj: v vrstni pozidavi Primskovo. ob 
Zadnjžni in jelenčevi ulici so na voljo še 
Štiri enote dvojčkov in ena sanx>stojna 
hiša s po 120 do 160 m2 sunovanjske 
površine - vse zgrajeno do tretje, po-
daljšane faze. Parcele so velike od 255 
do 561 mz. Cene od 39 do 584 mio SIT 
(162.744 EUR do 243.775 EUR). Kupci 
ne pia&jo provizije. 
ZEMgiSČE prodamo 
Sfcofja Loka • Sveti Duh: stavbno 
zemljišče 974 m2. ob zelenem pasu. 
Dovoljena so stanovanja, kmetije. 
pr<»zv. dejavnosti, šport in rekreacija. 
Ravna, sončna. Cena 26.360,00 SIT 
(110 EUR/mz). 
Podvin - Mošnje: 465 mz. sončna, rav-
na parcela pravilne oblike v območju 
lokacijskega načrta novega naselja 
enostanovanjskih hiš. Cena 22.047.00 
SIT (92 EUR) mz, 
Cerklje na Gorenjskem: 3703 m2. 
zemljiSfe znotraj poselitvenega območ-
ja. za posk»vne dejavnosti, lahko v dveh 
delih. Cena 20.23940 SIT (85 EUR) 
jmz. 

; Ambrož pod Krvavcem: 677 m2. 
j parcela za vikend, z majhno brunarico. 
' Voda, elektrika in telefon na parceli. 
Cena 14.37840 SIT (60 EUR) /mz. 

www.svet-nepremicnine.st 
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STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, bližina avtobusne postaje, eno-
sobno v pritiî u starejše stanovanjske 
hiše, v izmen 45 mz, z vrtom, samosto-
jen vhod, garaža, klasično ogrevanje, 
leto izgradnje 1938. cena 19,8 mio SfT 
(82.623.93 EUR); 
STANOVANJE ODDAMO V NAJEM: 
Kranj z okol»co. trisobno, v pritličju star>o-
vanjske hiše v czmen 110 mz, leto î rad-
nje 1988. prenovljeno 2003. CK. KTV, kli-
ma. telefon, pokrit parkirni prostor, trime-
sečno predplačik) m ena varščina, cena 
119,820 SIT (500.00 EUR) + stroški; 
Kranj z okolico, trisobno stanovanje v 
stanovanjski hiši. leto fzgradnje 2003,1. 
nadstropje, v izmeri 135 mz, popolno-
ma novo in v celoti opremljeno. CK. 
KTV. telefon, pokrit parkirni prostor, 
sprotno plačilo, ena varščina, cena 
155-766 SIT (650.00 EUR) 4- stroški; 
HISE - PRODAMO 
Kranj. Rupa - visokopritlična. tlorisa 215 
m2, na parceli velikosti 819 m?, leto iz-
gradnje 1960. cena 36 mio sit 
(150.225.34 EUR); 
Golica nad Jesenicami, visokopritlična. 
ttonsa 75 m2. na parceli 898 mz, CK. 
elektrika, telefon, leto izgradnje 1982. 
cena 26 mio SIT (108496.07 EUR); 
bližina Kranja, visokc r̂itlična hiša ton-
sa 200 2, na parceli velikosti 1100 m2. 
pritiv^ možno za obrt višina stropa 3.7 
m. v mansardi možnost izdelave treh 
stanovanj, leto izgradnje 1980. cena 59 
mio SfT (246.202.63 EUR); 
Železniki enonadstropna vrstna, tloris 
15,5 X 7,5 m. na parceli velikosti 262 mz, 
leto izgradnje 1987. CK. garaža, cena 39 
mio Srr (162.744.11 EUR); 
bližina Cerkelj na Corenjskem, pntl«čna, ilo-
risa 12x11 m2. na parceli 572 m2. leto izgrad-
nje 1992.39 mio SIT (162.744.11 EUR); 
Kranj, Planina, dvojček na parceli veliko-
sti 177 m2, uporabne stanovanjske po-
vršine 153 mz. klet. garaža. CK, lepo 
vzdrževana, teto izgradnje 1992. cena 
42.5 mio SIT (177.549.35 EUR) 
Lahovče, pritlična, dvostanovanjska. v IV. 
gradbeni i^i. tbrisa 220 m2. na parcdi 
velikosti 500 mz. voda. elektrika. CK. tele-
fon. greznica. pnpravTjeno tudi za pnklju-
ček na kanalizacijo, ̂ raža za dva avto-
mobila. Leto izgradnje 2005/06. cena 
65.000.000 SIT (271^0.19 EUR); 
TURISTIČNO REKREATIVNI 
KOMPLEKS. PRODAMO 
Poljanska dolina. 1 km od Gorenje vasi 
• gostišče s kuhinjo, apartmaji, bazeni, 
igrišča, na parceli velikosti 2.707 mz. 
skupaj s Se 8.140 mz zazidljive parcele 
z možnostjo dodatne gradnje apartma-
jev ali manjših počitniških hišic leto iz-
gradnje od 1975 dalje postopoma, cena 
168 mio. srr (701.051.57 EUR); 
POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO 
Škofja Loka; blî na hotela Transturist; v 
III. in IV. nadstropju - posamezna etaža 
324 mz. dvigalo, centralno ogrevanje, 
leto izgradnje 1975. cena 182.500 
Srr/m2 (761.56 EUR/m2); 
Kranj, Stražišče, visoko pritličje, v izme-
ri 209 mz, leto izgradnje 1974. ddno 
obnovljena 2002. lastno parkirišče 30 
mz. za trgovino ali podobno dejavnost, 
cena 37 mio SIT (154.398.26 EUR), 
POSLOVNI PROSTOR - ODDAMO V 
NAJEM: 
Kranj. Hanin3ll,pntličjevizmen45m2. 
primerno za trgovino ali podobno de-
javnost, leto izgr. 1992, cena 85.000 SIT 
(354.68 EUR) mesečno + stroški, 
Podnart ob glavni cesti, pritličje, izme-
re 179 012. leto izgradnje )904, prenov« 
Ijeno leta 2002. primemo za trgovino 
ali mimo obrt. najemnina 1800 SIT/mz 

stroški (7,51 EUR/mz + stroški); 
SKUDIŠČNI PROSTORI • PROIZ-
VODNE HAL£ • PRODAMO • NAJEM 
Stegne pri Ljubljani, vdikosti 600 mz, sta-
rost 30 kt. leto izgradnje 1975. cena 112.5 
mio srr (469454,18 EUR), možnost tudi 
najema - cena 1 mio SIT/mesec • stroški 
(4172.92 EUR mesečno stroški); 
bližina škofje Loke. na površini velikosti 
cca 14000 mz, starost - postopna grad-
nja in obnove od (eta 1958 dalje (nx>žnost 
prodaje po delih ali uidi najem, ccna za 
nakup 650 mio Srr (2.712401,90 EUR), 
najem 1.080 Srr/mz -»• stroški (450 EUR 
m2 + stroški); 
PARCELA-PRODAMO 
Kranj - Rupa. velikosti 969 m2, elektn-
ka. voda, plin, cena 42 mio SIT 
{175.262.89 EUR); 
bltžina Školje Loke. zazidljiva, v izmeri 
746 m2, cena 28.5 mio SfT (118.928.30 
EUR); 
Kranjska gora - Podkoren, izmere 2500 nu. 
cena 13.180 SfT/mz (55,00 EUR /mz); 
Javomiški Rovt nad Jesenicami, v izmeri 
759 m2, na parceli elektrika in telefon 
so^na, dostop z javne ceste, geodetsko 
odmerjena, celotna zazidljiva. 6km od av-
toceste, cena ii mio SIT {45-902,18 EUR) 
PARCEIA ZA VIKEND - PRODAMa 
Patovide • Bistnca nad Trži&m, v iznwi 
1.097 m2. cena 6.000 SIT/mz (25.04 
EUR/mz); 

ATRIJ SZ. z.0.0. 
ZE Ljubljana, Vojkova 63. 
Tel.: 01/530 92 90. 
530 92 92. 041/329 179. 
e-pošta: info@S2-atrij.si 

KRANj - STRA2ISCE • samostojna 
dvostan hiša cca. 300 m2 možnost 
poslovno stanovanjska P-vi-i-M-u X 
13 m, vseljena 1 1984. ravna parcela 
1012 mz Parkirišče urejeno. Cena 
85.000.000 SIT (354.698.71 EUR). 
GOZD MARTULJEK - samostojna 
nedokončana hiša I. 2001 K+P+M 
cca. 180 mz. parcela 601 mz * gozci 
3500 mz, lepa lokacija. Cena 
71.892.000 SIT (300.000 EUR). 
KRANJ Planina z • bližina Inter-
spara 2-1-2-ss. 102,49 mz s kletjo 
vpisano v ZK v 2. nadstropju bloka 
1.1982, dvigalo, balkon, vsi priključ-
ki. moderno, odprto, vogalno, lep 
razgled .Cena 30.000.000 SIT z 
opremo (125.187,78 EUR). 

www.sz-atnj.si 

CG 
naročniiK:^ 

04/201 4241 
e-pošta: narocnine@g-gl3s.si 
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FESST, d. o. o., 
nepremičninska 
družba. 
Stritarjeva ulica 5. 
Kranj. 
Telefon: 236 73 73 
Fax: 236 73 70 
E-po$ta; 
info@ifes5t.si 
Internet: 
wvAv.fesst.si 

ZA ZNANE STRANKE VZAMEMO 
V PRODAJO NEPREMIČNINE VSEH 
VRST 

STANOVANJA PRODAMtt 
KRANJ • severni del: trisobno stanova-
nje. III. nadstropje, 74.80 mz, obnovlje-
no 2003. cena 25.900.000.00 SIT 
(10S.079 EUR). 
KIMNJ • Druk)vka: garsonjera, 1. nad-
stropje večstanovanjskega bloka, I. iz-
gradnje 1990. balkon. cena 
15.300.000,00 srr {63,845,77 EUR). 
KRANJ - Ptanina I: trisobno stanovanje. 
78 mz. V. nadstropje, I. izgradnje 1974. 
cena 23.900.000.00 SfT (99.733 EUR). 
KRANJ • Planina II: dvosobno stanova-
nje, 54.00 m2. 1. izgradnje 1980. dva 
atrija, cena 21.000.000.00 SIT 
(87.63145 EUR). 
KRANJ • Planina I: dvosobno obnovlje-
no stanovanje. I. nad./ Vil, 6140 mz, 1. 
izgradnje 1975, cena 24.000.0cx>,00 
SIT (100.150 EUR). 
KRANJSKA GORA: dvosobno stanova-
nje, 59,12 mz, II. nadstropje. I. izgradnje 
1973. cena 38.342.000.00 SIT 
(160.000.00 EUR). 
TftŽlC • Preska: dvosobno stanovanje, I. 
obnove 2003. skupaj z mansardo 75 
rm, cena z opremo 15.900.000,00 SIT 
(66.349.52 EUR). 
TRŽiC - Balos: dvosobno stanovanje. 
IV. nadstropje. 44 m2,1. izgradnje 1959. 
cena 14.900.000,c» SIT (62.176.60 
EUR). 
HISE PRODAMa 
KRANJ - Stražišče: dvojček - 8940 mz. 
obnovljeno 2003. mirna lokacija, cena 
35.900.000,00 srr (149.808.05 EUR). 
KRANJ: 1/2 hiše z zemljiščem. 125 mz. 
pare. 550 m2, obnovljena 2003, cena 
39.000.000,00 SIT {162.744,12 EUR). 
BLED • oko&ca: novogradnja, nadstan-
dardna. lahko tristanovanjska. 1. izgrad-
nje 2005. čudovita okolica, cena 
95^56.000.00 SIT (400.000.00 EUR) 
RADOVLJKIA • Lancovo: enostanovanj-
ska. visokopritlična. »1.2 m x 8.8 m. dve 
garaži v klet«. I, izgradnje 1980, cena 
55.000.000.00 srr (229.510,93 EUR). 
ODDAMO V NAJEM: 
KRANJ - Planina H: dvosobno stanova-
nje, 48 m2. pritličje, klet, terasa, I. iz-
gradnje Z004 najemnina 400,00 EUR 
•f stroški -»• varščina, v celoti opremlje-
no. 
KRANJ • Druk>vka: dvosobno stanova-
nje, pniličje, terasa klet, 42 mz, I. iz-
gradnje 2005. najemnina 400,00 EUR 
-r stroški-I-varščina. 
PARCELE. 
Lom pod Storžkem: zazidljiva. 945 mz. 
cena 15.576.60 SIT (65.00 EUR). 
VIKEND: 
ZC. JEZERSKO: Očarijiva. zidana po6t-
niška hiša s stavbnim zemljiščem, 4,80 
m X 5.5 m. Cena: 13,900.000,00 SIT 
(58.ooj.67 EUR). 

www.fe5st.s 
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ODDAMO 
Kranj, PbnIna, oddamo opremljeno 
hišo. 1.1998, stan. površine cca. 120 mz. 
cca. 250 mz zemljišča, dvojček. Na-

I jemnina: 150.000.00 SIT/mesečno + 
stroški. varšCna. 
NAJEM 
Kranj, iščerrio dvosobna stanovanja za 
najem, stranke so znane. 
PRODAJA 
Kranj - Mace, hiša. samostojna. I. 2001, 
1200 mz ograjene^ zemljišča, K+P+M, 
balkon + terasa, pokrit bazen. CK, vsi 
pnključki. kompietno opremljena, urejena 
okolica hiše z ribnikom. Cena: 
80.000.000.00 srr {29Z.104,82 EUR), 
Podkočna, Bt^ka Dobrava, prodamo 
več parcel, različnih kvadratur, cena: 40-
100 EUR/m2. 

m p P R O J E K T 
MPnaM. dftoeMiMMiir 40.400DKnin 

Tel.: 04 20 43 200 
GSM: 031 511 111 

PRODAMO Hl$0 
RADOVgiCA • OKOUCA: 300 mz. 
K+P+N. parcela 1500 m2. garaža. 1.89. 
čudovita lokacija. Cena: 209.000,00 
EUR (50.084760,00 srr). 
NAKLO - OKOUCA: 200 mz. P+N+M. 
parcela 1076 m2. garaža 2x. I 83. ob-
novljena I. 05. čudovita lokacija. Cena: 
200.000.00 EUR (47.928.000,00 SIT). 
Možna menjava za boljše dvosobno v 
Kranju, z dopl3Čik)m! 
ZABUKOVJE: dvojček, 280 mz. parcela 
160 mz. K-i-P-i-N-fM, popolnoma ob-
novljena 2005, Cena: 192.000.00 EUR 
(46.010880.00 SIT). 
STRAŽIŠČE PRI KRANJU: 300 ma. par-
cela 980 m2, 1. 1985. K-i-P+M. Cena: 
280.000.00 EUR (67.099j200.00 srr). 
KRANJ - OKOUCA: dvojček. 105 mz. 
P+N. parcela 508 m2.1. 86. obnovljena 
1. 2005, Cena: 146.000.00 EUR 
{34987440.00 srr). 
KRANJ - OKOUCA: stanovanjsko-
poslovni objekt. 450 m2 starKSvanjskih 
površin. 800 mz posl. prostorov, parce-
la <580 mz.. III. grad. faza, I. 05. Cena: 
918.000 EUR {219.989.520.00 srr). 
TRŽIČ - RAVNE: dvostanovanjska hiŠa 
320 m2. K-fVP+M, parcela 760 mz, po-
polnoma adaptirana 1991. lepo urejena, 
mirna lokacija, lepa okolica. Cena: 
246.200 EUR (58.999.312.10 srr). 
PRODAMO STANOVANJE 
KRANJ • Š o d ^ nasdje: dvosobno, 54 
mz, 4 nad. kpo urejeno, opremljeno, 
obnovljeno, cena 96.000.00 EUR 
(23.005440.00 srr). 
KRANJ • PbnIna II, dvosobno, 684 mz. 
VII. nad., leto izg. 1982. delno prenovlje-
no, lep razgled, svetlo, takoj vseljivo, 
ccna ^.000 EUR (Z34S4.697 SH)-
RADOVgiCA: dvosobno. 50 rm. sonč-
na lega. mirrio okolje, sončna tega. ob-
novljeno 2005. cena 85.600 EUR 
{2051318400 SIT). 
TRŽIČ RAVNE: trisobno. 79,25 mz, pre-
novljeno 99, 2. nad., CK plin. Cena: 
71.000 EUR (17014440). 
PRODAMO ZEMgiSČA 
BRrrOF: ekskluzivno prodamo več par-
cel. cca. 540 mz. Cena; 145 EUR/mz 
(34748.00 S!T/m2). 
BrTNJE: zazidljivi parceli 746 mz in 786 
m2, odlična lokacija. Cena: 115 EUR/mz 
(27.558.00 Srr/m2). 
BA^Eg: parcela 1151 m2. v celoti zazid-
ljiva. Cena: uo EUR/mz (26.36040 
SIT/m2). 
BAŠEg: parcela 500 m2, v celoti zazid-
ljiva. Cena: 80 EUR/mz (19.171,20 
SIT/m2). 
SKOPJA LOKA - SORA: parcela 2142 
m2, v celoti zazidljiva, mirna Idcacija, 
cena 65 EUR/m2 (14900 Srr/m2). 
NUJNO KUPIMO VEČ STANOVANJ 
Za zruno stranko kupimo eno- ali dvo-
sobno stanovanje v Kranju. 
KRANJ IN OKOLICA: nujno kupimo 
dvo-. tri- ali večsobno stanovanje. 
OSTALO PONUDBO NEPREMIČNIN 
NAJDETE NA NAŠI SPLETNI STRANI 

www.mp-projekt.s 

Nepremičninska agencija 
nepremičnino 

v Kranju. Jezerska c 41 
(Dom krajanov Primskovo) 

CSM 040/666 990. tel. 04/254 19 88, 
fax. 04/254 >9 89. 

c-pošta:caroline.66(g>siol.nct 
POTRUDILI SE BOMO ZA VASI 

www.carol ine66.s i 

GRADNJA ZA TRG, 
UPRAVLJANJE IN 
VZDRŽEVANJE. 
ENERGETIKA. VPIS V 
Z E M g i S K O KNJIGO. 
POSREDOVANJE 
NEPREMIČNIN 

ALPDOM. d.d.. Radovljica, 
Cankarjeva 1. 4 2 4 0 Radovljica 

Tel.: 04 537 45 00 , fex: 0 4 531 4 2 11 
e-pošta- alpdom<g)alpdom.5i 

STANOVANJA PRODAMO 
BLED' trisobno, 87.94 mz. 1. nadstr. 
4 mansarda, kuhinja, dnevna soba. 
spalnica, kabinet, kopalnica. wc. 2 
balkona, pogled na jezero, klet. parki-
rišče, 1.2005. takoj vseljivo, vpisano v 
zk. Cena: 52.076.815 SIT (217.313 
EUR) z ddv. 
BLED: štirisobno, 126,7 '^2. 1. nad-
str. * mansarda. kuhinja, dnevna 
soba. 2 spalnici, kopalnica, wc. gale-
rija. balkon, pogled na jezero, klet, 
parkirišče. I. 2005. ^̂ koj vseljivo. zk 
urejeno. Cena: 54.890.362 SIT 
{229.053 EUR) z ddv. 
KRANJ: Gosposvetska. Štirisobno. 
94.08 m2, 1. nadstr., popolna obno-
va 2005, dnevna soba * kuhinja, 3 
sobe, kopalnica. wc. shramba, za-
stekljen balkon, klet. drvarnica, vsi 
priključki. Cena: 33.900.000 SIT 
(141463 EUR). 
HiSO PRODAMO 
VRHNIKA • Blatna Brezovica: 16 x to 
m. obnova 1975. pritličje in nadstrop-
je. 2 balkona, klet, takoj vseljiva, par-
cela 238 mz, mirna okolica. Cena: 
40.000.000 SIT (166.917 EUR), mo-
žen nakup posamezne etaže kot sta-
novanje. 
POSLOVNE PROSTORE PRODAMO 
LESCE: pritličje, 177 mz. razi. dejav-
nosti. I. 2005. prometna lokacija, ta-
koj vseljivo, www.tpc-lesce.sj. Ccna: 
53.100.000 SIT (221.582 EUR) + ddv. 
LESCE: pntličje, 78.96 mz. razi. de-
javnosti, I. 2005, ob avtobusni in že-
lezniški postaji, takoj vseljivo, 
www.tpc-lesce.sl. Cena: 23.688.000 
SIT (98.848 EUR) + ddv. 
LESCE: medetaža, 245.1 m2, razi de-
javnosti, I. 2005, takoj vseljivo. 
www.tpc-lesce.si. Cena: 67.647.600 
SIT (282.288 EUR) + ddv. 
LESCE: medetaža. 75.1 mz. za trgovi-
no. izobraževanje, zdravstvo, servis-
no. storitveno dejavnost, 1.2005. pre-
vzem možen takoj, www.tpc-lesce.si. 
Ccna: 20.727.600 SIT (86,495 EUR) 
-ddv. 
LESCE mansarda, pisarne, 104,05 
m2. I. 2005, svetlo, takoj vseljivo, 
www.tpc-lesce.si. Cena: 28.717.800 
SIT (119.837 EUR)-I-ddv. 
RADOVgiCA: Prešernova. 31.6 mz. t. 
1990. pritličje, vsi priključki, za pisar-
no, trgovino, salon, možen takojšnji 
prevzem. Cena: io.ooo.ooo SIT 
{41.729 EUR). 
HRUŠICA: lokal 63.97 mz. I. 1986. 
pritličje, razi. dejavnosti. Cena: 
10.818.991 SIT (45.146,85 EUR), mo-
žen tudi najem: 1.677 SIT (7 EUR) za 
mz -f stroški 
POSLOVNE PROSTORE ODDAMO 
ZAPUŽE: cca. 450 mz, klet in pritlič-
je, 1.1996. opremljena jedilnica In ku-
hinja. garderoba, tuši. 10 teleronskih 
linij, trofazni el. tok, dvigalo, parkiriš-
če. varovanje, za razi. dejavnosti, za 5 
let Cena: 533.33 SIT {2,22 EUR) za mz 
mesečno + stroški. 
RADOVLJICA: Gorenjska. 2. nadstr 
211.6 mz, 3. nadstr.: 95.92 m2, pre-
nova 1982, za razi, dejavnosti (razen 
gostinske in bančne), vstop v prosto-
re možen v delovnem času banke (8-
i8h). Cena: 1.438 SIT (6 EUR) za mz 

stroški. 
RADOVLJICA: Cankarjeva, pisarna 
24.75 1.1985,1. nadstr., prevzem 
takoj, za 1 leto 2 možnostjo podaljša-
nja. Cena; 2.020,2 SIT (8,43 EUR) za 
mz mesečno • stroški. 
GOZD PRODAMO 
POKLJUKA: mešani gozd. 15.973 
Cena: 7.000.000 SIT (z9.2io EUR) 
GARAŽO PRODAMO 
JESENICE: pri gimnaziji. triplox gara-
ža. 11.76 m2. I. 1971. Cena: 1.013.533 
SIT (4,229.48 EUR), možen tudi naj-
em: 959 SIT (4 EUR) za m2. 

www.alpdom.si 

CEOX 1 
trgovsko podjetje d.0.0. ' 

Cesta Kokrškega odreda 24 4294 Križe, 
Več informacij lahko dobite 
po telefonu: 040/254 202. 

V Stražišču pri Kranju v meščanski 
vili na odlični urbani lokaciji sta na-
prodaj dve obnovljeni stanovanjski 
enoti in sicer: 
Stanovanjska enota v izmeri 31,78 
m2 s pripadajočim zemljiščem za 
parkiranje cena 15,500.000.00 Sit. 
Stanovanjska enoU v izmeri 38,84 mz , 
s kletjo in pripadajočim zemljiščem ( 
za parkiranje cena 17.000.000,00 SiL 

v/ww.geox^ slol.net 

mailto:b@g-gias.sf
mailto:1nfo@k3-lcern.s1
http://vAvw
http://www.svet-nepremicnine.st
mailto:info@S2-atrij.si
http://www.sz-atnj.si
mailto:narocnine@g-gl3s.si
http://www.gorenjskiglas.si
mailto:info@ifes5t.si
http://www.fe5st.s
http://www.mp-projekt.s
http://www.caroline66.si
http://www.tpc-lesce.sj
http://www.tpc-lesce.sl
http://www.tpc-lesce.si
http://www.tpc-lesce.si
http://www.tpc-lesce.si
http://www.alpdom.si
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NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 

P R O D A M 

ENOSOBNO. Šk. Loka • Frankovo 
nas.. 41 m2. I. 83. 1/4. ZK urejeno, 
takoj vseljlvo. 18 mio SIT. 9 041/315-
367 «004951 

ENOSOBNO. delno opremljeno sta-
novanje. Planina 111, nizek blok. parki-
rišče. lastništvo urejeno, cena 18.6 
mio Srr. S 040/376^21 «o040«r 

F R ^ S i 

GARAŽE 

Jwr>kM v. Žticc*a r . kr»iij ! 

V a s o nep remičn ino ' 
p r o d a m o v 30 .dneh 

Ai 080« ^ i i m e f ^ 

mm 
m i 

PLANINA I. prodam ttvo- in trisobno 
stanovanje, vseljivo takoj, » 031/549-
008 9004041 

LEPO OBNOVUENO. stanovanje 46 
m2. pntičje z atrijem, Mareda pri Uma-
gu. « 031/666-374 6004»4; 

K U P I M 

ALI NAJAMEM, eriosobno stanovanje 
oz. garsonjero od 30 do 40 m2 na Je-
senicah. delno opremljeno, plačilo go-
tovina. 9 031/536-051 oocu&te 

O D D A M 

SOBO. s souporabo sanitarij ter delno 
kuhinje zaposleni, pošteni oseb> ali 
študentu. « 04/513-42-28 eooaan 

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

4000 KRANJ 
TEL: 04/2J.8M20. 

04/2J-66-670 

041/755-296, 040/204-661, 
041/900-009 

e-po&ta: Hd.nepreniicnine(9 s lot.net 
www.Hd-plus.si 

l U i 

BLED. Sp. Gorje oddam dvosobno 
opremljeno stanovanje. CK. 50.000 
SIT/mes. • stroški. « 041/225-402 

6009000 

MANJŠE, enosobno. delno opremlje-
r>o, v bližini Doma upokojencev v Kra-
nju. cena 68.000 SIT/mes. + stroški, 
varščinma. 9 031/317-443 

eoo49d; 

N A J A M E M 

GARSONJERO, za daljše obdobje, 
Kranj • Planina, možnost predplačila, 
«041/443-932 6004wi 

H I Š E 

P R O D A M 

KRANJ, Huje. neizdelano podstrešje, 
mansarda dvonadstropnega bloka, 
cca 200 m2. 9 041/290-656 

60M014 

PRODAMO pos lovno s tavbo 

v K ran ju velikosti 1 0 5 8 m 2 , 

III. poda l j šana faza z v s e m i 

priključki in l a s tn im parkir-

ninn pros torom.Odl iČen pri-

s t op d o objekta. M o ž e n ta-

koj šen prevzem. 

Več Informacij na tel.: 

0 4 / 2 3 3 28 77 po 20h ali 

čez dan na 041 /650 667. 

K U P I M 

HIŠO. Z večjim vrtom na Gorenjskem, 
»031/539-104 «004fi7i 

HIŠO, dvojček, vrstna ali 4-sobno 
stan. (2 • 2). v bloku broz dvigala, v 
Kranju oz. okolici. 9 041/596-015 

60040S1 

MANJŠO Hišo. v okolici Tržiča. S 
031/235-440 

P O S E S T I 
P R O D A M 

PRI ŠKOFJ l LOKt. prodam čudovito 
zemljišče ob kmetijskem zemljišču, z 
možnostjo gradnje stanovanjske hiše, 
«051/388-822 doo4S84 

K U P I M 

MLADA DRUŽINA, kup< v Stražišču 
zazidljivo parcelo ali starejšo hišo. 9 
041/743-856 000200 

O D D A M 

MEDVODE. - bližina, oddariK) ograje-
no parcelo z leseno brur\arico. sadov-
njak. vrt. primemo za vikend v velikosti 
1000 m2, 9 031 /221-057 6005015 

ODDAM 

GARAŽO, v Kranju, na Planini pri Ba-
roku, pritličje, kasneje možen odkup. 
«031/334-525 600447e 

MOTORNA 
VOZILA 

AVTOMOBIL I 

P R O D A M 

ODKUP, PRODAJA. PREPIS, rablje-
nih vozil, gotovinsko plačilo. Avto 
Kranj, d.o.o., Kranj, Savska 34. Kranj. 
« 04/20-11-413. 041/707-145. 
031/231-358 «004900 

BMW 318 D karavan, I. 02, 94.000 
km. črn, klima. ABS, ASC. 6x air bag, 
cer\a: 3.190.000.00 SIT, «041/878-
910 aoo4d?9 

BMW CS 650. I. 03, z vso opremo, 
primeren tudf za ženske, cena po do-
govoru. «04/25-66-655 fiOCM«o 

AVTOMAŠi 
ČEŠNJEVEK 22, CERKLjE 

R c u o M »n-. I. 96 
R Megan Clasic. I. 97 
FIAT Bravo, I. 98 
Suzuki Swift, I. 2000 
Fiat Punto, I. 94 
Seat Ibrza, I. 2000 
Peugeot 206,1. 98 
RCLIO I .mRT.I . 99 
Fiat Punto, 1. 2005 
Seat Cordoba karavan, I. 98 
Opd Astra, I. 98 
ALFA 147,1, 2002 
Ford Mondeo. karavan 2.0 DCi. 1. 03 

KREDIT NA P O L O Ž N I C E 

G a r a n c i j a 
T E L : 0 3 1 / 4 9 0 o i 2 

CITROEN AX 1.1.1. 93. 150.000 km. 
neregistriran, cena po dogovoru, « 
041/804-196 6004Mn 

CrTROfiN EVASION enoprostorec 2.0 
t:>encin, I. 98, iepo ohranjen, možna 
menjava, cena: 1.100.000,00 SIT, « 
040/72-56-46 «oob006 

FIAT UNO 1.0 le. I. 96, 150.000 km, 
cena: 100.000.00 SIT. « 040/452-
871 6004006 

PUNTO 55S. I. 98, 90.000 km. CZ, 
et. stekla, kovinske bare. cena: 
530.000,00 SfT. « 031/672-088 

«004910 

8r«lovPrBprotni>i 10.4202 Naklo 
PE KnNMtocstU Z3.4202 NAUO 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
- pnevmatike In platišča. 
- amorlizerjt imo4Kxr. hitn servis vozil 
• avtooptika. vse za podvozje vozil. 
• izpušni sistemi, katalizatorji / 
Tel, 04/25 7$ 052 

HVUNDAI SANTE FE 2.0 CRDi 4 VD 
TOK K, I. 01. 88.000 km. oker kovin-
ske barve. avt. klima. 2x air bag. ABS. 
1. lastnik, garažiran, vlečna kljuka, red-
no servisiran, cena: 3.850.000.00 
srr. «041/712-659 «0046«) 

OPEL corsa 1.4, I. 94. 140.000 km. 
kovinsko sive barve. 3 vrata, reg 
4/07. CZ. el. stekla, radio, cena: 
340.000.00 SIT. « 031/377-001 

«004944 

PEUGEOT 206 1.4, I. 02. klima, od-
lično ohranjen, cena: 1.300.000.00 
SIT. « 031/307-057 eoosooa 

PEUGEOT 406, I. 99. 145000 km 
vsa oprema. Cena: 1.350.000 SIT. « 
041/706-328 

PRVEMU KUCATEUU, prodam zelo 
ugodno Peugeot 309. 1. 91, Pintar, 
Nomenj, « 04/574-77-60 

000400I 

R 5 FIVE. I. 94, 180.000 km, tehnič-
no veljaven do 5/07. cena po dogovo-
oj, po 15. uri. « 040/795-943 

eoo4â & 

R SENIC 1.6,1. 9/99. klima. el. paket. 
2x air bag, cena: 1.290.000.00 SfT. 
« 041 /366-664 ooo*<363 

RENAULT MEGAN CUPE 1.6 E. 
135.000 km. rdeče barve, vreden 
ogleda, cena po dogovoru. « 04/58-
64-223,040/535-310 «004«w 

RENAULT MEGANE 1.4 16 V. I 00, 
klima. ABS. šp. oprema, 1. lastnik, 
cena: 1.150.000.00 SIT. « 040/322-
002 «00500» 

SEAT TOLEDO 1.9 D. I. 96. 20.000 
km, lepo ohranjen, garažiran, cena: 
470.000.00 s r r . « 051/343-991 

6004MI 

ŠKODO, favorit GLX. I. 93. rdeče bar-
ve ali Fiat Tipo I. 94. zelene barve. « 
040/873-099 eoo4oe3 

R a b l j e n a , v o z i l a 
Hyundai Acccnt 13 Jct: 1999 

SccnicRXF.1.6 16V. Jet: 2000 

ScenicRN 1,6 let: 1998 

RI9Adagio I .4 let: 1993 

T^ingo Aut Con 12 m J e t 2005 

Ugiina i-Car 1,9 Dci let: 2005 

Ford Escort 13 let: 1993 

O i o U R L S v . let: 1998 

Laguna Exp. 1.9 Dci. iet: 2002 

ScenicSp. Way 1.9 Dci let: 2003 

Uguna Break 1,8 RT let 19% 

a io l . 4RT5v. . . . „ let: 1995 

Mcg. Sedan Sp. Way 1.6 let: 2006 

Meg. Dyn. Con. 1,5 Dci Je t 2006 

Tningo Emotion 1.2 Jet: 2006 

iModusAlize 1.2 let: 2006 

O i o Storia 1.5 D e l - let 2006 

Meg. Aut. 13 Dci Jet: 2006 

UGODEN KREDIT ali LEASING 

PREŠA d.o,o„, CERKLJE 
Slovenska c. 51. Tel: 04/ 281 57 00 

ŠKODO OCTAVlO kombi. 1. 01. bele 
barve, lepo ohranjen, klima. CZ. cena: 
2.100.000.00 SIT. «041/541-555 

eoo4gM 

GOLF IV. letnik 98/99, prevoženo 
80.000 km. prvi lastnik, prodam, « 
041/503-623 

900301« 

GOLF IV karavan 1.9 TDI, I. 02. « 
051/396-391 

00049;« 

GOLF IV TDI karavan. I. 99/00, 
170.000 km. 90 KM. klima in še veli-
ko druge opreme, temno moder, gara-
žiran, lepo ohranjen, cena: 
1.650.000.00 SIT. « 040/477-903 

6004M3 

POLO SDI karavan. I. 98, reg. 5/07. 
cena: 850.000,00 SIT. « 031/753-
484 «00403« 

VW GOLF IV. 1.4, 16V. L 98/99. 
130.000 km. modre barve, 3 vrata, 
cena 1.140.000 SIT oz. podogovonj. 
« 04/57-25-028. 031/434-467 

«00444« 

PASSAT karavan. I. 90, zelo lepo 
ohranjen, cena po dogovoru. « 
04/57-44-089 

«004763 

ODKUP - PRODAJA, rabljenih vozil, 
gotovinsko plačilo, uredimo prepis. 
Mepax. d.o.o.. Planina 5. 4000 Kranj. 
«041/773-772 

C004«00 

MOTORNA K O L E S A 

P R O D A M 

MOTOR KAVVASAKI KMX 125. I. 99, 
14.000 km, lepo ohranjen. « 
041/834-699 6O04950 

AVTODEL I IN O P R E M A 

P R O D A M 

MALO RABUEN, prtljažnik za kotesa 
za R Senic II. « 041/280-366 

«004961 

NOV SPREDNJI BLATNIK, in kolotek 
za Golf II. « 040/223-642 

«004M« 

K A R A M B O L I R A N A 
VOZILA 

K U P I M 

POŠKODOVANO VOZILO, tudi total-
ka - p>onujam najvač, takojšen odkup, 
prevoz, « 031/770^33 

«004«06 

TEHNIKA 
P R O D A M 

LEPO OHRANJEN, in mak) rabljen ra-
čunalnik pentium. cena 15.000 s r r , « 
031/533-805 «004990 

STROJI 
IN O R O D J A 

P R O D A M 

NOV ELEKTRO MOTOR. 2.2 KW, 
1470 obratov za polovično ceno, « 
04/23-28-014 eoo4»« 

GRADBENI 
MATERIAL 

G R A D B E N I MATERIAL 

P R O D A M 

BANKINE, pume in deske 1 x rabljeno, 
«041/77-44-36 «0049?? 

BOROVE PLOHE. 5 m3 in 4 m3 boro-
vih desk strešnic (18 cm). « 041 /677-
544 6004««̂  

OPEKO, 40x25x8 in betonske cevi fi 
15. 20. 25. «040/890-815 

e004S9l 

OREHOV HLOD, premera 50 cm. « 
051/422-456 600499S 

SMREKOV OPAŽ. ladijski pod. brune, 
balkonske ograje, masivne stopnice. 
«051/202-229 »004909 

SUHE SMREKOVE PLOHE. 4 m3. šir. 
20 cm. po ugodni ceni. « 051/317-
945 «00467« 

K U P I M 

ODKUPUJEM, hlodovino smreke, su-
šice. lobadarice in les na panju, plači-
lo takoj. « 041/584-233 

«004342 

STAVBNO POHIŠTVO 

P R O D A M 

OKNA. lesena, vezana z aiu žaluzijami 
med stekJI 98x125, 53x125. 91x121, 
79x168. « 041/294-388 «004969 

KURIVO 

P R O D A M 

SUHA. bukova razžagana dn,ra in njlv-
^ o prst. « 031/561-707 «004i»4 

STANOVANJSKA 
OPREMA 

POHIŠTVO 

P R O D A M 

STARINSKO, masivno pohištvo iz je-
sena. miza 120x150, klop z naaslo-
nom 230x200 + 5 stolov. « 
041/28(M66 . 6oo4aeo 

K U P I M 

MIZO. temno rjavo, dol. 1m. « 
031/811-931 w)04949 

G O S P O D I N J S K I 
APARATI 

P R O D A M 

HLADILNIK, z zamrzovalnikom Gore-
nje. lepo ohranjen, ugodno, « 
040/285-748 «004939 

PRALNI STROJ, hladilnik in štedilnik 
Gorenje 2-̂ 2, « 041/878-494 «004913 

PRALNI STROJ. Gorenje za simbolič-
no ceno. « 04/252-30-94, 
031/827-094 «004937 

P O D A R I M 

RABUEN HLADILNIK. Candy z zamr-
zovalnikom. viš. 1.5 m. šir. 52 cm. glo-
bina 60 cm lin zakonsko posteljo ne-
deljivo. «04/23-32-623 «004923 

MK SISTEM AEG termo-akumulac-
ijsko peč manjše velikosti. @ 040 884 
004 «007017 

GLASBILA 
P R O D A M 

PIANINO BELARUS. star 14 let, cena 
po dogovoru. « 04l/64-37-486o047o? 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
P R O D A M 

DOBRO OHRANJENO, žcnoko Kolo 
na 10 prestav, « 04/23-10-149, 
041/60-56-60 «004915 

ŽENSKO, športno kok) znamke Maraton, 
rdeče barve. « 04/202-81-81 «004997 

TURIZEM 

JERN d.0.0.. Lam 18b, 4000 KRANJ 

O S h / l : 0 4 i y 3 B 0 « 1 6 B 

ODDAMO APARTMAJE, v MetajnI na 
Pagu, hiša ob morju, dovoljene doma-
če živali, bližina Novalje In plaže Zrče, 
domača vina in hrana, « 00385-
53/667-222 6O04«ii 

UMETNINE,NAKIT 
P R O D A M 

TAPISERIJE, kreacija 15 -ih unikatnih 
izdelkov na temo Kristusovega križeve-
ga pota, cena 12.000.000 SIT. 8 
031/22-58-70 «004863 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
P R O D A M 

PLENICE, za odrasle Abhform. « 
041/902-020 «004889 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
P R O D A M 

PASJO UTO, za srednje pasme iz ma-
sivnega lesa, notranje mere 65x85 
cm, nerabljeno. « 041/668-268 

00049&S 

P O D A R I M 

DVE LETI, starega kužka mešančka 
zlati prinašalec - nemški ovčar. « 
031/364-895 «oo494;> 

MLADE KUŽKE, 031/506-863 
«004919 

MLADO MUCKO. Staro dva meseca. 
«041/875-091 «004790 

KMETIJSTVO 
K M E T I J S K I STROJ I 

P R O D A M 

KOSILNICO BCS. šir 127. zelo dobro 
ohranjena, cena po dogovoru. « 
041/67-54-53 ooo«9a? 

PUHALNIK. za seno Grič z motorjem. 
«04/59-61-089 6004979 

SAMONAKLADALKO SIP, Master 
19/9 nožev, silažno. lepo ohranjeno, 
«031/842-756 

«904900 

TRAKTOR TV, 826. 1. 92. 2 cilindra, 
tri točkovni priklop, zelo malo rabljen, 
cena 550.000 SIT, « 040/887-108 

«004913 

K U P I M 

BCS SAMOHODNO KOSO. širine 
127. lahko tudi 110. nizka kolesa. « 
041/299-967 60049» 

OBRAČALNIK, za kosilnk^o Buher, « 
031/309-730 «004977 

SAMONAKLADALKO, in tračne grab-
Ije SIP. «031/491-028 

«004977 

TROSILEC. Tehnostroj In bikca simerv 
taica. « 04/25-01-450 

000490/ 

PR IDELK I 

P R O D A M 

DOBRO, domače vino cviček in dobro 
domače žganje Sr. Dobrava 14, Kro-
pa. « 04/533-46-19 

«004940 

VINO. cviček, chardonnay in lašKi riz-
ling, lahko tudi ustekleničen, možna 
dostava. « 031/288-936 

V Z R E J N E ŽIVALI 

P R O D A M 

AŽ PANJE. 10 kom, dobro ohranjene, 
«04/512-14-92 60049«? 

BIKCA, simentalca. starega 3 mese-
ce, «031/378-946 «0049«? 

BREJO, zajklo. « 04/25-25-560 
«0049A« 

BREJO TELiCO. in kravo ter dva bika 
za nadaljnjo rejo. « 04/252-32-96 

«00491« 

ČB BIKCA, starega 14 dni. « 
041/209-677 600493i 

ČB BIKCA, starega lO dni, « 
031/312-309 60049» 

ČB TELICO, brejo 9 mesecev. « 
041/343-151 «004959 

ČB TELIČK). Stan 5 dni in ovco ter jag-
njeta za zakol, « 031/699-145 

«004982 

JARKICE, rjave, v začetku nesnosti in 
kupim 2t sena, Hraše 5. Smlednik. « 
01/36-27-029 «omooi 

KOKOŠI. RJAVE, GRAHASTE IN 
ČRNE, cepljene prodajamo vsak de-
lavnik od 8. - 17. ure. sobota od 8. -
13. ure. Perutninarstvo Gašperlln. Mo-
ste 99 pri Komendi, « 01/83-43-586 

«004«»3 

KRAVO, simentalko s teletom in kravo 
simentalko za meso. « 04/59-58-
336 «0049«« 

PURANE, za nadaljnjo rejo. različne 
starosti. « 041/203-564 eoo49i4 

TELICO, simentalko. staro 14 mese-
cev. «04/51-41-165 «004999 

TELIČKO, simentalko. staro 10 dni. « 
031/546-834 «00493? 

TEUČKO, križanko ČB-belgijsko pla-
vo. težko 130 kg. « 031/389-117 

«004063 

TELIČKO, limuzin, staro en (eden, « 
04/23-26-526 6O05004 

VEČ JAGENJČKOV, J S pasme za rejo 
ali za zakol, « 041 /845-442 600492S 

ZAJCE, zaklane aH za nadaljnjo rejo, 
«041/603-083 eoo49«9 

K U P I M 

BIKCA, simentalca. starega do 15 dni, 
«031/245-415 «004761 

BIKCA, simentalca, težkega 100 do 
120 kg, « 031/280-774 «00490« 

BIKCA, simentalca. starega do 30 dni. 
« 04/256-0&84, 040/133-969 

«00494« 

BIKCA, mesne pasmo, starega do 10 
dni. « 031/576-908 600494« 

BIKCA, simentalca ali mesne pasme, 
starega do 14 dni. « 031/378-946 

«004961 

BIKCA, simentatea, težkega od 50 do 
150 kg in oves, « 04/252-26-37 

«004970 

BIKCE, simentalce, težke 200 do 400 
kg ter prodam pšenico In ječmen. « 
04/231-19-64, 041/337-518 

6006008 

TELIČKA, bikca, simentalca. « 
051/422-456 000-994 

VEČ BIKCEV, simentateev. starih do 
20 dni. « 041/841-632 000495S 

OSTALO 

P R O D A M 

MLEČNE KVOTE. Gorenjska, « 
041/375-350 0004905 

K U P I M 

KUPIM KtMPEŽ, « 031/614-822 
6004917 

ZAPOSLITVE 
NUDIM 

HONORARNO ZAPOSLIM, dekle za 
delo v strežbi, Pavtin Anica s.p.. Šen-
tufška Gora 23a. Cerklje. « 04/25-
22-083 «00490;; 

Podjetje STEELPLAST zaposli: 

V O D j O ( P O M O Č N I K A ) T E H N I Č N E S L U Ž B E 
" G O S P O D I N J S K I APARATI" (m/ž) 
O d k a n d i d a t a s e p r i č a k u j e : Izobrazba elektro smeri, izkušnje na 
področju servisiranja CA, znanje najmanj enega tujega jezika 
(ANG/NEM), 

VODJO (ASISTENTA) PRODAJNEGA 
PROGRAMA WELLNESS (SAVNE, BAZENI J j (m/ž) 
O d k a n d i d a t a s e p r i č a k u j e : primerna izobrazba, po možnosti 
izkušnje iz prodaje ali nabave podobnega blaga, znanje najmanj 
enega tujega jezika (ANC/NEM). 

G R A D B E N E G A VZDRŽEVALCA (m/ž) 
O d k a n d i d a t a p r i č a k u j e m o : vsestransko iznajdlivost, pridnost in 

izkušnje iz raznoraznih gradbenih del. 

Vaše prijave z življenjepisom pošljite na naslov: 
STEELPLAST, d.o.o., Otoče 32, 4244 Podnart ali 
po e-pošti: valentin.pogacnik<g>steelptast.si. 

http://www.Hd-plus.si
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IŠČEMO, simpatično dekle za delo v 
strežbi, siarosl nad 20 let. možnost 
redne z^posli^e. Zahteva se: osebna 
urejenost, postenst, Komunikativnost, 
Edvard Kopač s.p.. C. na Brdo 53a. 
Kranj, «041/673-165 

IŠČEMO DEKLE, za delo v strežbi. 
Gostilna Logar. Hotemaze 3a, Pred-
dvor. 9 041 /369K)51 eoo^t 

KAVA BAR. v Kranju zaposli prijetno 
dekle za strežbo pijače, delo po dogo-
voru. MBM. d.o.o.. Prešernova 16. 
Kranj. « 04/202-56-90 

600SOO/ 

KUHARJA, in kuhinjsko pomočnico z 
izkušnjami zaposlimo. Gostilna Lakner, 
Mali Boštjan s.p.. C. na Brdo 33. 
Kranj. « 031/348-968 

000496? 

KUHARJA, redno aii honorarno lakoj 
zaposlimo. Krčma Pr' Vidmar. Vidmar 
Janja s.p. Begunjska 6b. Lesce. « 
041/606-155 eoo4»«3 

NATAKARJA, redno zaposlimo, picen-
ja Tonač. Grmičeva ul. i. Kranj. « 
041/799-411 »004B6? 

V RESTAVRACIJI. Okarina. Koriten-
ska C. 18, Bled.zaposlimo natakarico. 
« 041/632-369 000486? 

ZAPOSLIMO, pridno dekje za strež-
bo. Gostilna pri Slavki. Podbrezje 36. 
Naklo. « 04/53-06-444 

6004046 

ZAPOSLIMO NATAKARICO, lahko 
študentka, delo v izmenah. Petra bar 
(Petrol PrimsKovo), C. Staneta Žagarja 
53 b. Kranj In 3dva Stave. « 
041/710-759. 051/320-618 

IŠČEMO VOZNIKA, E kal. za medna-
rodni transport. Stare Štefan s.p., 
Luže 60. Visoko. « 041/624-796 

TAKOJ, zaposlimo voznika za medna-
rodni cestni promet po EU in strojnika 
težke gradbene mehanizacije. Nlko-
trans, Sodnikar Niko s.p.. Prečna 24, 
Kranj ooo4697 

ZAPOSLIM VOZNIKA. E kategorije, 
prevozi po Evropi. Bertoncelj Pavel 
s.p.. Na trati 22. Lesce. « 041/678-
336 6Q04«8S 

ZAPOSLIM VOZNIKA, cisterne v 
mednarodnem prometu. Sitar Slavko 
s.p.. Visoko 70. Visoko. « 041/634-
082 

600&OQ? 

ZAPOSLIMO VOZNIKA. C in E kal ter 
strojnika gradbene mehanizacije z Iz-
kušnjami. Vloge In informacije na na-
slov.Tehnocar, d.o.o., Brode 20 , Šk. 
Loka, « 04/51^-100 

«006012 

ZA NEDOLOČEN ČAS. zaposlimo za-
stopnike in vodje skupin za terensko 
prodajo novih artiklov za varovanje 
zdravja, najboljši pog^i in uvajanje v 
delo. Sinkopa. d.o.o., Žirovnica 87. « 
041/793-367. 040/666-345 

0004429 

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

6003738 

ZAPOSUMO, delavca, Djakovič Stan-
ko s.p.. J . Platiše 1. Kranj. « 
041/688-244 600452« 

AVTOMEHANIKA. s prakso, delovno 
mesto v Lescah in voznika C ali E kate-
gorije v mednarodnem transportu red-
no zaposlimo. Vrba, d.o.o., Struževo 
4, Kranj, « 041/614-722 

«004666 

CNC OPERATERJA, za delo na žični 
eroziji in rezkalnem stroju redno zapo-
slim. FomI, d.o.o.. Ul. bratov Komel 
66a. Lj.-Šentvid, « 041/538-065 

IŠČEMO AVTOMEHANIKA. AG Gan-
tar Naklo. d.o.o., Ul. bratovPraprotnik 
10. Naklo, « 04/25-76-050 

6004903 

IŠČEMO DELAVCE, za dek> v gradbe-
ništvu. Svatnar. d.o.o. Sidraz 6. Cer-
klje, «041/897-021 eooMtt 

ZAPOSLIMO, monterja stavbnega po-
hištva, dobro plačilo. Sebastjan Gosar 
s.p.. Šutna 104, Žabnica, « 
040/842-874 60049«6 

ZAPOSLIMO FRIZERKO, z izkušnja-
mi, za nedoločen čas. Perspekt, 
d.o.o.. Kališka 8, Kranj. « 04/23-32-
041,041/855-381 

6004096 

REDNO ZAPOSUMO. avtopralec, vul-
kanizer. kasneje vodja delavnice, naj-
manj IV. st. IZ., voz. izpit B kat.. Pisne 
ponudbe do 10.6.06. Zaposlimo tudi 
študente. Milan Ptvk s.p., Virmaše 83, 
Šk. Loka 600600» 

IŠČEMO PASTIRJA, za pašo govedi 
Agrarna skupnost. Dovje Mojstrana. 8 
041/650-937 60O6O13 

IŠČEM 

INŠTRUKTOR MATEMATIKE, išče 
delo - pomoč pri učenju. « 040/381-
295 60O4SO& 

VABIM KANDIDATE, za učenje klavir-
ske harmonike ter diskretna glasba 
različnih žanrov na klavirski harmoniki, 
primerna za posebne priložnosti. « 
051/426-669 

6004M4 

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

IŠČEM DELO, varstvo in pomoč sta-
rojšim oz. bolnim na vašem domu. 
Kranj in okolica. « 041/58^21 

6004960 

IŠČEM DELO, pospravljanje, likanje 
ali v gostinstvu v dopoldanskem času. 
«041/316-602 ooo4«73 

MOŠKI, išče delo, vi potrebujete po-
moč za razna delovna opravila, « 
031/546-154 6004960 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTIRAMO HIŠE. in celotna stano-
vanja, Megamatrix. d.o.o., Staretova 
39, Kranj. « 041/670-957 «»4374 

ALI ŽELITE, na novo pobarvati fasado 
in lesen napušč? Ugodno! Megama-
trix. d.o.o., Staretova 39, Kranj. « 
041/570-957 60(M37S 

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč, 
dovoz. poli. parMrišč. polag. n:>bnikov. 
pralnih plošč, izd. betonskih in kamni-
tih škarp. Adrovic & Co, d.n.o.. Jelov-
škova 10, Kamnik, « 01/839-46-14. 
041/680-751 

ooo4.irA 

ASFALTIRANJE, In tlakovanje, izdela-
va betoske in kamnite škarpe, prevzem 
novogradnj in adaptacij. Gradbeništvo 
Adrovic s.p., Sadnikarjeva 4, Kamnik. 
« 01/83-17-285, 031/803-144. 
031/294-981 B00&016 

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

6004696 

BYTYQY OČE IN SIN d.n.o., Cegelni-
ca 48 b. Naklo vam nudi vsa gradbena 
dela, notranje omete, fasade, adapta-
cije, novogradnje, hitro in poceni. « 
051/354-039, 041/539-492 

6004647 

DELAMO OD TEMEUEV DO STRE-
HE. notranje omete, fasade, adaptaci-
je, urejanje in tlakovanje dvorišč, z va-
šim ali našim materialom, škarfe s ka-
menjem In betonom Bytyqi Bene in 
ostali d.n.o., Struževo 3 a, 4000 
Kranj, « 041/561-838 

6004067 

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

60046S3 

IZVAJAM, slikopleskarska dela, bar-
vanje napušča, beljenje fasad, kHanje 
in beljenje notranjih povšin. dekorativni 
opleski, Pavec Ivo s.p.. Podbrezje 
179, Naklo. « 031/39-29-09 

6004270 

IZVAJAMO, vse vrste adaptacij, hiš, 
stanovanj, kopalnic. Izvajamo nadzor, 
izvedbo projektne dokumentacije. 
Komplet inženiring, d.o.o.. Kidričeva 
75. Škofja Loka. « 04/51-30-580, 
041/344-628 6004838 

IZVAJAMO OD TEMEL JEV DO 
STREHE, notranje omete, fasade, 
adaptacije, kamnite škarpe. urejanje In 
tlakovanje dvorišč, z našim ali vašim 
materialom. SGP 6ytyqi Skala, d.n.o., 
Struževo 3 a, Kranj. « 041/222-741 

0004 )7S 

NUDIMO MARKIZE, oz- TENDE. 18 
% popusta, na Izbiro 200 vzorcev, Be-
čan Matjaž s.p.. Mala vas 3a, Ljublja-
na. www.roletarstvo-bercan.si. « 
01/565-32-32. 041/630-700 gom45? 

POLAGAMO, in brusimo vse vrste tal-
nih oblog hftro, kvalitetno In poceni. 
par1<etarstvo Mitja Bojane s.p., Školo-
va ul. 7. Novo mesto, « 041/849-832 

6004035 

TESNJENJE OKEN IN VRAT. uvože-
na tesnila do 30 % prihranka pri ogre-
vanju. Prepiha In prahu nI več! Zmanj-
šan hrup. 10 let garancije. BE & MA, 
d.o.o., Eksierjava 6, Kamnik, s 
01/83-15-057. 041/694-229 

6004699 

ZAKUUČNA DELA:, montaža sten in 
stropov Knauf, Aimstrong, izdel. pod-
streh in adaptacije, laminati, okna, vra-
ta, streš. okna Velux. pleskanje, Mar-
kotič Slavko s.p., Suška c. 28, 
Šk.Uka, « 04/515-22-38, 041/806-
751 0004413 

POSLOVNI STIKI 

IŠČEM 

iŠČEM ZIDARJA, pleskarja za en me-
sec. «04/574-13-77 d0049S8 

STAREJŠA ZAKONCA, z lastno hišo 
na otoku Kri<u iščeta prevoznika, ki bi 
ju peljal na dopust in občdsno tudi TM 
plažo, protiustuga zakonska spalnica, 
uporaba kuhinje, dnevne sobe in ko-
palnice, «04/23-24-954 BO04904 

ZASEBNI STIKI 
POMLADNI VETER, Gorenjka, prijaz-
na 30 let, želi spoznali prijaznega Go-
renjca. tel. 090/54-25 (185SrT/mln) 
ali samo mobilel naročniki kličite 
090/14-22-0? (200 SlT/min), tudi 
zvečer. Gosjx>dje vabljeni! 6004967 

POMLADNI VETER, vabimo Gorenj-
ke, ki želijo spoznati novega moškega, 
da pokličete 031/612-541 od. 15. ure 
dlje ali pišite SMS. Poskusite, imamo 
uspeh 60049&3 

ŽENITNA POSREDOVALNICA ZA-
UPANJE. posreduje za poštene zveze, 
za vse starosti po vsej SLO. Mnogo se 
jih je že spoznalo, naj se Vas še več!, 
«031/505-495 6004697 

KREDITI 
Do 7 let za vse zaposlene, upoko-
jence, ter na osnovi vozila, do 50 
% . Stare obveznosti niso ovira. 
Leasingi za vozila stara do 10 let. 
MOŽNOST O D P U C I U NA 
POLOŽNICE, PRIDEMO TUDI 
NA DOM! 
NUMERO UNO - Kukovec Robert 
s.p„ Mlinska ul. 22,2000 Maribor 
Tel.: 02/252-48-26, fax: 02/252-48-
23. inob.: 041/750560.041/33^-99^ 

RAZNO 
STE STAREJŠI, sanii, brez nekoga, ki 
bi vam pomagal? Družina poskrbi za 
vas v zameno za dom!, « 041/248-
398 

PRODAM 

' OBVESTILA 
ČEBUL STAN ISUV s.p.. Breg 7, 
1218 Komenda. 2 dnem 31. 8. 06 pre-
neham z dejavnostjo MKMSSC 

CISTERNO, plastično 11001, čista, na 
paleti, za vodo afi kurilno olje, možna 
dostava. « 041/320-701 

«004923 

TELEFONSKO TAJNICO, FfT stikalo 
25A, čelado za koped, prtljažnik Tule s 
ključavnicami, « 041/271-515 

6004693 

KUPIM 

ČRPALKO, za fekalije in špiralo za žar 
Korona, « 04/598-1902, 031/724-
542 6004911 

GG 
mali oglasi 

04/2014247, 
e - p o š t a : malioglasi@g-gIas.si 
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S P O R O Č I L O O S M R T I 

S v o j o ž i v l j e n j s k o pot je s k J e n i l a n a š a u p o k o j e n a s o d e l a v k a i z p o d j e t j a S a v a V e l o 

NEDA K R A L J I C 
r o j e n a 1 9 3 4 

O d n j e s m o s e pos lov i l i v torek , 3 0 . m a j a 2 0 0 6 , o b 13 . u r i n a p o k o p a l i š č u v K r a n j u . 

O h r a n i l i jo b o m o v l e p e m s p o m i n u . 

K O L E K T I V S A V A 

V S P O M I N 

P r e t e k l o je ž e d r u g o ž a l o s t n o leto. o d k a r s i n a s z a p u s t i l , d o b r i m o ž in o č e 

F R A N C I PRISLAN 
Z e l o te p o g r e š a m o . 

V S I T V O J I 

Z A H V A L A 

O b b o l e č i i z g u b i d r a g e ž e n e , m a m e i n b a b i c e 

T E R E Z I J E P R E Š E R E N 
s e i s k r e n o z a h v a l j u j e m o z d r a v n i š k e m u i n n e g o v a l n e m u o s e b j u z a z d r a v n i š k o i n n e g o -

v a l n o p o m o č , s o r o d n i k o m , s o s e d o m , p r i j a t e l j e m in z n a n c e m z a i z r e č e n o s o ž a l j e , p o d a r -

j e n o cvet je in s v e č e , g o s p o d u ž u p n i k u z a l e p o o p r a v l j e n p o g r e b n i o b r e d , p e v c e m z a za-

p e t e ž a l o s t i n k e in v s e m o s t a l i m , k i s t e n a m k a k o r k o l i p o m a g a l i . 

V S I N J E N I 

P r i s t a v a . T r ž i č , 2 9 . m a j a 2 0 0 6 

V S P O M I N 

j j . maja 2006 so 
minila štiri leta. 
odkar Tomaž te med 
nami ni več. 

Ostali so spomini, bolečina, 
ostala utrašna je praznina 
in pogled uprt v nebo. 
kjer upamo, da ti je lepo. 

V s r e d o s o m i n i l a š t i r i ž a l o s t n a leta . o d k a r n a s je z a p u s t i l d r a g i 

s i n . brat , n e č a k i n b r a t r a n e c 

TOMAŽ Š K E R J A N C 
V s e m . ki našega T o m a ž a nosite v s p o m i n u , postojite o b n j e g o v e m 
p r e r a n e m grobu i n m u prižigate sveče v s p o m i n , i skrena hvala. 

Ž a l u j o č i : m a m i , a t i , s e s t r a 
S t i š k a v a s , 3 1 . m a j a 2 0 0 6 

O S M R T N I C A 

V 9 3 . l e tu n a s je z a v e d n o z a p u s t i l 

JANEZ R I H A R 
iz S t r a ž i š č a 

O d p o k o j n i k a s e b o m o pos lov i l i d a n e s , v p e t e k . 2 . j u n i j a , o b 13 . u r i 

na l j u b l j a n s k i h n o v i h Ž a l a h . 

Ž a l u j o č i : h č e r k a D o r a in o s t a l o s o r o d s t v o 

Z A H V A L A 

V 6 9 . letu n a s je p o hudi bolezni za vedno zapustil nas dragi brat in stric 

F E R D I N A N D KODER 
Š t u l c o v N a n d e i z D a v č e 

I s k r e n o s e z a h v a J j u j e m o s o r o d n i k o m , p r i j a t e l j e m , s o s e d o m i n 

z n a n c e m za i z r e č e n o soža l je , p o d a r j e n o cvetje, sveče , svete m a š e in 

s p r e m s t v o na n j e g o v i zadn j i poti. P o s e b n a zahvala o s e b n i zdravnic i 

dr . Sf>eli P e t e m e l j , dr . R u d i j u S n o j u ter O n k o l o š k e m u o d d e l k u v 

L jubl jani . Z a h v a l a tudi g . ž u p n i k u za l e p o oprav l jen p o g r e b n i obred , 

p o g r e b c e m ter p e v c e m za z a p e t e p e s m i . 

H v a l a v s e m , k i s l e n a k a k r š e n kol i n a č i n p o l e p š a l i d n e v e t rpl jen-

ja in ga b o s t e o h r a n i l i v l e p e m s p o m i n u . 

V S I N J E G O V I 
DavČa, B l e d , M e l b o u r n e , j u n i j 2 0 0 6 

http://www.asteriks.net
http://www.roletarstvo-bercan.si
mailto:malioglasi@g-gIas.si
http://www.gorenjskiglas.si
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ZAHVALA 

Vsem si mm vdiko dal, 
tako tiho. trdno, kot skala si stal. 
Nikoli nisi veliko hotel zase, 
sam si stal, kot hrast sredi jase. 

Kdor mimo je prišel, lahko se je naslonii 
v vetru, soncu in dežju nikoli nisi klonil. 
Hvala ti za vse, 
mir duha naj spremlja te. (Mina) 

Prehitro je odšel naš dragi 

PETER KUNSTELJ 
Topla zahvala vsem, ki ste nam ob teh žalostnih trenutkih stali ob strani. 

Neizmerno smo ti hvaležni, da smo te imeli. 

VSI N)EGOVI 
Spodnje Gorje, 25. maja 2 0 0 6 

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi našega dragega 

SILVA Č E R N E L Č A 
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem, sodelavcem in znancem, ki ste sočustvovali z nami, izrek-
li sožalje, darovali cvetje in sveče ter ga spremili na zadnji poti z 
lepo mislijo v tihi dom. 
Hvala sodelavcem in pevcem kolektiva U P Bled, gospodu župniku 
s Koroške Bele za lep pogrebni obred in pogrebni službi Novak. 

Žalujoči: Barbara, mama Milena, brat Rudi in ostalo sorodstvo 

Z A H V A L A 

Kogar imaš rad. 
nikoli ne umre, 
le daleč je.... 

Po hudi bolezni nas je zapustil naš dragi 

A L O J Z S O D N I K 
Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena iskrena sožalja, za 
darovano cvetje in sv. maše v njegov spomin. Hvala osebju bol-
nišnice Golnik odd. 200, sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za vso pomoč. Hvala lovcem in rogistom. Hvala tudi 
župnikom g. Danijelu, p. PoHkarpu in g. Lavrincu za poslovilne 
besede in lepo opravljen pogrebni obred ter pevcem za zapete 
žalostinke in pogrebni službi Navček. 
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na nje-
govo ZADNJO POT. 

VSI NJEGOVI 

Z A H V A L A 

Po sedmih letih hude bolezni nas je v 76. letu starosti zapustil 
ljubljeni mož, oče, ded. praded, tast, brat, stric in svak 

E M I L BERTONCELJ 
Gorenja vas 21, ReteČe 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijatel-
jem, župniku za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, sv. maše 
in spremstvo na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi osebju 
CSS Skofja Loka, osebju bolnišnice Golnik, še posebej se zah-
valjujemo dr. Rupnikovi, dr. Bajtu, dr. Medičevi in dr. Leskovar-
jevi ter pogrebnemu zavodu Akris, pevcem in trobentaču. 

Žalujoči: žena Marija, sin Milan in hči Marjeta z družinama 

ZAHVALA 

Prazen dom je in dvorišče, V 71. letu nas je nepričakovano zapustila draga žena, sestra, teta 
naše oko zaman te išče. in birmanska botrca 
solza, žalost in bolečina 
te zbudila ni, 
ostala je le praznina, 
ki hudo boli. 

M I L E N A C I M E R M A N 
roj. Košir, iz Dežmanove ulice 7, Kranj 

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem, znancem, sodelavkam Porodnišnice 
Kranj za izrečena ustna in pisna sožalja, molitve, darovano cvet-
je, sveče, svete maše in številno spremstvo na njeni zadnji poti. 
Se posebej se zahvaljujemo dežurni službi Z D Kranj dr, Mo-
horju, njeni osebni zdravnici dr. PogaČnikovi in dr. Rupnikovi, ki so 
ji ob najtežjem trenutku priskočili na pomoč. 2 ^ v a l a gospodu 
župniku iz Predoselj za lepo opravljen pogrebni obred, nosačem, 
zastavonoši, pc^ebnemu podjetju Navček in pevcem iz Predoselj. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat hvala. 

Žalujoči: mož Ivan, brata Franci in Joža z družinama 
ter sestra Majda z družino 

V SPOMIN 

Včeraj, i. junija, je minilo eno leto. odkar si odšel 

C I R I L GALJOT 

Hvala vsem, ki obiščete njegov grob in mu prižigate sveče. 

VSI TVOJI 

ZAHVALA 

Življenje je minljivo. Ostanejo nam le spomini, 
minljiv si ti, ki z garanjem in pridno roko 
minljivi smo i/si... so prepleteni z lepo in tmjevo potjo. 

V 70. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče. stari oče, tast, brat. stric 
in bratranec 

F R A N C G R Č A ST. 
s Sp. Bele, p.d. Boštjanov 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem, ki 
so ga spremljali ob zadnjih urah slovesa. Zahvala t>olniSnicam Golnik. Ljublja-
na, Jesenice in dr. Mariji Ravnikar za dolgoletno zdra^^jenje. Iskrena hvala za vsa 
pisna in ustno izražena sožalja, podarjeno cvetje, sv. maše in sveče. Posebna za* 
hvah Vodovodni zadrugi Preddvor. Viktorjevemu klubu Zlatih, sodelavcem, pri-
jateljem in Marinkinim. Frenkovim in Milanovim sodelavcem in prijateljem. Pri 
tem hvala tudi pogrebni službi Navček, pevcem in gospodu župniku za lepo iz-
rečene besede med pogrebno mašo. Iskrena hvala ob strani stoječim in poma-
gajočim ter vsem imenovanim in neimenovanim. 

Žalujoči: žena Marica, sin Viktor, hčerka Marinka z družino, sinova 
Franci in Milan z družinama 
Sp. Bela, maj 2 0 0 6 

SPOROČILO O SMRTI 

Tiho, kot je živel, nas je v 7S. letu starosti zapustil naš dragi 

STANISLAV RAKOVEC 
K večnemu počitku smo ga pospremili včeraj, v četrtek, 
1. junija 2006 , na pokopališču v Tržiču. 

Žalujoč 1: žena Ljubica, hči Ana z možem, sin Miro z družino in 
ostalo sorodstvo 

Če me iščete, 
me iščite v svojih srcih. 
Ce itnam tam bivališče, 
bom vedno pn vas. 

ZAHVALA 

Žalostni smo se poslovili od naše ljube žene, mami, stare mame, 
tašče, sestre in tete 

V E R E BLASUTTO 
roj. Dolinar, iz Čirč, Grmičeva 35 

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, sovaščanom, prijate-
ljem in znancem, ki ste se ji prišli poklonit v tako velikem številu, za 
izraženo sožalje. darovano cvetje in sveče, darove za maše in denar-
no pomoč. Srčna hvala njenim prijateljem in nekdanjim sodelavcem 
Lel ime Kranj. Hvala Aleševim sodelavcem L-Egolesa, Alenkinim so-
delavcem NLB, d. d., iz Kranja in Medvod in sosedom iz Preddvora. 
Hvala zdravnikom in sestram Onkološkega inštituta, dr. PogaČniko-
vi in patronažnim sestram za lajšanje bolečin. Zahvala gospodu ka-
planu Gregorju Cclestini za lep pogrebni obred in darovano pogreb-
no mašo. Hvala Milanu Grašiču za lepo aranžirano cvetje, pevcem 
Klas iz Predoselj za lepe poslovilne pesmi in pogrebni službi Komu-
nale Kranj. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo skupaj z nami po-
spremili k večnemu počitku - ohranimo jo v lepem spominu. 

Žalujoči VSI njem 
Čirče, 25. maja 2 0 0 6 
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ANKETA 

Ukinitev porok 
je nespametna 
S IMON Š U B I C 

Dolgoletno tradicijo porok 
v Preddvoru bodo konec 
julija ukinili zaradi dotraja-
nosti gradu Hrib. Se strinja-
te 2 odločitvijo vodstva 
hotela Bor in upravne enote 
v Kranju? 

Folo Cm«<)K«»<ii 

Marjan Trtnik iz Preddvora: 

"Lahko le rečem, da gre za 
zelo nespametno odločitev, 
saj Imajo poroke v Pred-
dvoru tradicijo in so del tur-
istične ponudbe. Dokler se 
mladi želijo tu poročati, naj 
jim to omogočijo." 

Majda Lapanja Iz Kranja: 

"Škoda je, ker se bo to zgo-
dilo. Ob gradu Hrib je zelo 
lep drevored, ki je porokam 
v Preddvoru dajal poseben 
čar. Škoda je tudi zato, ker 
se s tem ukinja še edino, kar 
se je v Preddvoru obdržalo." 

Marija Savič iz Kranja: 

"Škoda nI s a m o v tem, da 
ukinjajo poroke, ampak da 
propada tako lep objekt, kot 
je grad Hrib. V Preddvoru je 
nekoč turizem cvetel, sedaj 
pa samo še nazaduje." 

Niko Stojanovič iz Kranja: 

"Mislim, da grad še nI tako 
dotrajan, da bi bilo potreb-
no ukiniti poroke, ki so tra-
dicija In zaščitni znak Pred-
dvora. Ob jezeru je res lepo, 
zato se mladi tam tudi radi 
poročajo." 

MIrjam Pavlič iz Preddvora: 

"Namesto da bi se v kraju 
povezovali in s skupno moč-
jo ustvarjali večji turistični 
prihodek, se zadeve zapirajo 
In ukinjajo. Kot predsednici 
TD Preddvor ml je hudo, ker 
porok ne bo več." 

Kladivo, ki je tudi žig 
Kladivo, kakršnega gozdarji uporabljajo za označevanje drevja za posek, je hkrati tudi uradni žig, 
zato je morebitno izgubo treba prijaviti v uradnem listu. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Zgornja Besnica - V gozdni 
"učilni" kranjske območne 
enote Zavoda za gozdove 
Slovenije so ob letošnjem 
Tednu gozdov odprli vitri-
no z odkazilnimi kladivi, ki 
so jih gozdarji v preteklosti 
uporabljali in jih .̂ e vedno 
Itidi uporabljajo za odkazo-
vanje gozdnega drevja za 
posek. Tovrstne "sekirice" 
se od običajnih razlikujejo 
po tem. da imajo na topi 
strani vgraviran žig za 
označevanje drevja, ki je 
tudi uradni pečat. Kot je ob 
tem povedal Janez Logar, 

vodja kranjske krajevne 
enote zavoda za gozdove in 
glavni pobudnik za razsta-
vo, so po nekaterih virih to-
vrstna kladiva začeli upo-
rabljati v gozdarstvu že za 
časa Marije Terezije. Neka-
tera iz 19 . stoletja so se 
ohranila v zasebnih zbir-
kah, v kran jskem zavodu 
j im je uspelo sestaviti zbir-
ko enajstih kladiv iz obdo-
bja po drugi svetovni vojni, 
med nj imi je devet odkazil-
nih in dve manipulaci jski 
za označevanje hlodov. Po-
leg aktualnega z oznako 
Zavoda za gozdove Sloveni-
je, ki velja od leta 1995 da-

lje, so v zbirki še kladiva z 
oznakami Gozdnega go-
spodarstva Kranj ter občin-
skega in okrajnega ljudske-
ga odbora, za troje kladiv pa 
izvora niti ne poznajo. Za-
nimivo je tudi to. da so v 
nekaterih obdobjih imeli 
dve vrsti kladiv, enega za 
zasebne gozdove in druge-
ga za državne. 

Odkazilna kladiva so aktu-
alna tudi še danes, na kianj-
ski območni enoti zavoda za 
gozdove jih imajo štirideset, 
v vsakdanji rabi petintrideset 
Uporabo ureja posebni pra 
vilnik, po katerem je more-
bitno izgubo treba preklicati 

v uradnem listu. Tovrstna 
kladiva so s spremembo goz-
darskega (in družbenega) si-
stema izgubila nekaj moči, 
nekdaj je lastnik vse odkaza-
no drevje moral posekati, 
zdaj pa mu to ni več treba. 

O odkazilnih kladivih, tudi 
o tistih ponarejenih in "zlo-
rabljenih", je med lastniki 
gozdov in gozdarji slišati za-
nimive zgodbe in morda bi 
bilo prav, če bi jih zapisali in 
ohranili. Samovoljna sečnja, 
brez odkazUa, je namreč (po-
dobno kot divja "jaga" v lov-
stvu) zaznamovala gozdar-
sko preteklost in jo v skrom-
nem obsegu še danes. 

Zbirka enajstih kladiv za odkazovanje. Janez Logar z enim od odkazilnih kladiv. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo zjutraj še nekaj jasnine, a se bo pooblačilo. 
Večinoma suho bo. Jutri, v soboto, bo sprva oblačno, 
popoldne se bo na zahodu jasniio. V nedeljo bo delno 
jasno, popoldne bodo krajevne plohe. 

Agencija RS oVolje. Urad ja Mcteorlogijo 

PETEK i SOBOTA I NEDELJA 
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NA KONCU 

LJUBLJANA 

Nova lokomotiva Slovenskih železnic 

Včeraj opoldne so Slovenske železnice prevzele večslstem-
sko električno lokomotivo, prvo od dvajsetih lokomotiv Sle-
mensove družine Euro Sprinter, ki bodo dobavljene do maja 
2007. Pogodba o njihovem nakupu je bila podpisana julija 
2004. Skupna vrednost novih lokomotiv za tovorni promet 
bo 77,8 milijona evrov. Gre za štlrlosne večslstemske 
lokomotive, težke 87 ton. Nove lokomotive bodo lahko 
vozile po progah z različnimi sistemi elektrifikacije. Doseže-
jo hitrost do dvesto kilometrov na uro. Imajo 6 MW moči in 
največjo vlečno silo 300 kN. Med zaviranjem bodo energijo 
vračale nazaj v železniško omrežje, tako da bodo tudi glede 
energetske učinkovitosti neprimerljivo boljše od današnjih 
lokomotiv. Na sliki: generalni direktor Slovenskih železnic 
dr. Jože Jurkovič In član uprave Slemensa AG Austria 
dr. Georg Antesberger pred novo lokomotivo. S. Ž. 

Čestitamo mladoporočencem 

Kranj, 20. maja - Tomaž Kuzmič in Nataša Kuralt, Zgornje 
Duplje; Munir Sllpac in Manja Audič, Kranj ; Preddvor, 20. 
maja - Franc Kolar in Petra Krek, Logatec; Peter Pavela In 
Ivana Tubič, Ljubljana; Igor Lamovšek In Darja Pire, Kranj; 
Goce Krstev in Saška Kostadinovska, Kranj; Brdo pri Kranju, 
20. maja - Gregor Armič in Lea Stašuk, Dobrova; Miran 
Grom in Mediha Tufekčič, Ljubljana; Kranj, 27. maja - Bojan 
Noč In Maja Kralj, Kranj; Preddvor, 27. maja - Klemen Ura-
nlč In Sabina Murnik, Velesovo; Miloš Jovanovič in Sanja 
Kondič, Kranj; Brdo pri Kranju, 27. maja - Primož Tarle in 
Manuela Mamuzlč, Trzin. Gorenjski glas vsem mladoporo-
čencem prisrčno čestita in jim s čestitko, prejeto na Matič-
nem uradu, podarja polletno naročnino časopisa. 

'O! 

RADIO K R A N J d.0.0. 
Str i tar jeva ul. 6. K R A N J 
FtLfcF-ON: 
(04) 2S12-220 siatKan 
(04) 2812-321 iKit.iJ< 
(04) ZOZ2-2ZZ '''u.iuii 
(091> 303-S05 
FAX: 
(04) 2812-225 nnmr̂ u 
(04) 2812-22S tuta.« 

e ooiict: 
radiokranitflTadio-kranj.si 
sptolno Rtfon 
www.rncllo-lcrnnj.sl 

mailto:info@g-glas.si
http://www.rncllo-lcrnnj.sl
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GLASBA, TELEVIZIJA 
Znova Čez planke 

Na TV Slovenija se vrača oddaja 
Čez planke, ki predstavlja tuje 
kulture, običaje, fetiše, razvade, 
čudaštva in stereotipe posamez-
nih držav, kot jih vidijo Slovenci, 
pa tudi tisti tujci, ki živijo v Slo-
veniji. Voditeljica in avtorica od-
daje je Mojca Mavec, že jutri bo-
ste spoznali domovino godbe na 
pihala, Nemčijo, čez teden dni 
pa Armenijo. S. K. 

Nogometna vročica pred vrati 

Nogometna arena: Edi Pucer, Matjaž Tanko in Uroš Slak. 

Nogometna vročica na Kanalu A se začenja 4. junija, ko 
bo ob 17.55 sporedu prenos prijateljske tekme med 
Brazilijo in Novo Zelandijo, ki jo bo komentiral Miran 
Tišič. Na tej televiziji bodo tudi začeli s prenosi s sve-
tovnega nogometnega prvenstva. 9. junija ob 18. uri bo 
na sporedu tekma med Nemčijo in Kostariko. Ljubitelji 
nogometa si boste lahko ogledali vseh 64 tekem, ki jih 
bosta prenašala Kanal A in 2. program Televizije Sloveni-
ja, vsak po polovico tekem. Obe pripravljata tudi svoje 
nogometne studie z zanimivimi rubrikami. S. K. 

12. nasprotje nocoj na Deželni televiziji 

Voditeljica Viktorija Petek bo ob 20.30 v oddaji Pokliči 
me nocoj na Deželni televiziji gostila 12 . nasprotje. 
Skupina, ki na slovenski glasbeni sceni deluje že 22 let, 
je v tem času posnela šest kaset in štiri zgoščenke. Po 
številnih uspešnicah je v zadnjem času med priljubljen-
imi tudi skladba Marinka. Skupina pa že pripravlja ju-
bilejno peto zgoščenko, ki bo preglednica njihovega več 
kot dvajsetletnega ustvarjanja. A. H. 
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Gorenjski glu 

D E Č K I I Z B R E G O V , iz hrvaškega Zag0t]a| 

O K T E T S U H A , iz avstrijske KofoSke 

Saša Pivk Avsec in Jure Sešek i 

9 . u m 2006 ob 19.30, škofjeloški grad 
V pnmenj âbega vremena bo prireditev ob isti uri v »ponni dvorani Poden 

PRODIRANJE VANJO JE ZANJ 
Uspešna premiera plesno-gledališke predstave v izvedbi kranjske skupine Mana. Sodobni izraz korak 
bliže l judem. 

Suzana P. Kovačič Na Izbruhovem 
kulturnem ba-
zenu v Kranju 
so prejšnji pet-
ek premierno 

uprizorili plesno-gledali.ško 
predstavo Prodiranje vanjo 
je zanj v izvedbi skupine 
Mana, ki je lansko jesen pre-
šla pod umetniško vodstvo 
Vite Osojnik. Osojnikova je 
napisala besedilo in pripravi-
la koreografijo za predstavo, 
za glasbo je poskrbel Marko 
Urbanek. za svetlobo pa 
Aljoša Korenčan. Videli smo 
fizično zahtevno delo, ki od 
izvajalcev zahteva tudi viso-
ko tehnično plesno znanje 
in sposobnosti. Predstava je 
ponudila v razmislek vpraša-
nja emancipacije, individu-
alnosti, uniformiranosti, po-
sploševanja vzorcev. Kako je, 
ko sebe, svoje telo, svoja naj-
manjša in najbolj vsako-
dnevna opravila zbanalizira-
mo na skupek nitinskih gi-
bov in jim odvzamemo ču-
stva. Nastopili so Tjaša Ber-
tonceij, Sanja Božič, Anča 
Gradišar, Špela Koren. Ta-
nja Krajišnik, Lučka Lučov-

nik, Petra Nartnik, Andreja 
Okom, Dan Štular, Ana Šu-
šleršič, Nina Trebeč. Sanja 
Vujanovič, Tanja Vujanovič, 
Vita Osojnik. 

Dve ponovitvi sta bili še v 
soboto, vse tri predstave pa 
so bile razprodane. "Veseli 
me. da so si jih ogledali ljud-
je različnili generacij in raz-
ličnega načina življenja. Na-
mreč ko sem v Kranju začela 
učiti sodobni ples pred de,se-
timi leti, in srno s skupino 

Alter Ego plesali na prostem 
na Glavnem trgu pred vod-
njakom, so bili komentarji 
zelo različni. Tudi takšni "ja, 
kaj se pa tile mečejo po 
tleh"." je povedala Osojniko-
va, ki je v Ljubljani zaključila 
Srednjo glasbeno in baletno 
šolo, nadaljevala šolanje v 
Plesnem centru Ljubljana in 
lani zaključila študij v Salz-
burgu na Experimental Aca-
demy of Dance iz klasičnega 
baleta, sodobnega plesa in 

koreografije. "Seveda si že-
lim še več ponovitev predsta-
ve Prodiranje vanjo je zanj, 
ampak verjetno bo to šele je-
seni. Zdaj se s skupino 
Mana pripravljamo za na-
stop na Festivalu Carniola. 
pri tem projektu sem se po-
vezala s skupino Tide, gre pa 
za ulični gibalni glasbeni 
performans. S tem bomo na-
stopili tudi na Festivalu Ana 
Desetnica," je še povedala 
Osojnikova. 

TROJEC FINSKIH CELISTOV 
v ponedeljek prihaja v Križanke Apocalyptica (na naslovnici). Kot predskupina tokrat samosvoja Lara-B, 

Pred desetletjem so 
se člani Apocalvpti-
ce odločili, da bodo 
čelo prikazali v dni-
gačni luči, ga posta-

vili v prvi plan in poskusili 
nekaj, česar ni poskusil še ni-
hče pred njimi. Njihova me-
šanica težkega ročka in kla-
sične glasbe je bila zadetek v 

polno. Za zvrst, ki jo izvajajo, 
so Eicca, Paavo in Perttu sila 
nenavadna zasedba. Nekoč 
znani po prirejanju aranž-
majev legendarne Metallice, 
so Skandinavci v desetih le-
tih kaljenja po odrili vseh di-
menzij izoblikovali edin-
stven slog. Danes veljajo za 
pravo koncertno atrakcijo. 

Da bi proslavila deseto ob-
letnico svojega delovanja, je 

Apocalyptica svoje najljubše 
melodije strnila v dvojni al-
bimi "Amplified - A Decade 
Of Reinventing The Cello". 
ki bo blišč prodajnih polic 
ugledal konec meseca. Po 
uspešnih sodelovanjih s pri-
znanimi vokalisti tovrstnega 
žanra (Sandra Nasic, Ville 
Vallo, Lauri Vlonen, Nina 
Hagen), pa bodo s prihajajo-
čo izdajo razveselili tudi pri-

staše legendarnega Maxa Ca-
valere, ki gostuje na eni nji-
hovih najnovejših skladb. 
Pot na oder bo godalni vele-
sili utrla kompetentiia žen-
ska predstavnica slovenske 
distorzije, čutna, ekspresivna 
in udarna Lara-B, ki se je z 
novim projektom dokončno 
in popolnoma otresla pri-
merjav z raznovrstnimi slo-
venskimi izvajalkami. 

Večni dalmatinski šarmer 

V začetku tedna sta bila v ljubljanskih Križankah dva kon-
certa Oliverja Dragojeviča, kljub mrazu, v torek je bilo le 5 
stopinj Celzija, pa je bil prireditveni prostor poln do za-
dnjega kotička. "On je kot vino. Starejši je, boljši je," je de-
jal njegov glasbeni kolega Petar Crašo. Te besede potrjuje 
tudi nagrada za album leta, ki jo je Dragojevič letos dobil 
na podelitvi hrvaških glasbenih nagrad Porin. V nastop v 
Križankah je vključil zimzelene pesmi Skalinada, Malinko-
nija, Oprosti mi pape. Cesarica, Galeb i ja, Moj lipi andele, 
in z njimi publiko "vrgel" iz stolov. S skupino Dupini pa je 
predstavil tudi skladbe iz nove zgoščenke Vridilo je, na ka-
teri so romantične in jazzovsko obarvane pesmi, med nji-
mi Nevera, Vridilo je, Nestajem in Duša za nju. Na odru 
sta se mu pridružila tudi Oto Pestner, s katerim sta zape-
la Yesterday, in Petar Crašo, ki je občinstvo ogrel z melo-

dijami z albuma "Šporke riči". Po koncertu, ki je trajal do-
bri dve uri, pa je v predprostoru občinstvo, ki je še kljubo-
valo mrazu, zabavala dalmatinska klapa. In kuhano vino, 
kot sredi zime! S. K. 



KULTURA 

MISTERIJ UUBEZNI 
IN KAFETA 

Komorni pevski zbor Mysterium iz Kranja bo na dveh koncertih v soboto v Kranju in nedeljo na 
Bledu predstavil "Pesmi od ljubezni in kafeta". Po stažu najmlajši Gorenjski zbor, ki deluje šele 
slabih o s e m mesecev , vodi Urška Fabijan. 

Najbrž najmlajši 
slovenski zbor, 
zagotovo pa z 
najkrajšim sta-
žem na Gorenj-

skem, Komorni pevski zbor 
Mysterium iz Kranja, je v le-
tošnjo sezono zajadral s pol-
nimi jadri, v katera kot kaže 
piha res dober veter. V manj 
kot osmih mesecih obstoja, 
na prvi vaji so se zbrali sredi 
oktobra lani, so pripravili že 
drugi koncertni program, 
vmes pa so uspešno nastopi-
li tudi na občinski reviji pev-
skih zborov, saj so predlaga-
ni za nastop na regijski rav-
ni. Po božičnem koncertu so 
spomladi vse moči vložili v 
tematski koncert, s katerim 
se bodo predstavili kar dva-
krat. Jutri, v soboto, 3. junija, 
bodo ob 20 . uri peli v Gim-
naziji Kranj, v nedeljo, 4. ju-
nija, prav tako ob 20. uri pa 
v Cafe Belvedere (v Hotelu 
Vila Bled) na Bledu. 

Koncert se bo gibal okrog 
dveh nujnih življenjskili po-
treb, kot pove naslov, poslu-
šali bomo Pesmi od ljubezni 
in kafeta. Koncert bo razde-
ljen na dva dela s tretjim do-
datkom oziroma logičnim 
zaključkom, bi lahko dejali. 
V prvem delu bodo predsta-
vili devet ljudskih pesmi z 
gornjo tematiko, ki jih je iz 
dediščine Slovenske Istre za 
zborovsko uporabo priredil 
Aldo Kumar. Sledili bosta 
priredbi mladih slovenskih 
avtorjev Katarine Pustinek 
in Gašperja Jereba (tudi čla-
na zbora). Drvigi del je stkan 
iz skladb na kavno ljubezen-
sko temo, ki jih prepevajo 
nekateri drugi evropski na-
rodi, zato bodo tudi Mysteri-

V KPZ Mysterium kar puhti od energije, kot takrat, kadar cveti rumeno polje v ozadju. 

um peli v francoščini, itali-
janščini, švedščini, nizozem-
ščini in angleščini. Za za-
ključek bosta poskrbela Ga-
šper Jereb kot skladatelj in 
Drejc Pogačnik kot tekstopi-
sec. Namreč, posebej za kon-
cert sta pripravila skladbi 
Skoddca kave in V zocu je lju-
bezen, ki bosta tokrat tudi do-
živeli .svojo praizvedbo. 

Glede na to, da se nam 
obeta zares zanimiv pevski 
večer, velja kakšno zapisati 
tudi o tem mladem po stažu 
in pevcih (povprečna starost 
je 25 let) zboru. Če ni zboro-
vodkinja Urška Fabijan pravi 
človek za to.' "Ja, moj oče Ja-
nez skrbi za Besniško voš-
čenko in uči mlade harmo-
nikarje, stric Matevž pa je 
nekoč vodil A P Z France Pre-
šeren," Urška poteši moje 
zanimanje po "fabijanskih 
povezavah". Je študentka 2. 
letnika glasbene pedagogike 
na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani, kljub mladosti pa 
se je kot zborovodkinja že 

KRANJ 

Zakl juček sezone C K D Kranj 

jutri, v soboto, 3. junija, bo ob i i . uri zaključna predsta-
vitev Centra kulturnih dejavnosti, ki deluje v okviru 
kranjske območne enote JSKD. S produkcijami se bodo 
predstavile različne plesne skupine, ki so nastajale v 
letošnjih plesnih delavnicah, hkrati pa bodo predstavili 
tudi izdelke nastale na tečajih oblikovanja Keramike, 
ki jih je vodila Barba Štemberger Zupan, prav tako 
pa bodo na ogled likovna dela, nastala na tečajih študij-
skega risanja in v mali likovni šoli pod mentorstvom Eve 
Puhar. L K. 

preizkusila z mladinskim 
pevskim zborom iz Šenčur-
ja, ob Mysteriiunu pa vodi še 
Mešani pevski zbor sv. Tilen 
iz Besnice. Šest nekdanjih 
pevcev nekdanjega zbora 
Osti jarej je želelo narediti 
kaj novega, drugačnega, pa 
so poklicali Urško. "Dobrih 
zborov ni nikoli dovolj," mi 
mlada dirigentka odvrne, ko 
sprašujem, če nista že dva 
odlična zbora A P Z in De 
profundis za en Kranj do-
volj. "Vesela sem, da nismo 
ne en ne drugi zbor in gre-
mo pov.sem svojo pot. Naša 
prednost je zagotovo mla-
dost in nove, drugačne ideje, -
ki jih ni malo. Nismo neka 
konkurenca prvima dvema, 
smo p zagotovo tretja alter-
nativa." 

Trenutno zbor šteje 22 čla-
nov, večina ima za seboj že 
nekaj pevskega znanja, tudi 
nižjo ^asbeno šolo in pred-
vsem veliko energije za 
skupno delo. Po Urkšinih 
besedah se v zboru še vedno 

PODNART 

S o še rožce žavovale 

iskri (vaje imajo vsako nede-
ljo v starem delu župnišča v 
Stražišču) enako močno kot 
prvi dan. Da pevke in pevce 
veže veliko prijateljstvo, saj 
so tako tisti z več izkušnjami 
radi pomagali novincem na 
pevskem področju. "Lahko 
smo veseli, da imamo v zbo-
ru Gašperja Jereba, še štu-
denta pa že odličnega skla-
datelja, s katerim se pri delu 
v zboru dobro dopolnjuje-
va," dodaja Urška, ki jeseni 
obljublja še eno akcijo iska-
nja novih pevcev. Vsaj še 
malenkost bi se še želeli 
okrepiti. Da zbor misli zelo 
resno, nam kaže vsaj nekaj 
dejstev: v tako kratkem času 
so pripravili dva koncertna 
programa, dobro so nastopi-
li na občinski reviji, z novi-
mi oblekami so že poskrbeli 
za enoten videz, izdelali so 
zares lično spletno stran ... 
Ah, naj ostalo še ostane 
skrivnost - Mysterium. Vsaj 
do jutrišnjega in nedeljske-
ga koncerta. 

Jutri, v soboto, 3. junija, bo ob 20. uri v Kulturnem domu 
v Podnartu letni koncert Moškega pevskega zbora Pod-
nart pod vodstvom dirigenta Egija Gašperšiča. Pod na-
slovom "So še rožce Žavovale" se skriva venček ziljskih 
ljudskih pesmi, ki so letos zapolnile pevsko sezono 
MPZ Podnart. Zbor se bo poskušal vživeti v značilno li-
rično podobo napevov, vsebine in svojskega narečja iz 
tega dela našega zamejstva, pri čemer bosta pomagali 
koroški gostji Milka Kriegel in Veronika Cotthardt, poleg 
njiju pa še Branka Konc in harmonikar Franci Šolar. I. K. 

TRŽIČ 

Pomladanski koncert Pihalnega orkestra Tržič 

Pravljični junaki in Pihalni orkester Tržič vas vabijo na 
pomladanski koncert, ki bo v soboto, 3. junija, ob 20. uri 
v Dvorani tržiških olimpijcev v Tržiču. Začelo se bo ob 
20. uri, dirigent bo Franci Podlipnik, program bo pove-
zoval Jure Sešek. S. K. 

BESNICA 

Gorenjsko prvenstvo harmonikar jev v Besnic i 

Turistično društvo Besnica v petek, 9. junija, ob 20. uri 
prireja 7. festival narodnozabavne glasbe Zlata voščen-
ka. Na letošnji prireditvi bo poudarek na bogatem ljud-
skem glasbenem izročilu. V nedeljo, 11. junija, z začet-
kom ob 12.30 pa bo že 15. gorenjsko prvenstvo harmo-
nikarjev, ki je hkrati tudi izbirno tekmovanje za Zlato 
harmoniko Ljubečne. Obe prireditvi bosta pod velikim 
šotorom, zato ju bodo izvedli tudi v primeru slabega 
vremena. S. K. 

TRŽIČ 

Zap leš imo v poletje 

Člani Mladinskega gledališča Tržič vas to soboto ob 20. 
uri vabijo v prostore Osnovne šole Bistrica na plesno pri-
reditev Zaplešimo v poletje. Mentorji in koreografi ples-
nih skupin Amanda's Dancers, The Saints, Dance Pro-
duction ter različnih plesnih delavnic, Katja in Tina Grum, 
Sanja Vogrinc in Mojca Ribič, bodo s svojimi plesalci pri-
pravili pregledni plesni program letošnjega šolskega leta. 
Za vmesni program bodo poskrbeli člani humoristične 
skupine SMEH ter pevka in plesalka Eva Moškon. S. K. 

ŽELEZNIKI 

Literarni maraton Mavr ica neba 

Pod mavričnim nebom bo v soboto, 3. junija, od 16. ure 
naprej, v Železnikih že tretjič po vrsti literarni maraton 
Mavrica neba. Oživela bosta dvorišče Bonceljnove hiše in 
plavž, kjer bodo potekala literarna branja poezije in proze. 
Za goste maratona bo organizator pripravil glasbeni za-
ključek, tokrat s skupino Orfej iz Sorice, ne bo pa manjka-
lo tudi muziciranja z avstralskim didgeridoojem, v Že-
leznike bodo prišli metalci ognja, mečevalci, pred plav-
žem pa bodo domači skavti prikazali tudi, kako se kuje 
žeblje. Obljubljena je tudi stojnica, na kateri bodo ude-
leženci lahko prodajali in si izmenjavali svoje knjige. I. K. 

KRAN) 

Vodenje po razstavi Andreja Štularja 

Do 7. junija je še na ogled razstava Plasti kranjskega 
multimedijskega ustvarjalca Andreja Štularja. javni vod-
stvi po razstavi, katere osrednja tematika je minljivost in 
je umeščena v za to specifičen prostor. Kostnico ob 
župni cerkvi v Kranju, bo Štular imel v soboto in nedeljo, 
3. in 4. junija, ob 12. uri. Vstop seveda prost. I. K. 
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Projekt Musica Caniiutii je skrbno izbrnn in pripravljen 
z željo, da hi prebivalcem in obiskovalcem Kranja 

ponudil nov in svež izbor klasičnega glasbenega programa. 
Festival klasične glasbe se v prvi vrsti osredotoča na mlade 
izvajalce klasične glasbe, v katerih smo prepoznali velike 
obetajoče upe. Naj postane mesto Kranj stična točka sreče-
vanja glasbenih strokovnjakov, ljubiteljev klasične glasbe 
ter študentov in dijakov glasbe. 

Vabljeni v atrij Pavšlarjeve hiše 
na Glavnem trgu 18 

Petek, 2. 6. 2006 
Godalni orkester Glasbene šole Kranj 

s posebnim gostom 
Orkester Srednje glasbne šole Ivan Matetič 

Ronjgov Rijeka 

Sobota, 3. 6. 2006 
Zaključni koncert Glasbene šole Kranj 

Nedelja, 4. 6. 2006 
Aleksandra Verbitskaja - harfa 

Žiga Brank - violina 

httpj/ivwiv.musica<armum.si 
Zahvaljujemo se vsem sponzorjem in donatorjem 

HVAR-Stari Grad 
B u n g a l o v i J U R J E V A C * * 

7x najem + 0 

7x polpenzion + S 
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odSO.SOOsiT 
Brezplačen avtobusni prevoz vsakemu 10. potniku! 

Pokrovltoll: 
Mesrna 
občina 
Kranl 

Turistično društvo B e s n i c a vabi na 

15. GORENJSKO 
PRVENSTVO 

HARMONIKARJEV 
Tradicionalne prireditve, ki bodo potekale tri 
dni, pod velikim šotorom pri OŠ BESNICA so: 

PETEK. 9. 6. 2006. 

6. ZUTA VOŠČENKA, 
festival narodnozabavne glasbe 
z začetkom ob 20. url. 

SOBOTA, 10. 6. 2006, 
VELIKA OTROŠKA ZABAVA 
z otroškimi delavnicami, 
z začetkom ob 15. url. 

NEDEUA. 11. 6. 2006, z začetkom ob 12.30, 

15. GORENJSKO PRVENSTVO 
HARMONIKARJEV - BESNICA 2006. 

Lega; v pnjelnem Madu borovcev, 
150 od centra mesta, 300 m od 
kamnite in prodnate plaže: 
Bungalovi: (1/2+2); 24,80 m2, 
dvoposteljna soba. soba s pogradom, 
kuhinjsita niša, kopalnca: 
Ponudba: mini golf, namizni tenis, 
igrišče za odbojko, košai1(o in 
rokomet: polpenzion za gosle naselja 
Jutjevac je organiziran v 200 m 
oddaljeni restavraciji v mestu. 

15.7.-19.8. 

n ^ po osebi 17.470 24.220 
polpenzion po osebi 36.9M 42.900 
• avtobusni pnmz: »3.900 sfi 
0(«io<i rea» pe(e* zreiof iz Kr»»» n l̂ itijane. 

(24.6.-1.7.) 
2 odrasla » 2 otroka ()o 12 let 
EN OTROK BREZPUČNO 
(namestilev In polpe«D0(i)l 

P L A Č I L O N A 1 2 O B R O K O V ! 
v Kranju: 

Maistrov Im2 
tei.o4C8oaoo 

VlJubtianI: 
CmuJe. Mercaloi-HURA! Center 

161.01(563 55 00 
tngilaiu tcte/mlci itcvltka 

0 8 0 10 56 
TURISTI ČNA AGENCIJA ODISEJ www.odi sej.s 

20 VSTOPNIC ZA BELVIJEVO PREMIERO 
v slovenščino sinhronizirana 

animirana komedija 

1 DIVJINA 
B e u v i 

Gorenjski Glas 
Gorenjski glas, Zoisova 1,4000 Kranj 

sreda, 7. junija, ob 20.00 v kinu Center Kranj 

v sodelovanju z Radiem Belvi vas vabimo na premiero v Kino center. Pošljite sms do 
torka, 6 .6 .2006 , in sodelujte v žrebanju za 20 nagradnih vstopnic - 031 / 69 1 1 1 1 -
geslo: BELVI - ime in priimek, naslov. Nagrajenci boste obveščeni z sms sporočilom, 
ob vstopu v kino dvorano pa predložite osebni dokument. 

w w w . o n a - o n . c o m 
Osrvajai, reijub« s e preko mre r e ' 

. Atrii .• ukiOCJ;- • 
ajdi ivojo^or .dr 

Pričakuje ce več koc 5 0 . 0 0 0 
iskalcev zabave In ljubezni. 

Skupne zabave, koncerci. pocovenja. 
zmenki na s lepo in de m 6e. 

P r e v e r i če CU 

Rodio Tfigiciv ® 
Prrl 9I0/ CorenJ/k*'^ Prrl glo/^Cofcnj/ke® 

flado Ttiql4v Jestfuce. o aa. Trg Toneta Cultnu 4. ̂ 270 Jeseni« 
STEREO, ROS na frekvencah. 96,0 GORENJSKA 
89,8 - Jesenice. 101.5-Kranjska Gora, 101.1-Bohinj 

Kapital 
NALOŽBE M z A VARNO PRIHODNOST 

Pridite po znanje, ker znanje je moč! 
Drug i sk lop predavanj (13. - 2 0 . junij) 

16.30-16.40 Uvod - Aktualno stanje in pričakovani trendi na trgu naložb (Samo Lubej) 

16.40-16.55 Najhitreje rastoči sektorji - Top sektorji - naj jih za vas izbere upravijalec in zakaj 

so razviti trgi Se vedno zanimivi (Tomaž Pire, Triglav DZU) 

16.55-17.10 Nevarnosti in priložnosti investiranja na razvijajočih se trgih (Gregor Krajnc, 

Probanka DZU) 

17.10-17.25 Kdaj in zakaj izbrati storitev upravljanja premoženja (Valter Grllanc. Medvedek Pušnik 

DZU) 

17.25-17.40 PavzalSmin 

17.40-17.55 Naložbene priložnosti panog surovin, energije in visoke tehnologije 

(KD Investments) 

17.55.-18.10 SAMO V LJ: Optimalna kombinacija vzajemnih skladov za dosego naložbenih ciljev 

(Peter Filipčič.NLe Skladi) 

18.10-18.25 Naložbena polica življenjskega zavarovanja kot nadgradnja varčevanja v 

vzajemnih skladih (Samo Lubej) 

Krilce Pibcmik 

tnc.sU) na pomo lu 

Ugodno na policah 
G L A S O V E Č I T A L N I C E 

barvna monografija o Kranju 

za samo 9 0 0 tolarjev / 3,76 eur 

KRANJ 
mesto na pomolu 
besedilo France Pibernik 
fotografije in oblikovanje France Štele 
s prevodom v nemški in angleški jezik 

i 
NaroČila: 

Gorenjski glas, Zoisova 1, 4000 Kranj j 
Tel.: 04/201 42 41 i 
E-pošta: narocnine@g-glas.si 

13. junij Kranj 

U . junij Maribor 

15. junij Novo mesto 

20. junij LJubljana 

Zaradi omejenega števila mest v dvoranah je obvezna predhodna prijava. 
Prijavite se lahko preko spletne strani 

www.revijakapital.com 

Zlati sponzorji: 
a A 1'ROBANKAIJZU f ^ NLB Jlrigljv 

VEČ INFORMACIJ NA W W W . R E V I J A K A P I T A L C O M 
lAUaž>* KAMTALtLM. mM Si • 3000 M 

dan za kulturo GG I I Z LET I 

Dunaj v Mozartovem letu 
Kdaj: sobota, 17. junij 

Program: odhod avtobusa ob 4. uri (iz kraja po 

dogovoru) - po prihodu na Dunaj vožnja z ogle-

dom mesta - ogled velike razstave ob 250. 

obletnici Mozartovega rojstva v Albertini • spre-

hod do stolnice svetega Štefana v centru mesta 

- obisk Mozartove hiše • prosto - povratek s pri-

hodom domov okrog 23. ure. 

Cena: 7 . 8 0 0 sit (32,55 eur) 

• doplačila: Albertina: 6,5 eur 

Mozarthaus: 6 eur 

Naročniki Gorenjskega glasa: lo % popusta. 

Jurievame v Beli krajini 

Bela krajina 

nedelja, 18. junij 

odhod avtobusa ob 7. uri iz Kranja 

- Metlika: ogled mesta, cerkve in gasilskega 

muzeja - Krupa: sprehod do izvira - vinograd-

niška kmetija Malnarič v Vavpči vasi: de-

gustacija vin, prigrizek - Črnomelj: ogled mes-

ta, nato odhod do Jurjevanske drage: sprevod 

Zelenega Jurija, jurjev rekreativni maraton, 

otroške ustvarjalne delavnice, bogat folklorni 

program, zabavni program in ples. 

Cena: 4 . 9 0 0 s i t (20,45 eur) 
- doplačilo: večerja: 1.500 sit (6.26 eur) a 

Naročniki Gorenjskega glasa: 10 % popusta | 

Prijave: Gorenjski glas: 04/201 42 41; narocnine@g-glas.si 

vplačilo rezervacije v agenciji Linda, 

Staneta Žagarja 32, Kranj: 04/235 84 20 ali 041/248 773. 

Gorenjski Glas 

http://www.odi
http://www.ona-on.com
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.revijakapital.com
http://WWW.REVIJAKAPITALCOM
mailto:narocnine@g-glas.si
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GORAZDŠINIK • a 
So številke, datumi, ki spo-

minjajo ali opominjajo, in je 
čas. "Čas je tisti, ki "z^ebe" vse." 
je v svojo drugo knjigo z naslo-
vom Če zapisala novinarka in 
publicistka Vesna Milek. Prav 
na dan, ko smo se nekdaj spo-
minjali našega dragega mar-
šala, na dan mladosti, je kul-
turna managerka družbe 
Riko, umetnostna zgodovi-
narka Polora Lovšin, povabila 
na literarno doživetje v Hrova-
čo, v skedenj na Škrabčevo do-
madjo. Na pogovor in razkri-
vanje romana "trend scterke" 
Vesne Milek, ki svoje "vzpo-

vala, da bomo govorili o tebi, 
Lado," je vrnila simpatična 
Notranjka iz Grahovega ob 
Cerkniškem jezeru. Roman 
Če govori o ljubezni para se-
danjega časa, ki po sedemlet-
ni zvezi ne čutita več, o preve-
likih pričakovanjih, kako vpHv 
medijev prenašata v svoje raz-
merje, o željah in ranah, 
osamljenosti in izgubah v sve-
tu p>odob fantazem. "Tvoje be-
sedne zveze so fasdnantne, a 
te obenem spravijo v depro," 
je vztrajal Lado Bizovifeu-, od-
lično pripravljen na pogovor. 
"Si zadnje čase dobre volje. 

valeč Skrabčevega skednja, 
urednik Cankarjeve založbe 
Zdravko Duša, pisec, prevaja-
lec in kritik, je navdušen nad 
slišanim Poloni privoščil po-
dobnih kulturnih doživetij, in 
še preden se je :^odila sloven-
ska politično gospodarska de-
legacija v Rusiji, s m o lahko 
čestitali Janezu Škiabcu za 
uspeli poslovni projekt pri 
prenovi hotela Budapest, zdaj 
preimenovanega v hotel Peter 
L Prenovo moskovskega pre-
stižnega hotela, stoji v nepo-
sredni bližini Kremlja, Bolšo-
ja in Rdečega t i ^ , so zaupali 

Koeniga. lani odlikovanega z 
Redom viteza, najvišjim fran-
coskim odlikovanjem. Po za-
četnem navdušenju si je Ber-
nard Koenig, še poslovno ob-
lečen, odvezal kravato, odpel 
srajco, in se dal zapeljati su-
him zavesljajem. Ko so eni že 
tekmovali, drugi pa se le re-
kreativno navduševali, je So-
nja razkazala streho, Sunny 
Sky. z vadbeno tekaško progo 
in zapeljivimi ležalnild za 
užitkarsko lenarjenje. Radov-
Ijičanka, Iztokova Petra Fili-
pič, mamica Ruby in Amber, 
se je nasmejala mojim iskre-

Vesna Milek, )anez Škrabec 

redno" življenje doživlja kot 
igralka v totalnem gledališču 
Tomaža Pandurja Sto minut. 
Vesna je v zadnjili devetili le-
tih v Sobotni prilogi objavila 
okrog 350 obsežnih intervju-
jev z ljudmi iz sveta kulture in 
umetnosti. Pravi, da so jo de-
lovna srečanja in pogovori z 
nekaj posebneži zaznamovala 
za vedno. In da je del tega tudi 
v knjigi. Se preden je skedenj 
postal premajhen za vse želj-
ne videti in slišati i.skrivo avto-
rico in, presenečenje večera, 
povezovalca pogovora, Lada 
Bizovičarja, je gostitelj Janez 
Škrabec predstavil domačijo. 

Vesna.'" "Jaaaaal" z nasme-
hom pritrdi, ne vedoč, kaj jo 
čaka. "Potem ne beri svoje 
knjige," gre provokacija na-
prej. "Če sem jaz cinik, Lado, 
kaj si potem šele ti,... Ali pa, 
kaj bi šele bil Zdravko 
Duša,..." je Vesna spretno vra-
čala. Vse poslušalce je zani-
malo, koliko osebnega je v 
knjigi. "Lahko bi bilo vse, ne-
katerih stvari si želim, dnigili 
pa se celo bojim, bog ne daj, 
da se mi zgodijo," je opisala 
roman, v katerem se zgodijo 
divje in razvratne zabave, pol-
ne hedonizma, dekadence, al-
kohola in kokaina. "Vsak ima 

Bernard Koenig, Iztok Čop 

družbi Riko in še sedmim slo-
venskim dnižbam, tudi Iskra-

• telu, ter dvema slovenskima 
bankaiTia. 

Da gresta posel in šport 
skupaj, pravzaprav, drug brez 
drugega ne gresta, vemo zdaj 
že vsi. O bolj grobih in ne-
okusnih ozadjili pa zagotovo 
ve največ Iztok Čop, olimpij-
ski in svetovni veslaški prvak. 
Na sončni strehi ljubljanske-
ga Sunny studia, Žirovke So-
nje Škrabec Poljan.šek, je to-
krat Iztok Čop predstavil 
"suho" veslanje, na veslaškem 
simulatorju Concept 2. Ideal-
na mašina za izgubo čez je-

Claire, Tina, Pierre Etnmanuel, Matija in Klemen 

nim komplimentom za odli-
čen športno modni izgled. 
Sveže in po porodniški spoči-
ta, halia, se ob povsem napač-
nem času, pred volitvami, vra-
ča v .službo, v kabinet ljubljan-
ske županje. Morda pa se Pet-
re kak novo izvoljeni gorenj-
ski župan spomni m jo, polno 
izkušenj, zvabi iz prestolnice. 
Lepo športno popoldne in do-
bra vadljena ideja. Še vedno 
navijamo za Iztoka! 

Gre pa "končno" reči Bravo! 
tudi vodilnim v Savinem tu-
rizmu, ker so tako čuvani in 
skrbno zaprti Plečnikov Bel-
vedere nad Vilo Bled odprli za 

Claire Smith, Belvedere Am-
basador. Spretna barmanka 
nas je skozi zgodovino zape-
ljala v vse podrobnosti te po-
pularne pijače, ki ima prav 
posebej spoštovan odnos v 
Rusiji. Vonjali s m o ob "po-
moči" nekaj dmgih, na tigu 
poznanih vodk in spoznavali 
razlike okusa, eterike, struk-
ture, destilacij in alkoholne 
stopnje. Claire Smith je nav-
dušila tudi predsednika slo-
venskih barmanov Dušana 
Furarja iz blejskega hotela 
G H Toplice. Le malinov kok-
tajl m u je bil presladek. Raz-
ličnost okusov s m o doživeli 
še ob limonini in pomaranč-
ni vodki, pravih agnimov, saj 

je Poljska edina država EU, ki 
z zakonom ne dovoli sintetič-
nih dodatkov in ostalega ke-
mičnega copranja. Spet ško-
da, ker se še več gostincev in 
ljudi iz turizma ni odzvalo va-
bilu. Oče in hči, Matija in 
Tina Mihelčič iz družinskega 
podjetja sta kljub vsemu nav-
dušila v čudovitem Belvedem 
z vodko Belvedere, ki je v so-
lasti prestižne grupe LVMH 
(Louis Vuitton, Moet Hen-
nessy), d m ž b o Moet Hen-
nessy pa je na Bledu zastopal 
"area manager" Francoz Pi-
erre Emmanuel Joffre, direk-
tor prodaje v DVC-ju mag. 
Klemen Sajevic pa je z vpraša-
nji skrbel, da je bila simpatič-

Dušan Furar 

Lado Bizovičar 

v kateri se je rodil in živel 
(1844-1918) jezikoslovec, pa-
ter Stanislav Škrabec. Muzej-
sko ohranjena in skrbno vzdr-
ževana hiša in njena "kam-
bra" - jedilni kot, se je ponudi-
la za odlično fotografsko kuli-
so. In potem se je začel svoje-
vrsten mnenjski dvoboj, poln 
domiselnih izzivanj Lada Bi-
zovičarja in Vesne Milek. "Ej, 
po knjigi si me pahnila v glo-
boko depro,... z v.so grozljivo 
grotesknostjo," je Lado prese-
netil poslušalce, prav čisto nič 
pa Vesne. "Sem kar predvide-

Polona In Zdravko 

nekaj svojih mask," je prepri-
čana Vesna Milek, ki ima v 
"glavi" vsaj še dva romana. 
"Zgodbo, nekaj, kar je danes, 
odnos prek sms-ov, e-mailov, 
gsm-ov, 15., 16. stoletje, reci-
m o Ludvik 14., obremenjen z 
videzom, čas, v katerem se je 
ravno tako pretvarjalo in po-
tvarjalo kot danes," je odlično 
speljala pogovor h koncu. 
Med idejo in željo. Seveda sta 
si oba, Vesna in Lado za.duži-
la aplavz. Tudi Poloni Lovšin 
gre čestitka za domi.selno pri-
pravljen večer. Stalni obisko-

Sonja P. Škrabec 

sen in zimo pridobljenih kilo-
gramov. Da sem tudi sam po-
skušal, ni notenega dvoma. 
Odlična "vežba", prima šport 
Bi imel vadbeni stroj kar 
doma. Da te "opere" kilogra-
mov bolj kot kak drug šport, je 
z izkušnjami potrdil šampion 
Iztok. "Ko sem čez zimo tekel 
na smučeh, sem pridobil vsaj 
sedem kilogramov. Veslanje 
je bolj aerobna vaja," je ob pra-
vilnem dihanju, sedenju na 
napravi in veslanju Iztok k 
vadbi povabil podpredsednika 
banke S K B mag. Bernarda 

Petra FIlipič 

Claire Smith 

na Claire še zgovomejša in 
atraktivna pri barmanskem 
mešanju. In koliko je "žen-
ska" vedela o alkoholu! Bi še 
minister morda svetoval poži-
rek več, haha. 

Tako. Številka se je obrnila 
na 2 0 0 Nominator. Malo za 
Gorenjski glas, veliko z j m e , 
liaha. In čas gre zelo hitro. Če-
prav sem in tja kaj "zjebe". 

Še igra: - 0 2 . 0 6 . 2 0 0 6 . 
"200" 

Imejte prima jimij, mesec 
dvojčkov in rakov! 

turizem. Za užitek ob izjem-
nem pogledu na otok in grad 
in vse, kar gre ziaven. Dobro 
pijačo, morda glasbo. Nekaj 
tega so nam pričarali ob zgod-
nje dopoldanski predstavitvi 
poljske vodke Belvedere, ki jo 
pri nas zastopa družba DVC 
Plus (družba visokih ciljev), 
družine Mihelčič iz Komen-
de. Prostor, kot nalašč za kaj 
takega. Da so še svež okus in 
neobremenjene borbončice 
potrebne za pravo okušanje, 
nam je ob izjemni predstavit-
vi povedala Angležinja, Miss. 

POVPRAŠAJTE in REZERVIRAJTE 
letoiske karte • ladijske vozovnke • hoteli • vsiopnice • poslovna potovanja 

HVAR odg9.9IH) {RNAGORAkU od 69.900 
24.6. Amfoia 3 ' 7P01, let ii IJu 20.6. Maanoli)a i 7 POl, lel U l|u 

GARDAIAND 10.560 ŠPANIJA «<84.900 
VMko soboto v Juniju, bus.vstop. ,10 15., 22.6. CIcoiMtra 3 ' 7P01, let 12 l|u 

KRHA »)69.900 ROOOS «j69.900 
od 9.6. Sniaoijilmi- • 7N£, tet ll tju ni 10.6. vauilu I ' 7m let U Uu; 17.6,6Hl 

D)ERBA Od67.900 niNIZI)A .od49.900 
14.6., 21.6. *b« 3 '7P01, telil Iju 14.6. Hsmmamel, Samita C. 2 7P0t,1el 

goienjska@konipas.si 
KOMfAS Kftuii («11« ttl. 04/2014 261 • nUNi MisCAioitamttifl. 04/2014 267 
i(OM»sii(oi|AioiMiei.04/5Tt1 77D-kompiUF(6A!|[SEnk[ tel. 04/5834 140 

mailto:goienjska@konipas.si


HUMOR, ZA KRATEK ČAS 
BRAT VSE VIDI, BRAT VSE VE 

ZAKAJ DANNY? 
Ljubljanski živelj se te dni zapira v stanovanja ter se ovija v molk. Trpi. 
Naš heroj in naš ponos Danijel Šmid - Danny ne bo kandidiral za župana. 

V redakciji Velikega Brata 
smo znani po tem, da zavo-
iiamo dogodke in skočimo, 
še preden se kaj sploh zgodi. 
V to nas vodi že naravni gon 
in zdrava človeška intuicija. 
Le izjemoma se zatečemo k 
vedeževalcu po nasvet. To-
krat smo se. Da bi izvedli in-
formacijo iz prve roke (glej 
fotografijo), zakaj veliki ča-
robnoznalec Danijel Šmid -
Danny letos jeseni ne bo 
kandidiral za župana Ljublja-
ne. Takole je govoril: "Naj se 
najprej zahvalim za vso poš-
to. Moram reči, da mi je že 
veliko ljudi pisalo, zakaj ne 
bom vstopil v župansko tek-
mo, na primer tale, zelo ste 
mi všeč, pišem vam, ker sem 
razočarana, da ne boste kan-
didirali ... bla, bla, bla, zakaj 
nam to delate. Hvala, hvala, 
ne bi bilo treba. Ali tale, rad 
gledam vašo oddajo, že več-
krat ste me rešili pred propa-

dom ... bla, bla, bla, samo vas 
si želim za župana. Hvala, 
hvala, tudi jaz vas imam rad." 

"Kaj naj rečem. V svojili iz-
javah sem se nekoliko prena-
glil. Še enkrat sem obrnil kar-
te. pa so mi te pokazale, da 
me zmaga na volitvah tokrat 
ne bo osrečila, potem so bile 
tu še neke prelomnice, obo-
tavljal sem se na nekaj živ-
ljenjskih križiščih, noter so 

prihajala manj ugodna obdo-
bja ... In potem sem obiskal 
še vedeževalko, ki mi je pogle-
dala v dlan in rekla naj kandi-
daturo preložim. Mali brat pa 
sem še dešifriral Nostrada-
musovo prerokbo, ki govori: 
leta 2010 bo v edinem evrop-
skem glavnem mestu brez 
spodobnega nogometnega 
štadiona, župan postal nekdo 
iz naših vrsL" Mali Brat 

TISOČ UGANK 
ZA ODRASLE 
Franc Ankerst vam za-
stavlja novo uganko. Od-
govor nam pošljite naj-
kasneje do torka v pri-
hodnjem tednu na SMS: 
uganka, pripišite rešitev 

ime In priimek na šte-
vilko 031/69-1 1- 1 1 , ali po 
pošti na Gorenjski glas, 
Zoisova 1, 4 0 0 0 Kranj, 
"Tisoč ugank za odrasle". 

V telesu je posebnost, 
kot žlahtnost prav tako, 
v naravi pa nI redkost, 

je kmalu za vodo? 

Nagradili bomo dva pra-
vilna odgovora (enega, ki 
ga bomo prejeli preko 
SMS In drugega, ki ga 
bomo prejeli po pošti). 
Podarili bomo po dve 
vstopnici za kranjski ba-
zen. Pravilna rešitev 
uganke, ki s m o vam jo 
zastavili prejšnji teden, 
se glasi: Štefanija/sama. 
Izžrebali smo Metko Ru-
tar - Plber z Bleda In Pav-
lo Demšar Iz Železnikov. 

N e H A S 
I J G O C A 
k5 k a m T i , 9 T c n 

TANJA ODGOVARJA IN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ 

"Deževen dan" 

Obračam se na vas z nekaj 
vprašanji, na katere sama ne 
najdem odgovorov. Kom me 
bo popeljal jutriSnji dan? 

jutrišnji dan vam prinaša 
same lepe spremembe. Pa 
nI važno ali bo sončen ali 
deževen, pomemben bo le 
vaš nasmeh na obrazu, ki bo 
sled vaše sreče. V službi se 
ne najdete več In zadnji čas 
je, da krenete na svojo sa-
mostojno pot. Ste sposobni 
In znate biti odgovorni. Izpe-
ljite zamisel, ki jo imate. In 
videli boste, da ste naredili 
prav. Finančno stanje se bo 
obrnilo v vašo korist. Ideja, 
da bi nadaljevali s šolanjem, 
nI slaba In ne vidim razloga, 
zakaj se ne bi podali v to. 
Glede vašega osebnega raz-
merja naj vam rečem le to, 

da sami veste, kaj je tisto, 
kar vas zadržuje, da ne nare-
dite določenega koraka. In 
to nI ljubezen, je le navada. 
Navada pa se lahko v trenut-
ku spremeni v trpljenje, bo-
lezen In samopomilovanje. 
V prihodnosti vaju ne vidim 
preveč skupaj. Preveč ste se 
prilagodili in bo minilo kar 
nekaj časa, da boste znali 
poiskati samo sebe. Želja po 
otroku ne bo vedno samo 
želja, saj kot vidim boste v 
roku dveh let pestovali svo-
jega dojenčka, ki vam bo pri-
nesel s a m o veselje In ra-
dost. Obeta se vam zakon In 
dom. Za lepe stvari v življe-
nju nI nikoli prepozno, ju-
trišnji dan In dnevi za tem, 
vam prinašajo modrost, ki 
vam bo v pomoč pri odločit-
vah. Naj se deževni dnevi 
končajo. Srečno! 

"Zaskrbl jena" 

Redno prebiram vaS horoskop 
in vale odgovore. Zelo mi je 
všeč, kako piiete. Zato vas 
tudi jaz prosim za pomoč in 
se vam najlepše zahvaljujem. 

Kot vidim, ste zelo čustve-
na oseba in to spretno skri-
vate pred drugimi. Ste kot 
močna skala, ki se nikoli ne 
zruši. Marsikomu dajete 
oporo, a nihče nI opora 
vam. Še zdaleč pa to ne po-
meni, da vi ne potrebujete 
moči. Na žalost ste svoje 
domače tako navadili In to 
je težko spremeniti čez 
noč. Začeli pa se boste 
spreminjati sami. Spozna-
nja, ki jih boste ozavestili, 
vam prinašajo pozitivne 
spremembe. Počutili se bo-
ste veliko bolje in imunski 
sistem se vam ne bo več ru-

šil. Vsa utrujenost, ki jo se-
daj občutite, bo Izpuhtela, 
in boste kot prerojeni. Vaš 
mož je pod raznimi stresi, 
ki jih ne zna obvladati, in je 
tudi malo kriv sam, saj iz-
govore išče na nepravem 
mestu. Vse tri hčerke Imajo 
videti pred sabo lepo pot. 
Znajo biti odločne, ena še 
bolj kot drugi dve. Vse 
bodo uspešno opravile šo-
lanje In ni potrebno, da vas 
toliko skrbi za njih. So v ob-
dobju odraščanja, kar tudi 
za vas kot mamo ni lahko. 
Naučite se za sebe vzeti pet 
minut, saj vam včasih 
zmanjka časa celo za diha-
nje. Moja številka, ki jo 
imate, je prava, le treba je 
biti bolj vztrajen. Imam raz-
ne obveznosti in me je vča-
sih težko dobiti. Želim vam 
vse lepo. 

HOROSKOP 
TANJA in MARICA 

O v e n (21.3. - 21.4.) 
Določena zadeva se vam ne bo rešila po planu. Seveda 
pa vam to ne sme vzeti poguma. Še pred koncem tedna 
vas bo prešinila ideja In nič vas ne bo ustavilo pri uresni-
čevanju načrta. Nekdo bo od vas iskal pomoč, ki je ne bo-
ste mogli in ne želeli odkloniti. 

B ik (22.4. - 20.5.) 
Marsikaj bi bili pripravljeni storiti, če bi vedeli, da vam to 
prinese pozitivne rešitve. A ni kaj, sedaj je prišel čas za 
tveganje, saj drugače nikoli ne boste izvedeli, kaj bi vse še 
lahko bilo. Vztrajnost In trma vam bo sedaj prišla zelo 
prav. 

Dvo j čka (21.5. - 21.6.) 
Mesec junij je vaš mesec v letu. Že na začetku boste star-
tali z velikim elanom in ne bo je stvari, ki bi vas ustavila. 
Občutek, da ste prepočasni, bo le kratkotrajen. Zabava, ki 
jo načrtujete, bo uspešna, čeprav ne točno tako, kot si jo 
boste zamislili. 

Rak (22.6. - 22.7.) 
Spoznanje, da je prišel vaš čas, oziroma vaših pet minut 
vas bo v prvem trenutku ohromilo, a takoj za tem vas bo 
prevzela nepopisna sreča. Končno ne boste več le zunanji 
opazovalec, ampak boste glavni igralec v svoji igri življenja. 

L e v (23.7. - 23.8.) 
Spremembe, ki se vam obetajo, bodo pozitivne, čeprav 
tega ne boste takoj opazili. Strah, ki ga boste ob tem ob-
čutili, bo odveč, in še v pravem trenutku se boste zavede-
li, da ste pripravljeni na vse spremembe, ki vam jih prina-
ša tako današnji, kot jutrišnji dan. 

D e v i c a (24.8. - 23.9.) 
Jezni boste sami nase, zaradi zavesti, da ponavljate vedno 
iste napake. Ne iščite toliko krivde v sebi in se malo tudi 
vprašajte, kakšni so vaši prijatelji. Napačen nasvet vpliva 
na vaše odločitve negativno, In seveda vam v škodo. 

Teh tn i c a (24.9. - 23.10.) 
Vsak sončen dan boste izkoristili za rekreacijo na svežem 
zraku, saj vam to vedno več pomeni. In tudi prav je tako, 
da imate svoj ventil, s katerim se sprostite. A hkrati ne 
smete pozabljati na svoje bližnje, ki vam znajo zameriti 
vsako malenkost. 

Škorp i jon (24.10. - 22.11.) 
Za vami je naporen teden In določene stvari vam še kar 
ne bodo šle iz glave. Čeprav veste, da se vsaka stvar zgo-
di z določenim namenom in da ima vsak zakaj svoj zato, 
se boste kljub temu spraševali, zakaj prav vi. Na to nI pra-
vega odgovora, zato ga ne iščite več. 

S t re lec (23.11. - 21.12.) 
Pri sklepanju novih pogodb ali drugih finančnih podvigih 
bodite v tem tednu zelo previdni. Nekdo komaj čaka, da 
naredite napako, ki si je seveda ne smete privoščiti. V 
koncu tedna se boste odpravili na dolgo pot, ki bo več kot 
samo uspešna. 

Kozorog (22.12. - 20.1.) 
V določenih trenutkih ste zelo občutljivi, pozabljate pa, 
da znate tudi sami zelo prizadeti. Beseda, ki je izrečena 
nepremišljeno, zna narediti veliko hudega. Očitka, ki ga 
boste dobili, ne boste takoj razumeli, a prizadeta oseba 
ne bo odnehala. 

V o d n a r (21.1. -19.2.) 
Ste v večnem pričakovanju na boljši jutri. Smola pa je v 
tem, da se vi sami niste še prav nič spremenili. Sedeti kri-
žem rok In čakati na boljše čase je Iluzija, v kateri se pre-
več radi skrivate. Naredite konec temu, in zakorakajte v 
prihodnost. 

Rib i (20.2. - 20.3.) 
še dobro, da ste po naravi borec, saj bi marsikoga toliko 
sprememb naenkrat vrglo iz tira In namesto, da bi se 
dvignili, se spustijo. Vsemu boste kos in znova boste po-
trdili svoje kakovostne lastnosti. 

m 

ANGEL BREZ KRIL Velikodušne pesmi ; 
v brošuri j 
MA) H NECA formata I avtoHce Tafije Nežmah Dollnšek 
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NAGRADNA KRIŽANKA 

CADEZ 
m e s a r s t v o 

KRANJ: Jezerska cesta 3, tel.: 201 34 81 
Koroška cesta 26, tel.: 2 0 1 34 82 

Maistrov trg 3, tel.: 2 0 1 34 83 
Š K O F J A L O K A : C a n k a r j e v t r g 1 , t e l . : 2 0 1 3 4 8 5 

JESENICE: Cesta Cirila Tavčarja 6, tel.: 583 34 64 
www,mesarstvo-cade2 .s i 

E-pošta :cade2@mesars tvo-cade2 . s i 

Z a n a g r a j e n c e s m o pripravi l i l e p e n a g r a d e - b o n e 

z a n a k u p e v v s e h n a š i h p o s l o v a l n i c a h M E S A R S T V A 

Č A D E Ž : 

1. nagrada: b o n v v r e d n o s t i 7.000,- S IT 
2. nagrada: b o n v v r e d n o s t i 5.000,- S IT 
3. nagrada: b o n v v r e d n o s t i 4.000,- S IT 
Tri n a g r a d e p o d a r j a G o r e n j s k i g l a s . 

R e š i t v e kr ižanke ( n a g r a d n o g e s l o , s e s t a v l j e n o iz črk z 

o š t e v i l č e n i h p o l j in v p i s a n o v k u p o n iz k r i ž a n k e ) 

p o š l j i t e na d o p i s n i c a h d o s r e d e , 1 4 . jun i j a 2 0 0 6 , na 

G o r e n j s k i g l a s , Z o i s o v a 4 0 0 1 Kranj , p . p . 1 2 4 . D o p i s -

n ice l ahko o d d a t e tudi v nabi ra ln ik G o r e n j s k e g a g l a s a 

pred p o s l o v n o s t a v b o na Z o i s o v i 1 . 

UGODNOSTI v 
NAŠIH MESNICAH 

OD 5. 6. 
DO 17. 6. 2006 
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26 
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34 
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22 
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15 
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33 
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PEVEC 

IBRVAN) 

25 

36 
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37 
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JENKO 

VEČJIKOS 
POH^A 
19 

VILKO 
UKMAR 

ALKALOID 
VOUU 

SKUPMA 
PTKV 
LETU 

29 

27 

DOKUMENT 

35 

HRVAŠKI 
PEVEC 

VTTASOViC 

17 

PUŠKINOV 
LITERARNI 

UK 
(JEVGENUI 

21 

PRIPADNIK 
UNWTOV 

GORENJSKI 
GLAS 

AVANS. 
PREDUJEM 

29 

20 

30 

N A G R A J E N I R E Š E V A L C I K R I Ž A N K E A V T O H I Š A K R A N J 

V uredništvo snno prejeli 7 19 pravilnih rešitev. G e s l o nagradne križanke AvtohiŠa Kranj se 
glasi: NAJ ME VOZ I C ITRO£N . In kdo s o prejemniki nagrad? i . nagrado - vikend uporaba 
novega vozila Citroen Berlingo pre jme Bernarda Rijavec, Srednja vas 28, 4 2 6 7 Srednja vas ; 
2. nagrado - vikend uporaba novega vozila Citroen Ci prejme Marija Delavec, Cesta na Brdo 

44A, 4 0 0 0 Kranj; 3. nagrado - univerzalni predpražniki prejme Aleš Gosar , Kovorska cesta 
19 , 4 2 9 0 Tržič. 
Nagrade Gorenjskega g lasa prejmejo: Darko Lipovac, Zgorn je Bitnje 15, 4 2 0 9 Žabnica , 
Matilda Jauh, Rodine 28, 4 2 7 4 Žirovnica in Tilka Šenk, Britof 207 , 4 0 0 0 Kranj. 
Obvestila o nagradah boste prejeli po pošti. Iskreno čest itamo! 

mailto:cade2@mesarstvo-cade2.si


LIZABNA KRONIKA 
SAMO EN KLIK DO NJE 
Znani, lepi in bogati Ben Affleck pritiska na kiiker. Reklama. Babnice seveda g ledamo igralca, 
s lovenska promocija nove dišave pa je zadevo spremeni la v pravi šov. 

A t e n k a B r u n 

Omenjeno reklamo s tele-
vizij je podjetje, ki se ukvar-
ja s promoci jo novega vo-
nja, udejanji lo. Blagovna 
znamka Axe je namreč ob 
predstavitvi nove dišave pri-
pravila pravi Sov po vseh 
večjih krajih Slovenije. Za-
ključni dogodek je potekal v 
ljubljanskem Koloseju, po-
leg tristo sodelujočih s 
prejšnjih dogodkov pa se je 
tokrat zvrstilo še dodatnih 
naključnih osemdeset tek-
movalcev, ki so v soboto 
obiskali Kolosej. 

Tekmovalci so imeli kar 
težko nalogo, saj so se mo-
rali spoprijeti s točno dolo-

čenimi pravili igre zapelje-
vanja. Zavihteti so se mora-
li na mehanskega bika in 
zdržati na njem dve minuti. 
Hkrati so morali loviti pet 
različnih gest zapeljevanja, 
ki so jih pošiljala A.xe dekle-
ta. Vse geste so morali tek-
movalci zabeležiti na svoj 
kiiker. Kolikor klikov oziro-
ma gest so zabeležili, temu 
pr imerna je bila nagrada. 
Za svoj trud in pogum so 
bili najbolj veseli prisluže-
nega Axe Clickerja, saj ga 
sicer ni možno dobiti v tr-
govinah. Po neuradnih po-
datkih naj bi bila zadeva 
zelo trendovska in mladina 
naj bi se zelo tmdiia, da bi 
se kje dokopala do kakšne-
ga tovrstnega klikerja. 

Da je bil šov res zanimiv, 
so za boljše počutje poskr-
beli udeleženci prvega res-
ničnostnega .šova Bar: Kle-
men (ki po novem sliši tudi 
na pevsko ime profesor Kle-
men'), Mišo in Sara. Poleg 
omenjenih se je z nalogo 
osvajanja spoprijelo še nekaj 
dnigili znanih imen, kot sta 
Trkaj in Leon iz Sanj,ske, v 
zaključnem tekmovanju pa 
sta se pomerila finalista 
Sanjske 2, Adel in Saša. Nji-
ma je šlo krotenje mehan-
skega bika in klikanje zelo 
dobro od rok, kar pa nas niti 
ni presenetilo, saj sta fanta 
ob osvajanju dekleta, kol je 
bila letošnja Nina Osenar, 
morala pokazati kar nekaj iz-
najdljivosti, poguma, pred-

vsem pa zagnanosti, tako da 
je bil za njiju en takšen me-
hanski bik mala malica, 
osvajanja pa sta navajena Se 
iz oddaje. 

Kakšen dan prej pa je bil 
podoben šov v manj bur-
nem, a vseeno zanimivem 
vzduš ju v l jubl janskem 
Nevv Vorkerju. Tu pa so se 
med ljudmi, ki jih je zani-
malo klikanje, pojavila bolj 
imena iz glasbenega sveta. 
Zapeljevanju Axe Clicka pa 
so dodali še oblačila ome-
njene blagovne znamke ter 
penino z aromo breskve. 
Pravi modno trendovski 
spektakel, ki se je začel v 
popoldanskih urah in se ob 
zvoku D)-ja nadaljeval do 
večernih ur. 

Adel se je takole pomeril z mehanskim bikom. Profesor Klemen je profesor tudi na področju osvajanja. 

Sara je razložila Saši pravila osvajanja in kllkanja. Roka (Rok'n'Bend) so prijetno presenetili z malimi darilci. 

Sanjska finalista Adel in Saša sta razigrano in nasmejano 
sprejela izziv. Dobila sta celo svoji 'clicker' diplomi. 

Erotični plesni zapeljevalec žensk Ricky si je poleg klikanja 
ogledal tudi oblačila in pokusil penino. 

VRTIMO GLOBUS 
Monašk i knez priznal hčer 

Da je monaški knez Albert II. "živahen" 
moški, je znano že dolgo, sedaj pa bo 
tudi uradno priznal i4-letno hčer jazmin 
Crace. Dekle je plod kratkega knezovega 
razmerja z nekdanjo natakarico Tamaro 
Rotolo, rojena je bila marca 1992 v kali-
fornijskem Palm Springsu. Albert, ki se 

te dni mudi v Sloveniji, je lani priznal tudi, da je oče 2-
letnega fantka Alexandra, katerega mati je stevardesa 
Nicole Coste iz afriškega Toga. Kljub priznanju se ugiba-
nja o Albertovi homoseksualnosti nadaljujejo, saj zapri-
seženi samec nikakor ne najde primerne soproge. 

Mari lyn za segrevanje ozračja 

Marilyn Manson je z Izjavo, da zagovar-
ja segrevanje ozračja, spet poskrbel za 
javno razburjenje. Gotski rocker v na-
sprotju z večino okoljsko zavednih 
zvezdnikov pravi, da si današnja mladi-
na ne zasluži, da bi jim bilo čez 20 let 
postlano z rožicami. Po njegovem mne-

nju je zdajšnja generacija trpela, zato morajo tudi na-
sledniki. Zavzema se, da bi se ozračje še bolj segrevalo 
in povzročalo težave prihodnjim generacijam. 

Bon jovi noče biti lep 

Jon Bon Jovi tarna, da mu je bila lepota 
v življenju le ovira. Moti ga, da je uspeh 
skupine Bon Jovi v osemdeset ih letih 
prejšnjega stoletja temeljil na njihovem 
zunanjem izgledu in ne na glasbenem 
talentu. Pravi, da poslušalci niso resnič-
no prisluhnili skladbam, kar je ugotovil 

po velikem uspehu plošče Slippery When Wet. Kar trije 
singli so se povzpeli na prva mesta lestvic, bili so na na-
slovnici revije Rolling Stone, kljub vsemu pa so obože-
valke najbolj zanimale njihove pričeske in tetovaže. 

St ing igra lutnjo 

Sting se je v dolgoletni karieri spogledo-
val z različnimi glasbenimi stili, tokrat 
pa se bo preizkusil v povsem novi zvrsti. 
Oktobra bo izdal album z glasbo iz 16. 
stoletja, navdih zanjo je dobil pred dve-
ma letoma, ko je v dar dobil lutnjo. 
Strunsko glasbilo z ukrivljenim vratom 

je še poglobilo pevčevo zanimanje za opus skladatelja 
Johna Dovvlanda. Sting pravi, da je Dowland njegov 
vzornik že 25 let; ker je bil prvi pevec in pisec besedil, so 
vsi glasbeniki njegovi dolžniki. 

Alja Homec je doma Iz Žlrov in je dijakinja Srednje 
zdravstvene šole v Ljubljani. Študirati želi na Visoki 
zdravstveni šoli, smer delovna terapija. Je družabna in 
komunikativna, pozimi rada smuča, poleti pa rola in 
p l a v a . / f̂ oto: Polona Mlakar Baldasm 


