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Na pomoč 
Geslo gasilcev "Na pomoč!" je večini znano. Drugače ne more biti, 

saj ima naše gasilstvo že 135-letno tradicijo. Skoraj vsaka vas ima 
Prostovoljno gasilsko društvo. V 1293 teritorialnih in 83 industrijskih 
društvih je več kot 123.000 članov. Med njimi j ih je 58 odstotkov 
usposobljenih za gašenje požarov in drugo pomoč. Enajsto leto so 
namreč gasilci najbolj udarna sila sistema varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. Njihov pomen potrjuje tudi podatek, da na leto 
opravijo 4,8 milijona ur prostovoljnega dela pri najrazličnejših nalogah. 
Na videz je vse lepo in prav. A vendarle ni tako! V Gasilski zvezi 
Slovenije ocenjujejo, da je velika cokla razvoja zakonodaja. Zakon o 
društvih meče vsa društva v isti koš; tudi tista, k i prostovoljno delujejo 
v javnem interesu. Zato predlagajo, da naj bi z njim urejali le 
ustanovitev društva, vse delo pa z Zakonom o gasilstvu. V slednjem bi 
morali zagotoviti tudi večjo vlogo gasilskih zvez pri povezovanju 
z lokalnimi skupnostmi ter državnimi in drugimi organi. Ker je 
financiranje prepuščeno občinam in županom, prihaja pri tem do 
velikih razlik in tudi težav. Zelo zaskrbljujoče je upadanje gasilstva v 
industriji; v petih letih so tam izgubili kar 25 društev! In verjetno je na 
spisku še nekaj problemov, na katere bodo opozorili na 14. kongresu 
G Z S konec tega tedna na Bledu. 

Kl ic gasilcev "Na pomoč!" pa tokrat ne bo namenjen njim samim, 
ampak zlasti državi. Slovensko vlado več let zaman opozarjajo, da je 
prostovoljno delo pri nas preveč zapostavljeno. Zato bodo postavili 
jasne zahteve, kaj mora ukreniti za zaščito operativnih gasilcev v 
vseh pogledih. Stojan Saje 

74 . G l a s o v a preja 

T i s o č l e t B l e d a 
Bled bo v letu 2004 dopolnil svojih prvih 1000 let. V tem času je 

postal ta kraj ena od slovenskih ikon. Kateri so najbolj znameniti 
trenutki v njegovi zgodovini? Kaj ob tisočletnici pripravlja in si od 
nje obeta blejska o b č i n a ? Je to tudi priložnost za promocijo 
slovenske države in kulture? O d g o v o r e b o m o i ska l i na 74. 
Glasovi preji v č e t r t e k , 29 . maja, ob 19.30 v kon fe r enčn i dvo
rani Golf hotela na Bledu . Gostje bodo to pot kar trije: Andreja 
Rihter, ministrica za kulturo Republike Slovenije, J o ž e Antonič , 
župan Občine Bled in B o ž o Benedik , odlični poznavalec blejske 
zgodovine. Z njimi se bo pogovarjal publicist Miha Nagl ic . Vabljeni 
vsi, ki vas zanimajo vprašanja, ki jih nameravamo razpredati. 
Pr ičakujemo, da boste vaš obisk napovedali po telefonu v 
GORENJSKI GLAS 04/201-42-00 ali v Golf hotel Bled 04 /579 -
20-00. Sponzorji: Občina Bled, Golf hotel Bled. 

D e n a r u s t a v i l s k a k a l n i c o 
K r a n j - Predračunska vred

nost novega državnega nordij
skega skakalnega centra na Go
renji Savi je ocenjena na 893,8 
milijona tolarjev. Od leta 1994, 
ko je bila podpisana prva sofi-
nancerska pogodba, je bilo zanj 
zbranih 257,8 milijona, od kate
rih je slabo polovico oziroma 
118,8 milijona prispevala mest
na občina Kranj (brez nakupa 
zemljišč), drugo pa ministrstvo 
za šolstvo, znanost in šport, fun
dacija za šport in smučarski 
klub Triglav s sponzorji. 

Za dokončanje centra investi
tor smučarski klub Triglav po
trebuje še 544,7 milijona tolar
jev po najdražji varianti oziro
ma 366,5 milijona po najskrom-
nejši, torej približno dvakratni 
znesek že doslej mukoma zbra
nega denarja. Mestna občina 
Kranj je v letošnjem proračunu 
za nadaljevanje rezervirala 40 
milijonov, ki pa j ih je na zahte
vo mestnih svetnikov zamrznila, 
dokler ostali financerji ne bodo 
pismeno zagotovili svojih dele
žev. Prvi poskus v začetku tega 

tedna je županu Mohorju Boga
taju spodletel, s tem pa je pod 
vprašajem ne le 40 milijonov le
tošnjega občinskega in 26 mil i 
jonov ministrskega denarja, pač 
pa sploh usoda skakalnice, k i jo 
je seveda treba končati in uspo
sobiti tudi za letne skoke. 

Več na 4. strani H . J . 

Kur i lno ol je 
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Brez oči svet oslepi 
N a 3 6 . s r e č a n j u P E N o g r o ž n j a h miru in n e z m o ž n o s t i p o g o v o r a . 

Ob nakupu kurilnega olja 
sodelujete v nagradnem 

žrebanju, kjer bomo 
12 gospodinjstvom 

VRNILI CELOTNO 
KUPNINO. 

Vsak petek 
bomo izžrebali po enega 

nagrajenca, dodatnih pet pa 
še na velikem žrebanju 

6. junija 2003! 

Za informacije in naročila pokličite 
0 8 0 2 2 6 6 . 

P E T R O L 

Kupnina bo vrnjena v obliki dobroimetja 
na kartici Magna. Imena nagrajencev bodo 

objavljena na www.petrol.si 

V družbi blejskega župana Jožeta Antoniča: (z desne) Veno Taufer, 
predsednik slovenskega centra Pen, Homer.o Aridjis, predsednik 
mednarodnega Pena in sekretar Terry Carlbom. 

Bled - S sestankom Mirovne
ga komiteja, k i deluje pri slo
venskem centru Pen, v nadalje
vanju pa s tradicionalnim župa
novim sprejemom na Blejskem 
gradil se je v sredo začelo 36. 
mednarodno srečanje pisateljev 
Pen. Letošnjega srečanja, ki ve
lja tudi za najstarejšo medna
rodno regionalno konferenco, se 
udeležujejo književniki iz kar 
36 držav, kar je več kot nekaj 
zadnjih let. Včeraj je bila na 
sporedu okrogla miza na temo 
Oh, vrli novi svet (po Huxleyju) 
z uvodnim referatom Casimira 
De Brita, ki se je popoldan na

daljevala z referatom znanstve
nika Andreja Detele, zvečer pa 
je goste sprejela kulturna minis
trica Andreja Rihter. Za danes 
je Mirovni komite Mednarodne
ga Pen pripravil okroglo mizo z 
naslovom Oko za oko in svet bo 
oslepel z uvodnim referatom ro
munske književnice, lanskolet
ne dobitnice nagrade vilenica, 
Ane Blandiana. Tudi letošnji 
pogovori pisateljev vsega sveta 
bodo potekali na temo aktualnih 
dogajanj v svetu, predvsem o 
številnih konfliktih, ki smo j im 
priča. V prvi vrsti je to vojna v 
Iraku (in njena ne - upraviče

nost), številni centri Pen so pri 
svojih vladah protestirali ob 
ameriškem posredovanju, pogo
varjali se bodo na temo 
izralesko-palestinskega konflik
ta, o dogajanju v Čečeniji... 

Udeleženci bodo popoldan 
obiskali Ljubljano, kjer bo na 
Ljubljanskem gradu literarni 
večer s finskim pisateljem A r -
tom Paasillino in argentinskim 
pesnikom Juanom Octaviom 
Prenzom, sprejela pa j ih bo tudi 
županja Danica Simšič. Sobota 
bo namenjena razvedrilu in 
obisku Arboretuma Volčji potok. 

Igor Kavčič , foto: T ina D o k i 

http://www.gbtt.si
http://www.petrol.si


Slovenija ni uničila Jugoslavije 
Nekdan j i p r e d s e d n i k R e p u b l i k e S loveni je Mi l an K u č a n je na s o d i š č u z a z l o č i n e na o b m o č j u nekdanje Jugos lavi je v H a a g u ponovi l , d a S loveni ja ni razbi la Jugos lavi je , ni ž e l e l a 

in z a č e l a vojne in ni stori la vojnih z loč inov . 

L jub l jana - Nekdanji pred
sednik Republike Slovenije M i 
lan Kucanje v sredo na medna
rodnem sodišču šest ur odgovar
jal na vprašanja tožilstva med
narodnega sodišča, obtoženca 
Slobodana Miloševiča in njego
vih zagovornikov, ki ga branijo 
prostovoljno. Po mnenju sloven
skih tudi mednarodnih pravnih 
strokovnjakov ter politikov se je 
nekdanji slovenski predsednik 
dobro znašel v doslej najbolj 
atraktivnem soočenju na tem 
sodišču in se kljub Miloševiče-
vim zankam in agresivnosti ni 
dal zmesti. Na očitek, daje bil v 
odgovorih premalo agresiven in 
da ni uporabil številnih dokazov 
zoper Miloševiča, je Milan K u 
čan odgovoril, da je odšel v 
Haag povedat resnico in razloge 
za takratno ravnanje Slovenije 
in ne obtoževat kogarkoli. Dejal 
je, da sodišču nima več kaj no
vega povedati in da ne bo dovo
l i l , da bi se Slovenija zaradi 
pravno utemeljene osamosvojit-

Pričanje nekdanjega predsedni
ka Republike Slovenije Milana 
Kučana je povzročilo med Slo
venkami in Slovenci veliko zani
manje. Večina jih meni, da je do
bro opravil nalogo in v besed
nem dvoboju znova porazil Milo
ševiča. 

Ob izkušnjah tudi težave 
Z d r u ž e n j e tajnikov je pripravilo posvetovanje o aktualnih 

p rob lemih pri de lu o b č i n s k i h uprav. 

K a m n i k - V zadnjih osmih le
tih delovanja lokalne samoupra
ve so si občine kot temeljne sa
moupravne lokalne skupnosti 
pridobile kar nekaj dragocenih 
izkušenj pri reševanju tako ime
novanih lokalnih zadev. Hkrati 
pa so se pri delu srečevale tudi s 
Številnimi problemi na različnih 
področjih. Največ na prvi po
gled nerazrešljivih takšnih ali 
drugačnih nasprotij, ki j ih opre
deljuje zakonodaja, je na social
nem, varstvenem in izobraže
valnem področju. Neredka so 
nasprotja pri varstvu okolja in 
urejanju prostora, na komunal
nem in lastninskem področju 
oziroma pri zemljiških zadevah, 
ko je opredeljeno javno dobro. 
Vrsta odprtih vprašanj je tudi na 
področju financiranja. 

Zaradi takšnih odprtih vpra
šanj, s katerimi se srečujejo v 
številnih občinah v Sloveniji, je 
Združenje tajnikov in Skupnosti 
slovenskih občin organiziralo 
sredi tedna v Kamniku posvet s 

predstavniki občin in najbolj 
odgovornimi nosilci javnih 
funkcij v Republiki Sloveniji. 
Na vprašanja so odgovarjali 
predstavniki posameznih minis
trstev oziroma državnih služb. 
Ker pa se kar precej državnih 
organov oziroma služb ni odgo
vorilo na vprašanja in tudi ni 
bilo njihovih predstavnikov na 
srečanju, bodo pisna vprašanja 
posredovali odgovornim služ
bam in zahtevali odgovore na
nje. Posveta se je ob predsedni
ku skupnosti slovenskih občin 
Borisu Soviču in predsedniku 
Združenja tajnikov Ivanu Pr i -
stovniku udeležil tudi predsed
nik odbora za notranjo politiko 
in poslanec državnega zbora 
Maksimiljan Lavrnic, k i je 
predlagal, da ga z odprtimi 
vprašanji pri delu občinskih up
rav redno pisno seznanjajo. Do
govorili so se tudi, da bodo v 
prihodnje pogosteje organizirali 
srečanja po posameznih vsebin
skih področjih. Andrej Za la r 

ve znašla na zatožni klopi . 
Vprašanja, ki mu j ih je zastav
ljal Miloševič , je pričakoval, 
vendar se ne bi rad še enkrat 
znašel v vlogi priče na sodišču v 
Haagu. Slobodan Miloševič in 
njegova obramba so predlagali, 
da bi morali Milana Kučana še 
enkrat povabiti v Haag na izpra
ševanje, ker naj bi bilo tokrat 
premalo časa. Vendar kaže, da 
je bilo sodišče z nastopom M i 
lana Kučana kot priče zadovolj
no in da je slišalo izvirno priče
vanje o vzrokih za vojno v Slo
veniji in za kasnejšo širitev voj
ne na Hrvaško, v Bosno in Her
cegovino, na Kosovo in deloma 
v Makedonijo. Prav zaradi po-
jasnitve takratnih razmer, za
čenši s kongresom jugoslovan
ske partije, k i ga je slovenska 
delegacija zapustila, in vzrokov 
za vojno je bil Milan Kučan kot 
priča poklican v Haag. 

S l o v e n c i n i s m o streljali 
ujetnikov 

Slobodan Miloševič, ki je na
stopal v zanj značilnem oholem 
tonu, je z vprašanji Milanu Ku
čanu sodišču hotel dokazati, da 
je Slovenija začela vojno in po 
nepotrebnem napadla Jugoslo
vansko armado, saj bi šla lahko 
na miren način iz Jugoslavije, 
da sta slovenska teritorialna 
obramba in policija nehumano 
ravnali z ujetniki in jih pobijali, 
da so bi l i državljani Slovenije 
drugih narodnosti pod pritis-

Z A K b 6 r t 

Z A k o č a -

kom, da Slovenija takrat ni spo
štovala ustave Jugoslavije in je 
vse to počela v dogovoru z 
Nemčijo in Vatikanom, k i sta 
prav tako želela razbiti Jugosla
vijo. Srbi in Črnogorci so šli po 
Miloševičevem prepričanju na 
ulične mitinge spontano in ne
nasilno brez namena rušiti ta
kratne republiške in pokrajinske 
oblasti. Slovenija je prodajala 
orožje drugim republikam in 
tako spodbujala nasilje, je trdil 
Miloševič. 

Milan Kučanje odgovarjal, da 
je bila Slovenija prisiljena oditi 
iz Jugoslavije. V s i njeni posku-

Planinci pri predsedniku države 

Ljubl jana - V ponedeljek je slovenski predsednik Janez 
Drnovšek sprejel delegacijo Planinske zveze Slovenije. Predsednik 
Franc E k a r , podpredsedniki Tone Škar ja , A d i Vidmajer in Dani
lo Skerbinek ter načelnik G R S Toni Smolej so mu predstavili 
sedanje razmere in vizijo razvoja organizacije, ki letos slavi 110-let-
nico organiziranega planinstva in 55-letnico zveze. Ob tem so ga 
prosili, da bo častni predsednik slavnostnih prireditev. Seznanili so 
ga s pogledi planincev na davčno politiko, ki naj bo bolj stimulativ
na za planinsko gospodarstvo. Opozorili so na problematiko reše
vanja v gorah, kjer bo zaradi večjega obiska tujcev treba rešiti f i 
nanciranje stroškov reševalnih akcij. Spregovorili so tudi o mednar
odnih dejavnostih, med katerimi je velikega pomena ohranitev vod
niške šole v Nepalu. Tja bo prihodnjo nedeljo odšla delegacija, ki 
bo ob 50-letnici prvega vzpona na Everest podelila častni znak PZS 
nepalski planinski zvezi in z njo podpisala sporazum o sodelovanju. 

Stojan Saje, foto: Gorazd Kavčič 
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E N K 

si, da bi federacijo preuredili ali 
se prostovoljno razdružil i , so 
bil i zaman. Slovenski predlogi 
so bil i v zveznih organih pregla
sovani. Slovenija ni želela voje-
ne in je tudi ni začela, je trdil 
nekdanji predsednik Milan K u 
čan. Jugoslovanska vojska je šla 
nasilno iz slovenskih in hrva
ških vojašnic. Slovenija je v voj
ni spoštovala pravila vojnega in 
humanitarnega prava in ni pobi
jala ujetnikov, kar potrjujejo 
mnogi dokumenti. Vprašal je, 
kam in za katere namene je šlo 
orožje, k i ga je jugoslovanska 
armada leta pobrala slovenski 
teritorialni obrambi in ga ob 
umiku iz Slovenije odpeljala s 
seboj ter ga uporabila v kasnej
ših bojih v drugih delih nekda

nje Jugoslavije. Posebej je opo
zoril na zborovanje Srbov v K o -
sovem polju, kjer je Miloševič z 
obljubo, da j ih nihče ne bo več 
tepel, zaščitil zgolj en narod, ne 
pa obeh, ki sta živela na tem ob
močju. Pričanje nekdanjega slo
venskega predsednika Milana 
Kučana v Haagu je bilo po mne
nju poznavalcev dela sodišča 
uspešnejše od pričanja sedanje
ga hrvaškega predsednika Sti-
peta Mesiča. 

Srbski novinarji in diplomati, 
k i spremljajo sojenje Miloševi-
ču, so ocenili, da je bilo Kuča
novo pričanje pomemben pri
spevek k pojasnjevanju druge 
plati resnice o razpadu Jugosla
vije, k i je bila državljanom za
molčana. Jože Košnjek 

Lidija Drobnič znova predsednica 
Kran j - Preteklo soboto je bil v hotelu Creina v Kranju prvi kon

gres Ženske zveze pri Novi Sloveniji, k i se ga je udeležilo nad 70 
delegatk in nad 20 gostov, med njimi predsednik Nove Slovenije dr. 
Andrej Bajuk, Barbara Brezigar, nekdanji državni tožilec Anton 
Drobnič, poslanke in poslanci stranke, predsednik Mlade Slovenije 
Jernej Pavlin ter glavna govornika na kongresu Hubert Požarnik in 
Justin Stanovnik. Kot poroča Vlasta Sagadin, je bilo geslo kongre
sa Za poštenost in pokončnost, o čemer sta govorila tudi glavna go
vorca: o morali v politiki in državljanski vzgoji ter slovenskem šol
stvu. Za predsednico zveze je bila znova izvoljena L id i j a Drobn ič , 
za podpredsednici pa Slavica Navinšek in Vlasta Sagadin. Na kon
gresu, ki se je zaključil na Brezjah, so sprejeli tudi resolucijo o 
slovenskem šolstvu. J . K . 

Državni zbor v ponedel jek 
Ljubljana - V ponedeljek, 26. maja, popoldne se bo začela zadnja 

majska seja državnega zbora. Predsednik Borut Pahor predlaga 
skrajšani postopek za sprejem dopolnjenega zakona o pravniškem 
državnem izpitu, spremenjenega zakona o priznanju Republike Slo
venije za poslovno odličnost, spremenjenega zakona o strokovnih in 
znanstvenih naslovih, predloga zakona o nacionalnih poklicnih kva
lifikacijah in dopolnjenega zakona o bančništvu. Poslanci bodo v 
tretji obravnavi sprejeli dopolnjen zakon o vračanju vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje, v prvi pa predlog za dopolnitev zakona 
o policiji. Precej predlogov zakonov pa bo v drugi obravnavi (stano
vanjski zakon, zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, zakon 
o vojnih veteranih, zakon o zemljiški knjigi in dopolnitev zakonov o 
prekrških zoper javni red in mir in o kazenskem postopku). J . K . 

Prevelik davčni dolg 
Železniki - Na občnem zboru občinskega odbora Nove Slovenije v 

Železnikih so obravnavali poročilo o preteklem delu in sprejeli pro
gram. Na zboruje bil tudi predsednik Nove Slovenije dr. Andrej Bajuk, 
ki je v opisu političnega položaja v državi posebej opozoril na problem 
davčne uprave. Po njegovem mnenju vlada na tem področju velik 
nered, kar ne zagotavlja enakosti državljanov pred zakonom. Davčni 
dolg nad 170 milijard tolarjev je za državo velik problem, vlada pa s 
svojo nedejavnostjo ne ponuja rešitve, je zapisal v poročilu z občnega 
zbora predsednik Nove Slovenije Železniki Rudi Bernik. J-K-

Borci na Kokrici 
Kran j - V sredo, 28. maja, ob 9. uri bo v dvorani kulturnega doma 

Franc Mrak na Kokrici volilni in programski zbor skupnosti gorenj
skih partizanskih odredov in drugih enot. Na zboru bodo sprejeli us
meritve za prihodnje delovanje in izvoli l i vodstvo skupnosti. Po 
zboru bo srečanje v gostišču Dežman na Kokrici . J.K« 

http://WWW.suzuki-odar.si
mailto:prodaja@suzuki-odar.si


Knjižna ponudba - uboštvo ubogih 
Č e ste knjigoljubci , č e imate radi knjigo, k a k r š n o k o l i ž e , pojdite v kn j i žn ice , na sple t ali p a v Ljubljano n a svoje s r e č a n j e s knjigo. Nikar te p a v gorenjske knjigarne, 

kjer imajo knjig komaj š e z a o k u s , p a š e to s a m e ljube p r i r o č n i k e . 

K r a n j - Drznemo si reči, da 
knjigarn vsaj na Gorenjskem ni 
več, vsaj takih ne, kakršne smo 
poznali. Postale so papirnice, 
prodajalne spominkov, proda
jalne šolskih potrebščin in učbe
nikov. Vse - le knjigarne ne. 

Poslovna politika Državne za
ložbe gre vsaj na Gorenjskem 
daleč stran od knjige, saj j i h 
imajo v svojih prodajalnah ko
majda za pokušino. Obe, Držav

na založba in Mladinska knjiga 
v Kranju imata danes na policah 
toliko knjig, kolikor j ih ima 
moja domača knjižnica, če ne še 
manj. Če prištejemo še jeseni
ško pa radovljiško Državno za
ložbo, bomo prišli do številke, 
k i je za gorenjsko knjižno po
nudbo sramotna. Pri tem pa -
kakor priznavajo sami prodajal
ci - so na Gorenjskem ljudje, ki 
imajo tako bogate domače 

Odškodnina zaradi rudnika 
Krajani Krajevne skupnos t i G o r e n j a vas obl ikoval i 

zahteve o b zapiranju R u d n i k a Žirovski vrh . 

Gorenja vas - Za rad i pridobivanja uranove rude so kra j i ob 
Rudniku Žirovski v rh že doživeli hude posledice, enako pa se bo 
dogajalo tudi ves čas zapiranja, so zapisali vaški odbori v pismu 
medijem. Nadalje menijo, da bo nevarnost ekološkega ones
naženja ostala v tem prostoru za vedno, območje pa je izgubilo 
podobo čistega, neoporečnega in ljudem prijaznega območja . 

V okviru načrtovanih aktivno
sti ob zapiranju rudnika je raz
vidno, da bo z jalovišč v rudnik 
prepeljano 250.000 kubičnih 
metrov materiala. Del teh prevo
zov je predviden mimo cerkve, 
vrtca, šole in zdravstvenega 
doma. Krajani ugotavljajo, da 
obstoječa cesta za to ni primer
na, saj bi več deset tisoč voženj 
skozi vas povzročilo trajno ško
do na obstoječi cesti, na zemljiš
čih ob njej in komunalni infra
strukturi. Razen tega, tod hodijo 
učenci v šolo, ozka cesta pa 
nima urejenih pločnikov. Naj
večji del transporta se bo opravil 
na cesti od Gorenje vasi do To-
draža, ki je v preteklosti že za
htevala smrtne žrtve. 

Material, ki je predviden za 
transport, je z jalovišč inje stran
ski produkt radioaktivne rude. 
Ob prevozu se bo stresal po cesti 
in izpiral na okoliška zemljišča, 
prah se bo širil po okolici in dol
gotrajno onesnažil zemljišče. 
Glavni vodovod na relaciji Gore
nja vas - Todraž je bil grajen za 
potrebe rudnika, z njegovim za
piranjem pa je postala kapaciteta 
cevi prevelika, voda zastaja v ce
veh, zato pa analize kažejo na 
neustreznost pitne vode. Zaradi 
zapiranja rudnika je kraj izgubil 
več kot 400 delovnih mest, a ga 
krajani vseeno podpirajo. 

"Ugotavljamo, da so bili kraji v 
drugih primerih zapiranja rudni
kov deležni bogatih rent, mi pa 
kljub velikim obremenitvam ter 

ekonomskim in ekološkim raz
vrednotenjem, le-teh nismo bili 
deležni," pravijo predsedniki va
ških odborov. Slednji bodo za
ščitili interese krajanov, saj 
splošno mnenje pravi, da so bi l i 
do sedaj zapostavljeni in preveč 
potrpežljivi. Zapisali so 18 za
htev, med njimi tiste, k i govori
jo predvsem o zgraditvi pločni
kov, prehodov in javne razsvet
ljave v naselju Trata, rekon
strukciji ceste (s pločniki in jav
no razsvetljavo) Gorenja vas -
Todraž, ureditev kritičnih delov 
cest, kjer se bo izvajal trans
port, povrnitev škode zaradi 
prevoza jalovega materiala, za
varovanje tovora in še vrsta dru
gih. 

Krajani menijo, da so izigrani. 
Občina Krško dobi letno 2 mi l i 
jona evrov le za začasno, deset
krat manjše, skladišče. V s i za
koni o zapiranju rudnikov v 
Sloveniji so vsebovali člene, v 
katerih so bile opredeljene raz
vojne pomoči, Gorenja vas ne. 
"Našemu kraju je bila. storjena 
velika škoda zaradi projektov 
državnega interesa, nam pa ni 
bila nikoli povrnjena in glede na 
načrtovane aktivnosti tudi ni 
predvidena," pravijo ogorčeni 
krajani. Od vlade bodo odločno 
vztrajali in izvajanje zapiranje 
rudnika dovolili le, če bodo 
pred tem dosegli sprejemljiv po
tek del, sanaciji posledic in od
škodninah. 

Boštjan Bogataj 

knjižnice, da se j im zdi ponudba 
gorenjskih knjigarn pravo ubo
štvo ubogih. T i kupujejo knjige 
v Ljubljani, kjer je pravi tržni 
trg in kjer ti srce poskoči, ko 
vstopiš v dobro založeno knji
garno. A roko na srce: imajo pa 
povsod obilo otroških knjig. Tu 
pa je velika produkcija. 

V Radovl j ic i imajo v poslo
valnici Državne založbe knjige 
v zgornjih prostorih. Razkošno 
se ponujajo razna popotovanja, 
priročniki o zdravju, seksu, 
cvetju, zdravju, zelju in zeljnici, 
kuharske knjige Jamieja Oliver-
ja - za leposlovje moraš že vpra
šati. " A romani?"! reče proda
jalka. "No ja, tudi romani," re
čem in se začudim, da je tako 
malo ponudbe. In dobim vedno 
isti odgovor: "Saj nihče ne vpra
ša, saj ne gre, knjiga je predra
ga, ljudje hodijo v knjižnice... 
Ja, kdo bo pa kupil knjigo, ko 
gre ves družinski denar v Živi
la." 

N a Jesenicah popolnoma ista 
pesem, le da gre mladi prodajal
ki nekako bolj do srca, da je po
stala knjiga tako nedostopna. A 
tudi ona pravi, da je interes za 
knjigo odnesel čudni čas, inter
net, da kupujejo le še priročni

ke, knjige o duhovnosti, kakšne 
izreke - potem je pa že konec. 

Pogrebščina tudi v K r a n j u . 
Državna založba ima tako kot 
vse knjigarne te založbe v izlož
bi vse, samo kakšne dobre knji
ge ne. Se plakata nimajo, da bi 
opozorili mimoidoče, daje izšla 
kakšna knjižna novost. Pa stane 
en sam plakat kakšnih pet tolar
jev in vsak otrok vam ga že sti
ska. V Kranju zavzamejo kar 
nekaj izložbenega prostora pro
spekti za Dalmacijo in Korču-
lo!!! Trafika? Ne - založba! Obe 
z Mladinsko knjigo sta za povrh 
v tako utesnjenih prostorih, da 
je res videti, kot da mesto Kranj 
zanalašč izganja knjigo. No ja -
Mercatorjevi centri so j i odprli 
vrata in tam je za kanček bolj 
živahno, čeprav tudi tam sodijo, 
da se leposlovje ne prodaja. 

V prostorih D Z S Kranj je toli
ko knjig, da j ih kakšen knjižni 
molj prebere v dveh dneh, ena
ko je v Mladinski knjigi. Če 
greš v Mladinsko knjigo, boš pa 
ja misli l , da prodajajo knjige, ne 
pa same priročnike in kuharice. 
K o vprašam, ali imajo Jalnovo 
knjigo Previsi, jo imajo, ampak 
ne na ogled: založena je nekam 
zadaj, za premičnim regalom. 

Povsod hočem Jalnove Previse 
in povsod j ih sicer imajo, nihče 
mi j ih pa ne P O N U D I , ko vsto
pim in vprašam, da bi eno do
mačo leposlovno knjigo za dari
lo. Klasične prodaje torej ni več, 
individualnega pristopa do kup
ca še manj, saj mi malokdo 
sploh kaj ponudi. Žalost na po
licah, nobene energije v proda
jalcih. Ko mi enkrat prekipi, do
mala zavpijem: "Mar nimate na 
knjigo 30 do 40 odstotkov mar
že?" A j ih tudi to pretirano ne 
gane in zabrusijo nazaj: "Le za 
tiste, s katerimi imamo pogod-

Gozdovi in vila starim lastnikom 
Tako p r e d l a g a U p r a v n a e n o t a Tržič z a p o d r ž a v l j e n o p r e m o ž e n j e b a r o n a B o r n a . 

V i l o B i s t r i c a naj bi dob i l Gassne r j ev nas ledn ik . 

Tržič - Trž iška upravna enota je že tret j ič odločila, da je moč 
vrni t i dedinjam po pokojnem dr. K a r l u B o r n u 3653 zemljišča z 
gozdovi. V tem pr imeru denacionalizacije je kl jučnega pomena 
vprašanje , al i je baron sploh upravičenec za vrnitev. Tudi p r i 
v račan ju vile Bistr ica pr ičakujejo pr i tožbo . 

Od zahteve za vrnitev Borno-
vih gozdov in drugega premo
ženja bo kmalu minilo enajst 
let. Po neuspešnih poskusih po
ravnave med strankami v po
stopku in tudi izven njega je 
Upravna enota Tržič aprila letos 
že tretjič obravnavala ta primer 
na prvi stopnji. Z delno odloč
bo, k i še ni p ravnomočna , je 
ugodila zahtevi treh dedinj po 
pokojnem dr. Kar lu Bornu za 
vrnitev zemljišč v naravi. Gre 
za 3653 hektarov površin, pre
težno gozdov, k i so last Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov. 
Vrednost tega premoženja je 
ocenjena na okrog 5,03 milijo

na evrov. Glede vračanja druge
ga premoženja, med katerim so 
grad v Jelendolu, poslovno sta
novanjski in gospodarski objek
ti , lesni obrat v tovarni Z L I T , 
dve elektrarni, transformator
ska postaja, železnica Tržič-
Kranj in nekaj premičnin , še 
niso odločali. Ker vračilo v na
ravi ni mogoče, dedinje zahte
vajo odškodnino. O tem bo moč 
odločati šele, ko bo pravno
močno rešeno vprašanje upravi
čenosti do denacionalizacije, je 
povedala načelnica U E Tržič 
A l e n k a M a r š i č Bedina. Njiho
vo stališče je, da je Kari Born 
upravičenec do denacionaliza

cije, ker ni bil upravičen zahte
vati odškodnine od Avstrije na 
podlagi avstrijske državne po
godbe. Temu pa v pritožbenih 
postopkih oporekata državno 
pravobranilstvo in Sklad kme
tijskih zemljišč in gozdov ter 
delno družba Egoles. 

Skoraj desetletje traja tudi po
stopek za vračilo premoženja 
podjetnika Leona Gassnerja. 
Delna odločba, k i jo je U E Tr
žič izdala 12. maja, odreja vrni
tev Vi le Bistrica in pripadajočih 
zemljišč v naravi. Upravičenec 
za vračilo je Guy Musqere, k i 
živi v Parizu. Rok za pritožbe je 
29. maj 2003. Kot pričakujejo v 
upravni enoti, se bo na odločbo 
verjetno pritožila Občina Tržič. 
Zaradi vlaganj v objekte nam
reč nasprotujejo vračilu vile z 
zemljišči v naravi. 

Stojan Saje 

i 

Piše : Mag . Cene Matičič 

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

P o l o ž a j S loveni je v 
s e d e m d e s e t i h letih 

Z a razumevanje smiselnosti 
in realne aktualnosti "Akcije 25 
poslancev" je potrebno vsaj ok
virno poznavanje situacije, pol
ožaja in predvsem pestrosti ter 
naprednosti "pomladnih doga
janj" v Sloveniji v sedemdese
tih letih. 

Če po treh desetletjih posku
šam sintetizirati to, kar se je ti-
stikrat v Sloveniji tako "spo
mladanskega" dogajalo, je to 
naslednje: 

1. Stopnja v Sloveniji tistikrat 
že dosežene demokracije je 
bila kar dostojno napredujoča, 
na določenih večjih področjih 
pa tudi že primerljiva z demo
kracijo zahodnega sveta. 

2. S hitrimi koraki seje razvi
jala ekonomska demokratizaci
ja, katere osnovni promotor je 

bil lociran v G Z S , torej v gos
podarski sferi Slovenije. 

3. Slovenski parlament se je s 
stopnje "potrjevalca" sklepov 
centralne partijske oblasti, 
vztrajno in dosledno levil v su
vereno zakonodajno telo, ki de
mokra t ično , javno in nadvse 
odgovorno z zakoni sprejema, 
kreira in suvereno usmerja gos
podarsko in družbeno dogaja
nje Slovenije. 

4. Naprednejši segmenti slo
venske nadstavbe: znanosti, 
umetnosti, literature, izobraže
vanja, publicistike ... so to, v 
parlamentu čisto p ragmat ično 
sproženo in razvijajočo se de
mokrat ično usmerjenost, pod
pirali , dopolnjevali in z znan
stveno dokazljivostjo utemelje
vali. 

5. Slovenija je bi la že tedaj 
med vsemi republikami Jugos

lavije, pa tudi med vsemi deže
lami "soc ia l i s t i čne" Evrope 
najbolj razvita in zrela za 
vključevanje v napredno, na 
tržnih in konkurenčnih princi
pih delujočo Evropo. 

6. Razvoj znanosti, šolstva, f i 
lozofije, publicistike, tiska in 
vseh umetnosti je b i l de ležen 
kar največje demokra t ičnos t i , 
pozornosti in optimalno mož
nih vlaganj. 

7. Tako v politiki kot javnem 
življenju se je pospešeno uve
ljavljala morala moderne urba
ne družbe. 

8. Gospodarski razvoj se je 
odvijal v znamenju stabilnosti 
in ekonomske demokracije. 

9. V mednacioalnih odnosih 
smo prakticirali strpnost, ena
kopravnost in prijateljstvo. 

10. Ta, sicer komaj slabo de
setletje trajajoči vzpon s social

nimi zahtevami prekvašene de
mokratizacije in liberalizacije 
je slovenski, zlasti pa evropski 
in svetovni javnosti skoraj ne
poznan, celo zamolčan, ali pa 
minimizirano popačen. 

(od 8. VI I . 1971 do 13. VII . 
1971) O S M I J U L I J 1971 (četr
tek) 

D o p o l d n e 

K o sem se tam nekje okoli še
ste ure v svoji stari škodi vozil 
proti Ljubljani, sem bil kar pre
pričan, da se bo zasedanje zav
leklo do poznih večernih ur. 
Dnevni red šestnajstih točk si
cer ni b i l pretirano obsežen , 
vendar v nekaterih tako zaple
ten, da je bilo pričakovati vrsto 
kri t ičnih pomislekov debat in 
amandmajev. 

Poleg tega tudi ni bilo misliti , 
da nam ne bodo v zadnjem 
hipu tako rekoč "padalsko" po
stavili na klop še kaj "najnuj
nejšega" seveda z oznako "po 
hitrem postopku". 

In to slednje je bilo res že na 
klopi, namreč predlog zakona o 

volitvah članov predsedstva 
S F R J v SR Sloveniji. Na hitro 
sem ga preletel, takoj ugotovil, 
da predlaga le uzakonitev potr
jevanja tistega, kar hoče S Z D L , 
ki bo, kot smo vedeli, za dvoje 
mest predlagala le dva kandi
data. Tu je potreben amandma 
v smislu, da damo možnost 
predlaganja tudi sami skupšči
ni. 

"Opozoriti moram Remca in 
Krefta," sem si rekel, "kajti ta 
dva sta na tem področju več kot 
doma,"... in se ozrl po dvorani. 
Moj pogled se je srečal z Rem-
čevim, k i se je z nekim papir
jem v roki že približeval. 

R e m c e v a m a n d m a 

"S i videl...?" me je pozdravil 
in že govoril o potrebnem ama
ndmaju, se nadaljuje 

Knjiga avtorja Ceneta Matičiča 
bo izšla prihodnje leto 2004, 
cena izvoda ne bo presegla vred
nosti 10 evrov. Prednaročila 
sporočite na avtorjev naslov: 
mag. Cene Matičič, Zikova 5, 
1240 Kamnik, tel.: 01/8314-146. 

bo!" Na spletu je drugače, vsi 
imajo krasne prodajne strani, 
pri prodaji iz oči v oči pa popol
ni mrk in apatija. Pokličem 
znanca, k i je pravkar izdal knji
go. Pogreb, reče. Narod je po
stal nepismen. V Evropi nas 
bodo "pohopal". Slovensko 
bomo govorili toliko, da bomo 
lahko le malo čvekali. V šolah 
sploh ni patriotske vzgoje. M a 
riborska Obzorja so "crknila", 
nekaj proda le še Svet knjige. Tu 
in zdaj je vreden samo še trg in 
denar, vse ostalo v Sloveniji je 
fuč. Groza, kaj bo! 

Država bi res morala najti pot 
knjige do kupca. Preneumno je, 
da posegamo le po priročnikih. 
Saj smo taki kot nas je videl že 
Prešeren v Novi pisanji. Proda
jamo, v nekoliko modificirani 
obliki, kar namreč kmet in meš
čan s pridom rada slišita: kaj 
gosence na repu varje, kako pri
deluje se krompir najbolji, kako 
odpravljajo se ovcam garje, pre
ganjajo ušivim glavam gnide... 
O, zlati vek zdaj knjigi in Slo
vencem pride!" 

Dar inka Sede j , 
foto: Gorazd Kavčič 

Odgovorna urednica 
Marija Volčjak 
Namestnika odgovorne 
urednice 
Jože Košnjek, Cveto Zaplotnik 
Uredništvo 
novinarji - uredniki: 
Boštjan Bogataj, Alenka Brun, 
Helena Jelovčan, Katja Dolenc, 
Igor Kavčič, Jože Košnjek, Urša 
Peternel, Stojan Saje, Darinka 
Sedej, Vilma Stanovnik, Cveto Za
plotnik, Danica Zavrl Žlebir, Andrej 
Žalar, Štefan Žargi; stalni sodelav
ci: Matjaž Gregorič, Mateja Rant, 
Mendi Kokot, Miha Naglic, Rena
ta Škrjanc, Simon Šubic, Marjeta 
Smolnikar 
fotografija 
Tina Doki, Gorazd Kavčič, 
Gorazd Šinik 
lektorica 
Marjeta Vozlič 

GORENJSKI GLAS je registrirana blagovna 
in storitvena znamka pod št. 9771961 pri 
Uradu RS za intelektualno lastnino 
Gorenjski glas je pol tednik, izhaja ob 
torkih in petk ih, v nakladi 22 tisoč izvo
dov Redna priloga naročniških izvodov 
zadnji torek v mesecu je Moja Gorenjs
ka. Ustanovitel j in izdajatelj Gorenjski 
glas, d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija 
Volčjak/ Tisk: SET, d.d., Ljubljana / Ured
ništvo, naročnine, oglasno trženje: Zoi
sova 1, Kranj, te lefon: 0 4 / 2 0 1 - 4 2 - 0 0 , 
telefax: 04 /201-42-13 / E-mail: info@g-
glas.si /Mal i oglasi: telefon: 04 /201-42-
47 sprejemamo neprekinjeno 24 ur dnev
no na avtomatskem odzivniku; uradne ure: 
vsak dan od 7. do 16.30 ure. Naročnina: 
telefon: 04 /201-42-41 za drugo trimeseč
je 2003 znaša 5.930 tolarjev, posamezniki 
redni plačniki imajo 20-odstotni popust in 
zanje trimesečna naročnina znaša 4.744 
tolarjev. Letna naročnina znaša 24.080 to
larjev, posamezniki - redni plačniki imajo 
25-odstotni popust in zanje letna naročnina 
znaša 18.060 tolarjev. V cene je vračunan 
DDV. Naročnina se upošteva od tekoče 
številke časopisa do PISNEGA preklica: 
odpovedi veljajo od začetka naslednjega 
obračunskega obdobja. Za tujino: letna na
ročnina 100 evrov: Oglasne storitve: po ce
niku. DDV po stopnji 8.5 % v ceni časopisa 
/ CENA IZVODA: 290 SIT (14 HRK za pro
dajo na Hrvaškem). 



Šola se je predstavi la 

»Ju 
Skakalnica še "stoji" 
P i s m o o namer i , ki naj bi g a sofinancerji gradnje s k a k a l n e g a c e n t r a na Gorenj i Sav i podpisa l i p red dnevi , je os ta lo 

n e p o d p i s a n o , u s o d a d r a g e g a projekta p a s t em š e nego tova . 

K r a n j - Z a nadaljevanje gradnje " d r ž a v n e g a nordijskega 
skakalnega centra na Gorenji Savi" , k i je zaradi denarnih težav 
obt ičal na pol poti, je mestna obč ina Kran j v letošnjem pro
r a č u n u sicer rezervirala 40 milijonov tolarjev, k i pa so j i h mest
ni svetniki zamrzni l i . Mošnjo naj b i občina razvezala šele, ko bo 
jasno, koliko naj bi projekt sploh (še) stal in v kol ikšnem deležu 
naj b i ga poleg obč ine sofinanciralo ministrstvo za šols tvo, 
znanost i n š p o r t , fundacija za š p o r t i n investitor gradnje, 
smučar sk i k lub Triglav, s sponzorji. 

Kran j - Na Srednji elektro in strojni šoli v Kranju so prejšnji teden 
ob dnevu odprtih vrat predstavili pester pregled dejavnosti, k i so se 
med letom dogajale na tej šoli. Obiskovalci so lahko videli razstavo 
izdelkov, ki so j ih dijaki naredili pri praktičnem pouku; galerijo fo
tografij z najzanimivejših dogodkov, od strokovnih ekskurzij, nar
avoslovnih dni do projektnih tednov in elektriade; izložbo dosežkov; 
predstavili so se dijaki, ki imajo status športnika, pa tudi razisko
valci, ki so na letošnjem regijskem tekmovanju sodelovali z zani
mivimi raziskovalnimi nalogami. Dva dijaka pa sta predstavila tudi 
televizijski posnetek s kranjskih ulic. Foto: T ina Dok i 

Nov direktor jeseniške bolnišnice 
Jesenice - Po desetih mesecih in dveh razpisih je Bolnišnica Je

senice le dobila novega direktorja. Od začetka aprila jo kot poslovni 
direktor zastopa Igor Horvat , univerzitetni diplomirani inženir 
strojništva, doma iz Lesc. Pred tem je b i l zaposlen kot vodja 
tehničnih služb Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo 
bolnišnice na Golniku. Strokovni direktor še naprej ostaja M i r a n 
Rems, doktor medicine, k i j e to dolžnost prevzel lani. 

"Ker sem nazadnje delal v zdravstvu, sem se kar dobro spoznal s 
problematiko. Pri tem se mi je vseskozi postavljalo vprašanje, zakaj 
bolnišnice ne bi mogle uspešneje poslovati in se razvijati," je svojo 
odločitev v sporočilu za javnost pojasnil Igor Horvat. M . K . 

Pogodbe, denarne prilive in 
odlive je na zahtevo kranjskih 
mestnih svetnikov, presenečenih 
nad "jamo brez dna", za kakrš
no se vse bolj kaže bodoči ska
kalni center, pregledal tudi ob
činski nadzorni odbor. Ta je 
med drugim ugotovil, da so bili 
vsi postopki v zvezi s centrom 
že od prve podpisane pogodbe 
1994. leta vodeni zelo nepre
gledno in da drugi financerji, 
razen občine, svojih obljublje
nih deležev niso primaknili, res 
pa je, da ti deleži konkretno tudi 
niso zapisani v nobeni pogodbi. 

Mestna občina Kranj je doslej 
v gradnjo vložila (revalorizira
nih) 118,9 milijona tolarjev in v 
nakup zemljišča 82,5 milijona. 
Njen strošek je tudi gradnja ka
nalizacije. V s i drugi financerji 
so doslej prispevali le 138,9 mi
lijona tolarjev: državni proračun 
33,9 milijona, fundacija za šport 

45,7, S K Triglav 59,1 milijona 
tolarjev. Prednjačijo torej občin
ski v i r i , čeprav je smučarska 
zveza Slovenije novembra leta 
1993 pismeno obljubila, da bo 
iz državnih in drugih virov za
gotovila do 70 odstotkov pre
dračunske vrednosti bodočega 
centra. 

Center je že doslej predračun
sko vrednost krepko presegel; 
smučarski klub Triglav, ki je od 
občine prevzel investitorstvo, je 
oktobra 2001 podpisal pogodbo 
s škofjeloškim Tehnikom, vred
no 460 milijonov tolarjev. Teh
nik je doslej izdal za 292,2 mili
jona tolarjev računov, neporav
nanih je še okrog 70 milijonov. 
Za dokončanje gradnje po naj
zahtevnejši varianti (skakalnica 
za tekme najvišjega nivoja, telo
vadnica s trim kabinetom) naj bi 
bilo potrebnih še 544,8 milijona 
tolarjev, po najcenejši varianti 

Kater i b o n a j s r e č n e j š i par Kran jske n o č i 2 0 0 3 ? 

G o r e n j s k a p o r o k a 2 0 0 3 
L e š e d o b r a dva m e s e c a nas loč i t a o d n a j o d m e v n e j š e g a d o g o d k a na G o r e n j s k e m , ko bo v r o č a po le tna razigranost 

p o n o v n o privabila v mes to Kranj na pros to v e č kot 7 0 . 0 0 0 ob i skova lcev , kjer b o t rad ic iona lna 2 1 . Kran j ska 
n o č 2 0 0 3 , ki b o tokrat z z e l o boga to p r o g r a m s k o z a s n o v o p o v s e m v znamenju d o b r e zabave , š p o r t a , kulture ter 

m e d n a r o d n i h dejavnost i . 

K r a n j - Da bodo tudi letos najbol jše poč i tn ice v K r a n j u , bo 
nedvomno ponovno poskrbela letošnja Kranjska noč , k i bo po
tekala od 30. jul i ja do 3. avgusta 2003. Vendar pa se ne smemo 
pustiti zavesti, saj je Kranjska noč že dve leti nazaj prerasla v 
nekajdnevni sklop zanimivih dogodkov, danes pa se lahko prav 
vsak Kran j čan ponosno pohvali, saj so iz ene samcate " n o č i " 
dobil i pravi ku l tu rn i festival, k i je bil doslej za K r a n j č a n e bolj 
ali manj želja vzorov večjih slovenskih mest. 

Kot obljublja organizator pri
reditve Zavod Mlad inska M r e 
ža, se obeta Gorenjski regiji 
edinstven dogodek, ki bo z 11 
akt ivnimi prizorišči ter več kot 
70 nas topajočimi skupinami v 
vročih (upamo) poletnih dnevih 
spravil na noge staro in mlado. 
Glede na lanskoletno predstavo, 
ki je bila prav tako pod okriljem 
Zavoda Mladinska Mreža, o 
tem niti ne dvomimo, saj so 
bi l i odzivi množice več kot 
zadovoljivi. 

Poleg že znanih bogatih pro
gramskih vsebin bo nedvomno 
največja medijska novost G o 
renjska poroka 2003, ki bo v 
soboto, 2. avgusta 2003, na 
osrednji prireditvi Kranjska noč 
2003. Poroka je slovesen dogo
dek v življenju dveh ljudi in 
povsem samoumevno je, da bi 
si ga rado ogledalo čim več 
bližnjih in daljnih sorodnikov, 
prijateljev in znancev. 

Ko pogovor nanese na poroko 
(lastno ali nekoga drugega), 
večkrat pomislimo tudi na tradi
cijo in s tem povezane ljudske 
vraže in obrede, k i naj bi bi l i 
porok za uspešen in dolgotrajen 
zakon. Dejstvo je tudi, da si Slo
venci za pripravo poroke vza
memo vedno več časa. Tudi 
maj, najlepši pomladni mesec, 
ni ostal edini mesec, ki ga lahko 
poimenujemo "poročn i" , kajti 
zgodnje poletno sonce v avgustu 
postaja vedno bolj priljubljeno 
ozadje poročni ceremoniji. V 

sodelovanju z Gorenjskim gla
som bo tako vse do 6. jun i ja 
potekalo zbiranje prijav vseh 
parov, k i se želijo poročiti na 
tako pomemben dan za Gorenj
sko regijo in hkrati prispevati k 
oživitvi starega mestnega jedra 
Kranja. Po izkušnjah iz prejš
njih let si letno v Sloveniji svoj 
"da" izreče okoli 8.000 parov. 
Sama organizacija takšnega do
godka zahteva ogromno truda in 
energije (pa še kaj drugega bi se 
našlo). Le katere neveste pa ne 
bi skrbelo, kakšna bo njena po
ročna obleka, njen videz, nakit, 
ali bo torta resnično takšna, kot 
na sliki , pa vso to cvetje, ipd.? 
Tudi ženini običajno niso brez 
skrbi, saj je potrebno zagotoviti' 
celoten potek, pa fotografa, hra
no, pijačo, kravato ter čevlje, 
obleko za priče, glasbo, ...uhhh, 
... res zna biti vse skupaj kar 
naporno. 

Vendar pa bo v tem letu samo 
eden srečni par, ki mu za vse 
skupaj ne bo potrebno skrbe
ti. Organ iza to r vam bo tako 
zagotovil prav vse potrebno za 
izvedbo mnogim najbolj po
membnega dogodka v življenju: 
medijsko poroko s celotnim pro
tokolom, sanjsko poročno poto
vanje (ali inclusive), stiling 
(make-up, frizerstvo), knjigo 
želja mladoporočencev, obleko 
za mladoporočenca, obleko za 
priči, čevlji, cvetje, dekoracijo, 
poročno torto ter ostale dobrote, 
zlata poročna prstana, svečani 

avtomobilski prevoz za mla
doporočenca, fotografiranje, 
spremljavo ansambla Slapovi 
ter program, šampanjec ter po
ročni blagoslov župana M O 
Kranj Mohorja Bogataja. 

Uzakonite svojo ljubezen na 
dan, ki si ga bo zapomnila vsa 
Gorenjska - tudi zaradi vas, ali 
kot bi rekla Karmen Stavec: 
" B i l je lep poletni dan, ... na 
Kranjski noči 2003!" 

Organizator vam nudi: medij
sko poroko s celotnim protoko
lom, sanjsko poročno potovanje 
(ali inclusive), stiling (make-up, 
frizerstvo), knjigo želja mlado
poročencev, obleko za mlado
poročenca, obleko za priči, čev

lji , cvetje, dekoracijo, poročno 
torto ter ostale dobrote, zlata 
poročna prstana, svečani avto
mobilski prevoz za mladoporo
čenca, fotografiranje, spremlja
vo ansambla Slapovi ter pro
gram, šampanjec ter poročni 
blagoslov župana M O Kranj 
Mohorja Bogataja. 

Medijski pokrovitelj: Gorenj
ski glas 
Vse prijave pošl j i te do 06. 
juni ja do 12.00 ure na naslov 
(ali oddajte osebno): 
Zavod Mlad inska M r e ž a 
Kidričeva cesta 55a, 
4000 Kranj s pr ipisom: 
" Z A G O R E N J S K O 

P O R O K O 2003" 

PRIJAVNICA 
ZA GORENJSKO POROKO 2 0 0 3 
Ime in priimek ženina: 

Starost: 

Poklic: 

Hobiji: 

Telefon: 

Naslov: 

Ime in priimek neveste: 

Starost: 

Poklic: 

Hobiji: 

Telefon: 

Naslov: 

Kratek opis obeh partnerjev, kje in kdaj sta se spoznala, zakaj sta 
se odločila za poroko na Kranjski noči 2003. 

(skakalnica za treninge v vseh 
letnih časih) pa 335 milijonov 
tolarjev. Nadzorni odbor, k i seje 
odločil tudi za zunanji pregled 
dosedanje porabe denarja (revi
zijo), predlaga odločitev med 
eno od variant, s čimer naj bi 
očitno podcenjeni projekt ven
darle počasi prignali do kraja. 

Za to se zavzema tudi kranjski 
župan Mohor Bogataj, k i je 
pred dnevi povabil k podpisu 
pisma o nameri vse sofinancer-
je gradnje. Zelenega odziva ni 
bilo, pismo je ostalo nepodpisa
no. Zato je župan "poroči lo o 
skakalnici Bauhenk", ki naj bi 
ga v sredo obravnavali mestni 

svetniki, na samem začetku seje 
tudi umaknil z dnevnega reda. 
V gradivu, ki dokaj nazorno pri
kazuje dosedanji potek dogo
varjanj o projektu, pogodb in 
številnih aneksov kot tudi pri l i
vov in porabe denarja, pa je žu
pan tudi predlagal, naj bi objekt 
na Gorenji Savi po eni od štirih 
variant zgradili do vključno 
osme faze, torej brez telovadni
ce in trim kabineta, mestna ob
čina pa bi v celotni investiciji 
sodelovala s 30-odstotnim dele
žem denarja, kar pomeni, da naj 
bi za dokončanje dolgovala 
še od 78,6 do 104,3 milijona 
tolarjev. Helena Jelovčan 

Lastniki ne želijo ne 
graditi ne prodati 

Šenčur - Občina Šenčur očit
no dobro gospodari, je bila ena 
od ugotovitev na seji občinske
ga sveta, k i je obravnaval za
ključni račun proračuna za mi
nulo leto, zaključno poročilo 
nadzornega odbora in premo
ženjsko bilanco. Predlagali so, 
naj bi za naprej med predsedni
ki krajevnih in vaških skupnosti 
naredili anketo o krajevnih po
trebah, svetnik Jože M u r n i k pa 
predlaga, naj bi te potrebe raje 
usklajevali na skupnih sestankih 
predsednikov z vodstvom obči
ne. Nadzorni odbor je opozoril 
še na urejanje malih naročil (pod 
10 milijonov), kar naj bi občina 
urejala z internim predpisom. 
Zupan M i r o Koželj pravi, da je 
dokument že v pripravi. Ugotav
ljajo tudi, da pri prometu z ne
premičninami prihaja do težav, 
ker so odkupne cene zemljišč 
zelo nizke. Predlagajo, da bi bile 
cene bolj prilagojene tržnim. 

Ta teden so se na občinskem 
svetu natančneje posvetili tudi 
problematiki gospodarjenja s 
prostorom s poudarkom na iz
gradnji obrtno poslovne cone in 
ostalimi nezazidanimi zemljišči 
v občini , namenjenimi za go
spodarsko dejavnost. Projekt 
poslovne cone, k i ga je občina 
leta 1998 oddala podjetju Ržiš-
nik&Perc, je izpolnjen le do 
tretjine, želeli pa bi pridobiti za 
poslovno gradnjo še preostali 

dve tretjini zemljišč na tem ob
močju. Svetniki so ugotovili, da 
pogodba o skupnem projektu z 
omenjenim podjetjem ne velja 
več, zato bodo pripravili aneks 
k pogodbi. V zvezi z nadaljeva
njem izgradnje poslovne cone 
pa bo občina prevzela pobudo, 
sklicala lastnike, se z njimi do
govorila o soglasju za odkup 
zemljišča po enotni ceni, spod
budila pa j i h bo tudi k zložbi 
zemljišč, da bodo ustvarjeni po
goji za gradnjo za poslovne na
mene. Pogoj za nadaljnjo iz
gradnjo poslovne cone je uredi
tev dostopa vanjo z regionalne 
ceste. Izdelane so že tri varian
te, o katerih se morajo v občini 
čimprej dogovoriti. Poleg po
slovne cone je v občini ob regi
onalni cesti že okoli 50.000 
kvadratnih metrov zazidljivih 
površin, ki pa brez ureditve do
stopov in komunalne infrastruk
ture za morebitne investitorje 
niso zanimiva. Tudi za ta zem
ljišča pričakujejo rešitve od D i 
rekcije RS za ceste V zvezi z 
lastniki zazidljivih zemljišč, ki 
ne kažejo zanimanja ne za grad
njo ne za prodajo zemljišč, pa 
so razmišljali, kako j ih spodbu
diti k enemu ali drugemu. Če j ih 
ne bo država s svojo davčno po
litiko, j ih lahko občina tako, da 
sproži postopek za prekategori
zacijo v kmetijsko zemljišče. 

Danica Zavr l Žlebi r 

Vrtec Kekec v rožicah 
Vzgoji tel j ice in o t roci iz V r t c a K e k e c s o pripravili razstavo 
p o m l a d a n s k i h cvet l ic in c e l o l e t n e g a d e l a ter ustvarjalne 

de l avn ice , n a katerih s o predstavil i v se , kar s o s e nauči l i 
v l e t o š n j e m letu. 

K r a n j - Vzgojiteljice Vr t ca Kekec pravijo, da je Kekec njihov 
simbol in vzor. Živahen je, vesel, poln življenja, dober, s pesmijo na 
ustih in v nenehnem gibanju, zato s svojimi dejavnostmi poskrbijo, 
da so takšni tudi otroci. Vodilni temi življenja v vrtcu sta "Živimo 
zdravo z naravo" in "Spoznavajmo slovensko ljudsko izročilo", s 
čimer se seznanjajo otroci preko petja, plesa, likovne ustvarjalnosti, 
družabnosti, pohodov in ustvarjalnih delavnic. V preteklih letih so 
spoznavali življenje in kulturo pastirjev v alpskem svetu, v projektu 
"od ovce do puloverja" spoznavali pridobivanje in uporabo volne, 
pekli medenjake. 

Skozi letošnje leto pa so j ih spremljale cvetlice. Naslikali so j ih na 
pomanjšane stranice starih slovenskih skrinj, na majhne stolčke in 
starinske stenske ure. Narisali so j ih tudi v različnih tehnikah na pa
pir, voščilnice, naredili velike sončnice iz koruznih listov in zrn, 
številne majhne šopke iz papirja, gline in odpadnih materialov. 
Naučili so se nekaj pesmic o cvetlicah in j ih spoznavali na spre
hodih v naravo. Zapeli, zaigrali in zaplesali pa so tudi na pred
stavitvi v četrtek, nato pa k izdelovanju cvetlic povabili še starše m 
njihove bližnje. "Rumene sredice" Kinder jajčkov in lončke od 
"Fruchtvvergerjov" so domiselno spremenili v tulipane, marjetice in 
ostale cvetlice. Rožice so delali tudi iz gline, j i h slikali na 
improvizirano steno in še kaj. Bi lo je ustvarjalno in veselo. 

Kat ja Dolenc 



Šole so tesne in stare Okus Jesenic 
Ravnatelj O Š Križe J a n e z P i š k u r opozar ja , d a nimajo ustreznih prostorov z a devet le tko . Napel jave v 3 3 let stari 

stavbi s o s l abe . 

Kr iže , Bis t r ica - Nakopičene probleme v kr iški šoli bodo obrav
navali prihodnji teden na seji sveta zavoda, kamor bodo povabili 
tudi predstavnike staršev, krajevnih skupnos t i in občine Tržič . 
M i n u l i torek pa so seznanil i svet s t a r šev O S Bis t r i ca , kako 
potekajo priprave na devetletko. Letos načr tuje jo obnovo šole v 
Kovorju, prihodnje leto pa začetek gradnje pr iz idka v Bis t r ic i . 

Šola Križe je letos najboljša v občini. Žal je njena stavba najslabša. 

Osnovno solo v Križah so od
prli leta 1970. Od takrat se ni 
dosti spremenilo v njej. Pred leti 
so dobili novo peč za centralno 
kurjavo. Dotrajana okna menja
jo že več let, a del še vedno niso 

končali . Najbolj neustrezne so 
sanitarije, k i so stare toliko kot 
zgradba. Tudi napeljave so sla
be, zato j ih bodo morali obnovi
ti. Vsako leto dobijo od občine 
4,4 milijone SIT za investicijsko 

vzdrževanje, kar je komaj dovolj 
za nujna popravila. 

"Velika težava je, da denar za 
obnove prihaja z zamudo. Pred 
dnevi so Nakazali manjkajočih 
1,4 milijona SIT za lani. Letos 
še nismo dobili denarja. Varču
jejo celo pri košnji zelenic, kar 
smo letos opravili sami. Ob ta
kem ravnanju občine me zelo 
skrbi, kako bo jeseni možen 
prehod na devetletko. Kaj to po
meni, sem opozarjal že dolgo. 
Naš kolektiv je po strokovni 
rjlati pripravljen na spremembe. 
Žal še vedno niso zagotovljeni 
ustrezni prostorski pogoji. Re
publiški program predvideva, 
naj bi do leta 2006 pridobili ne
kaj kabinetov in manjših učil
nic, eno večjo učilnico, multi
medijsko učilnico z računalni-
co, knjižnico in večjo športno 
dvorano. Ker tega še ni, bo nuj
no pripraviti dva razreda za de
vetletko in obnoviti dve učilnici 
osemletke. Kdaj se bodo začele 
obnove, še vedno ne vemo. Zato 
bomo prihodnji teden sklicali 
sestanek sveta zavoda, na kate
rega bomo povabili tudi tržiške-
ga župana. Radi bi razčistili ne

rešene zadeve, katerim se je pri
družila še namera za prepis 
okrog 50 naših učencev iz Pri
stave v tržiško šolo," je povedal 
Janez P iškur , ravnatelj OŠ K l i 
že. 

Minu l i torek se je sestal svet 
staršev OŠ Bistrica. Ravnatelji
ca M a r i j a Klofu ta r je zbrane 
seznanila tudi s pripravami na 
devetletko. Kot predvidevajo, 
bodo junija začeli obnavljati 
podružnico Kovor. Tam bodo 
izdelali dve učilnici v podstreš
ju, zamenjali napeljave in obno
vi l i sanitarije. Ob 110-letnici 
šole bo jeseni v njej 88 učencev, 
kar je 21 več kot doslej. V ma
tični šoli bodo zaenkrat prisilje
ni nameniti dva kabineta za 
učilnici, saj se bo krog 460 
učencev razširil s šolarji devet-
letke. Obnove prostorov 30 let 
stare zgradbe bodo verjetno mo
rale počakati zaradi stiske z de
narjem. Skupaj z občino se pri
pravljajo na izgradnjo prizidka 
k šoli, ki naj bi se začela prihod
nje leto. Pozneje je v načrtu še 
manjša telovadnica za učence 
razredne stopnje. 

Stojan Saje 

Jubilej nekdanjih županov 
Radovljica - Radovljiški ž u p a n Janko S. Stušek je minul i teden 
v sejni dvorani obč inske stavbe sprejel nekdanja radovl j i ška 
ž u p a n a , oz i roma predsednika radovl j i ške s k u p š č i n e . Razlog 
je b i l njun visok življenjski jubilej . Franc Jere je praznoval 80. 
rojstni dan, Boris Šet ina pa svojo 70-letnico. 

Slovesnega sprejema so se po
leg jubilantov udeležili tudi se
danja podžupana Jože Rebec in 
J o ž e Kapus , nekdanji župani 
Ivan Cerkovnik , ki je občino 
vodil leta 1974, B e r n a r d To-
nejc, je opravljal funkcijo prve
ga moža občine od leta 1985 do 
1988, in V l a d i m i r Č e r n e , ra
dovljiški župan od leta 1990 do 
1993, in predsednika nekdanje
ga izvršnega sveta Franc Pod-
jed in Janez Smole. Župan Jan
ko S. Stušek, minul i teden je 
tudi praznoval okroglo obletni
co 60. rojstni dan, je o Francu 
Jeretu, k i je občino vodil od leta 
1961 do 1967, dejal, da je b i l 
prvi predsednik skupščine obči
ne Radovljica in človek, k i je 
združeval in povezal ljudi seda

nje radovljiške, blejske in bo
hinjske občine. Boris Šetina pa 
je funkcijo prvega moža občine 
opravljal v letih 1983 in 1984. 
Po Stuškovih besedah je uspeš
no nadaljeval delo njegovega 
predhodnika Jereta. Šetina je 
postavil temelje občinske upra
ve, vsa leta pa je ostal zvest 
pravniškemu poklicu. Župan 
Stušek j ima je izročil simbolič
no darilo - občinski ključ, k i so 
ga izdelali kroparski kovači. Še
tina je presenetil tudi s poda
tkom, da šele poleti, po 44 letih 
službovanja, odhaja v pokoj, k i 
pa še zdaleč ne bo čas brezdelja, 
saj bo že jeseni začel obiskovati 
predavanja na univerzi za tretje 
Življenjsko obdobje. Pravi, da 
ga mika restavratorstvo, delo z 

Trije župani - sedanji v družbi z nekdanjima (na sliki z leve): Franc Jere, 
Janko S. Stušek in Boris Šetina. 

lesom mu je bl izu. Z užitkom 
spremlja strankarsko življenje in 
je vesel pluralizma in demokra
cije. Jere pa seje med upokojen
ce vpisal pred dobrima dvema 
desetletjema. "Še vedno po 
malem sestankujem, saj sem de
javen v društvu upokojencev, 

Pogovor o preventivi 
Medvode - Lokalna akcijska skupina za preventivo zlorabe dovo

ljenih in nedovoljenih drog, ki jo v občini Medvode sestavljajo mla
di, zdravstveni delavci, šola in drugi dejavniki, ki so kakorkoli po
vezani z mladimi, so se na prvi okrogli mizi v medvoški knjižnici 
sredi tedna lotili pomoči mladim pod naslovom Še preden bo pre
pozno. Ob uvodni in hkrati prvi predstavitvi skupine so predstavili 
vsebino in namen delovanja ter program v prihodnje. Na prvem sre
čanju je o prostem času in družini govorila iz Društva za promocijo 
zdravja Slovenije Alenka Kokalj, predstavljen je bil mladinski cen
ter Brežice cona iz Fužin in vloga ter pomen šole, o čemer je govo
rila Fani Čeh. Z okroglimi mizami na tematiko življenje in delo 
mladih bodo v prihodnje nadaljevali. A . Z . 

Klatilo 

B e l u i 
Hrani 9B.3MŠH* 

Glasbene želje: 04 231 60 60 
SMS box: 031 383 383 
Marketing: 041 713 972 ' 
Radio 3«M, d o.o. Šmarjeliia C. 4000 Kranj 

poleg tega sem navdušen gobar 
in rad obdelujem vrt." Radovlji
ška občina je po njegovem mne
nju zamudila zlate čase, ko bi 
z državnim denarjem lahko 
poskrbela za deponijo in čistilne 
naprave. In tudi o demokraciji 
nima najboljšega mnenja; dejal 
je, da je slabša kot pred leti in 
da včasih že diši po anarhiji. 
Na prijetni in okusni pogostitvi 
seje zvrstilo še veliko spominov 
na leta, k i so bi la povsem 
drugačna od sedanjosti in 
med obujanjem spominov se je 
znašla tudi kakšna življenjsko 
preizkušena modrost. 

Renata Škr j anc , foto: R.Š . 

Hotel Špik naprodaj 
Gozd Martul jek - Vaščani Gozd Martuljka so se pred tednom dni 

na zboru vaščanov soglasno izrekli proti temu, da bi slovenska naft
na družba Petrol hotel Špik v Gozd Martuljku spremenila v dom 
starejših občanov. Predstavniki Petrola so že tedaj jasno povedali da 
hotela, ki že nekaj let posluje z izgubo, ne nameravajo obnoviti. Te
den dni potem so časopisi objavili Petrolovo informativno zbiranje 
ponudb za prodajo ali oddajo objekta, avtokampa m rekreacijskih 
p o v l m naprav hotela špik v Gozd Martuhku v „ V Mar
tuljku Petrol torej prodaja ali odda v najem hotel Špik z 98 sobam,, 
tr, teniška igrišči, avtokamp s površino 31 tisoč kvadratnih me*ov, 
v katerem je kopališče z zunanjim plavalnim bazenom. D.S. 

Kabelska televizi ja in šola 
Preddvor - Občinski svet v Preddvoru se je znova ukvarjal z dve

ma aktualnima vprašanjema: kabelsko komunikacijskih sistemom 
m izgradnjo osnovne šole. Svetniki so tokrat sprejeli'pismo o name
ri med občino in družbo za komunikacijske storitve Telemach iz 
Ljubljane, v katerem slednja zagotavlja, da bo odkupila kabelsko 
razdelilni sistem v občini Preddvor in določa tudi pogoje odkupa. 
Franci Bizjak, k i vodi odbor za obnovo in izgradnjo osnovne šole v 
Preddvoru, pa je svetnike znova seznanil s potekom del. Že do sep
tembra morajo biti narejene tri učilnice v kleti, kjer je bila prej ku
rilnica, hkrati pa naj bi začeli obnavljati tudi telovadnico, skupna 
vrednost del z vso potrebno dokumentacijo bo nekaj več kot 98 mi
lijonov. Od tega naj bi država prispevala 35 milijonov, občina pa je 
v letošnjem proračunu za ta namen zagotovila 42 milijonov. Vsa na
ložba v šolo, ki jo bodo temeljito preuredili in nadgradili z drugim 
nadstropjem, bo veljala 585 milijonov tolarjev, finančna konstrukci
ja gradnje pa je razdeljena na deset let, saj si občina z majhnim 
proračunom drugega tudi ne more privoščiti. ' j j . ž 

I 
• • • • 

PATRIZIA G IAMBI (ITA): »With Jesenice Taste« 
(Matinasti bonboni, prozorna folija; Bologna, Jesenice 2003) 

Povabili so me, da obiščem Jesenice. 
Sprehodila sem se skozi mesto. Spominjam se 

neverjetno visokega dimnika, ki simboli-
žira daljno preteklost, ko so bile Jese-

2mt Ki m c e pomembno železarsko mesto in 
^J,^^ železniško križišče. 

Danes hi t ro dobiš občutek, da 
je mesto zapuščeno. V podhodu je 
veliko grafitov, na strehi neke trgovi
ne pa kolo, pritr jeno na nenavaden 
način; morda v njej popravljajo kolesa 

ali pa je tam kar tako. To so zame očit
ni znaki življenjske energije, morda 
nespoštljive, k i se vrača v mesto in k i 
se želi otresti podobe Jesenic kot 

vsejugoslovanskega mesta. 
Nato so me prosi l i , naj o tem glob
lje razmislim in svoje misli pred
stavim javnosti. Moj pogled je 
pogled naključnega popotnika, , 
k i ne govori nit i jezika države, 
skozi katero potuje. 

Domisl i la sem se obreda »deljenja in 
J J L uživanja« hrane. 
E l Od 24. maja 12.000 majhnih bonbonov »z 

okusom Jesenic« na različnih javnih me-
stih in v lokalih čaka, da obudite staro

davni obred uživanja nečesa z nekom. 

Patrizia Giarnbi, maja 2003 

B o n b o n i s o J e s e n i č a n o m n a v o l j o o d 

24. Maja 03 
v g o s t i l n a h , b a r i h i n n a d r u g i h j a v n i h 

l o k a c i j a h m e s t a , d o k l e r s o n a z a l o g i 
•With Jesenice Taste« je del umetniškega projekta NI UMETNOST NE I KEINE 
KINST NICHT I MENTE ARTE: NO kulturnega centra na univerzi v Celovcu. 
Klagenfim - Universitatskulttirzentrum l'NIKl'M v sodelovanju i (iornjesavkim 
muzejem Jesenice in ZSKD Trst Trieste. Akcija je del trilateralnega umetniškega 
cikla LEPA PUŠČA i SCH0NE ODE I BELLA BRIL1A (Bistrica v Rožu, Jesenice, 
Cave del Preclil 2002-2003), ki ga podpira Evropska Komisija. 
INFORMACIJE: 1'MKl M Celovec I tel. +43.664.4511854 I unikum@wnj-klw.ac.at 
www.unikum.ac.at I GORNjESAVSKl MUZE) JESENICE I tel. +386.45.833500 

mailto:unikum@wnj-klw.ac.at
http://www.unikum.ac.at


GORENJKA - GORENJEC MESECA 
A P R I L A 2 0 0 3 

Razburlj iva bližina 

Maja Poljanec Nejc Košnik 

Po prvem krogu smo zapisali, da sta si kandidata po glasovih, k i 
ste jima j ih namenili, skoraj enaka. Maja je dobila 54 glasov, Nejc 
pa 53. Drugi krog je negotovost oziroma majhno razliko spet samo 
še potrdil. Tokrat je Maja Poljanec dobila'56 glasov in j ih ima tako 
zdaj skupaj 110, Nejcu Košniku pa ste namenili 59 glasov in j ih ima 
po dveh krogih skupaj 112. Razlika je torej zares naravnost razbur
ljivo nepomembna. Ostajata pa nam še dva kroga. 

M a j a Poljanec je vzela za svoj življenjski poklic igralstvo. Zanj se 
"ur i" v Rusiji. Študira na igralski Akademiji v Sankt Petersburgu. V 
Rusiji živi, kot je zapisala, po pravilih ruskega življenja in medna
rodnih študentov. Življenje med študijem na Akademiji v Rusiji pa 
je popisala v devetnajstih nadaljevanjih tudi v podlistku, ki smo ga 
objavljali v Gorenjskem glasu. 

Nejc Košnik , dijak ekonomske gimnazije se je odlično odrezal na 
frankofonskem tekmovanju. Za učenje francoskega jezika gaje nav
dušila sestrična. Na tekmovanju v Celju pa je navdušil žirijo z izvir
nim rapanjem v francoščini. Tako je postal eden od štirih slovenskih 
nagrajencev, ki bodo julija potovali v Francijo, kjer se bodo zbrali 
študentje z vsega sveta, ki imajo radi francoščino. 

Glasujete bralci Gorenjskega glasa in poslušalci Radia Sora, Ra
dia Triglav Jesenice in Radia Gorenje. Glasujete pa lahko tudi po 
elektronski pošti na naslov: info@g-glas.si. Najbolj preprosto pa je 
glasovanje z dopisnico, na katero vpišete enega od obeh predlogov 
za Gorenjko oziroma Gorenjca meseca in j ih pošljete na naslov: 
G O R E N J S K I G L A S , p.p. 124, 4001 Kranj. 

V izboru sodelujejo v mesecu aprilu tudi F R I Z E R S K I A T E L J E 
S I L V A v T C D O L N O V na Primskovem, Šuceva 3, telefonska 
številka: 04/23-43-070 in Terme Snovik - K a m n i k , d.o.o., Molko-
va pot 5, 1241 Kamnik, telefon 01/8308-631. Izžrebali smo deset 
srečnežev. 

V F r i ze r sk i atelje Si lva v T C Dolnov je povabljena K a r i n 
Schauer, Gorice 33 D, 4204 Golnik. Vrednostna pisma prejmejo: 
Lojz T r š a n , Valburga 42/A, 1216 Smlednik; Slavko Bohanec, 
Pot na Pretovč 29, 4224 Gorenja vas in Drago K o k a l j , Ševlje 
34, 4227 Selca. Š e s t k r a t po eno vstopnico p r i blagajni Term 
Snovik dobijo: Gregor Fe rku l j , Deteljica 13, 4290 Tržič; 
Stane Je r i č , Vogel 6, 4201 Zg . Besnica; Sandra Grošel j , Lipce 
30, 4273 Blejska Dobrava; M a š a B u d n a , Zg . Bitnje 275, 4209 
Žabnica; A n i c a K u r a l t , Višnarjeva 4, 1215 Medvode in Pav l i 
Mausser, Mencingerjeva 3, 4001 Kranj (pri blagajni pokažite le 
osebni dokument). 

LEKARNA PLAVŽ 

vabi v prijetno de lovno okolje 

m a g . f a r m a c i j e in f a r m a c e v t s k e g a t e h n i k a 

Lekarna Plavž, C. Cirila Tavčarja 3b , 4 2 7 0 Jesen ice 
Informaci je po tel . št.: 0 3 1 / 6 1 2 5 79 , e-mail: lekarna-plavz@steelplast.si 

S E D M I C A 

S a t e l i t s k i m r k 

Televizijski spektakel tedna je 
za nami. V njem so lahko uživa
l i , ali pa tudi ne, gledalci slo
venske in hrvaške državne tele
vizije ter beograjske zasebne 
mreže B 92. V šesturnem zasli
šanju pred haaškim sodiščem za 
vojne zločine seje nekdanji slo
venski predsednik Milan Kučan 
dobro odrezal. Še zlasti v prvem 
delu, ko je odgovarjal na vpra
šanja tožilca. 

Čeprav se je nekdanji srbski 
predsednik in domnevni balkan
ski krvnik Slobodan Miloševič 

na križno zaslišanje kronske pri
če (kar naj bi Kučan po njego
vem bil) dobro pripravil in opre
mil z arhivskimi dokumenti iz 
nekdanjega zveznega arhiva, je 
ostala njegova strategija na rav
ni baščaršijske dekadence. Če bi 
se dalo, bi namreč Kučanu in 
posredno Sloveniji podtaknil 
vse, česar ga v zvezi z balkan
skimi vojnami bremeni haaška 
obtožnica. 

Najbolj bosa je bila Miloševi-
čeva teorija o agresiji slovenske 
teritorialne obrambe na do zob 
oboroženo Jugoslovansko arma
do. Pri tem naj bi bila slovenska 
stran zagrešila vojna hudodel
stva, kot so: mučenje in strelja
nje zajetih pripadnikov JA, tero
riziranje in preganjanje c i v i l i 
stov neslovenske narodnosti, iz
črpavanje medicinskega osebja 
in bolnikov v vojaškem sanato
riju Rimske toplice in podobno. 
Skratka, nekdanji srbski pred
sednik se je vedel, kot da bi bil 
obtoženec nekdanji slovenski 
predsednik, ne pa on sam. K u 
čan pa se ni dal zmesti in mu je 
vrnil milo za drago tako, da ga 

V skladu z 9. č l e n o m Pravilnika o oddajanju neprofitnih 
stanovanj v najem (Ur. list RS š t . 2 6 / 9 5 in 31 /97 ) in v skla
du z Razp isom za oddajo neprofitnih stanovanj v Občini 
Ž i r o v n i c a (objavljen v G o r e n j s k e m g lasu dne 11. 0 4 . 
2 0 0 3 ) , objavljamo seznam u p r a v i č e n c e v za pridobitev 
neprofitnega stanovanja v najem: 

Zap.št . Ime in priimek Naslov Š t .oseb Št.točk 
1 URŠIČ Alenka Breg 5/b, 3 276,00 

Žirovnica 
2 M U L E J Margareta Žirovnica 2 /c , 3 276,00 

Žirovnica 
3 KOVAČ Petra Zabreznica 5, 3 216,00 

Žirovnica 
4 JUNEŽ Primož Breg 46, 1 195,50 

Žirovnica 
5 RICHTER Franci c. Revolucije 1/a, 3 80 ,00 

Jesenice 

S e z n a m u d e l e ž e n c e v razp isa , ki n iso u p r a v i č e n i do 
pr idobi tve neprof i tnega s tanovanja v najem (2. č l e n 
Prav i ln ika o oddajanju neprofi tnih stanovanj v najem, 
Ur. list RS št . 2 6 / 9 5 in 31 /97) : 

1. VIŠNAR Severin, Vrba .39, Žirovnica 
2. V O Z E L Sašo , Selo 8, Žirovnica 
3. RAIHARD Elvira, Moste 78, Žirovnica 
4. POGAČAR Tanja, Smokuč 16, Žirovnica 
5. R O Z M A N Simona, Smokuč 14, Žirovnica 

Jesenice, 21.5.2003 
Dominvest, d.o.o 
O b č i n a Žirovnica 

je dosledno imenoval obtože
nec. Pri tem pa ga ni v treh urah 
navzkrižnega zaslišanja menda 
niti enkrat pogledal, ampak je 
ves čas komuniciral izključno s 
sodniki. 

Toda. Vsaka palica ima dva 
konca. In tako je tudi v tem pri
meru. Kučan je v Haag pripoto
val z dediščino nekdanjega 
obrambnega ministra Janeza 
Janše in nekdanjega predsedni
ka predsedstva S F R J Janeza 
Drnovška. Na kar Miloševič ni 
pozabil. Tako je Kučana vprašal 
to in ono o ilegalni trgovini 
z orožjem in uvedbi izrednih 
razmer na Kosovu. Hočeš nočeš 
je moral nekdanji slovenski 
predsednik priznati, da tako 
imenovana Mogetova komisija, 
k i se je v državnem zboru 
ukvarjala s preiskavo nedovolje
ne trgovine z orožjem, svojega 
dela ni končala. Oziroma, še 
ni končala. 

Še preden je javnost utegnila 
slišati Kučanovo videnje in ve
denje o uvedbi izrednih razmer 
na Kosovu, pa se je zgodilo ne
kaj, česar ni , začuda, v sredo 
zvečer pri osrednjih poročilih 
opazil nihče. Novinarji državne 
televizije in POP T V so namreč 
prezrli dejstvo, daje bilo televi
zijskega prenosa konec kar sredi 
zaslišanja. Menda so zaradi 

poteka dogovorjenega časa pre
nos prekinili v Haagu. Kakor 
koli že, tik pred koncem spekta
kla se je slika spet pojavila. 
Tako je balkanska javnost za 
las ujela zaključne tožilčeve be
sede, da bo moral odločbo 
ustavnega sodišča iz februarja 
1999 na enem od prihodnjih za
slišanj razložiti pravni strokov
njak. To mi je dobesedno vzelo 
sapo. Katero odločbo katerega 
ustavnega sodišča? Vzemimo, 
da je haaški tožilec govoril o 
kateri od odločb srbskega ustav
nega sodišča. A l i pa ustavnega 
sodišča Z R J . Toda, kaj bi lahko 
o teh odločbah izpred štirih let 
povedal slovenski predsednik? 
Nič. Zato je verjetno, da je 
Miloševič Kučana v Haagu 
spraševal o odločbi Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije, k i 
zadeva tako imenovane izbrisa
ne. Potemtakem bodo v Haag 
poklicali predsednico sloven
skega ustavnega sodišča. A l i pa 
morda kar gospoda Matevža 
Krivica. Če drži, da je, Miloše
vič omenil domnevno izbrisane, 
potem je gotovo dvoje. Prvič, 
da ima obtoženec v Sloveniji 
dobro razpredeno obveščevalno 
mrežo. In drugič, da bo politič
na temperatura v Sloveniji še 
zelo visoka. 

Marje ta Smolnikar 

Poročil i so se 
Preddvor, 12. apri la 2003 
Robert Jungher in Mateja Resman, Kranj, Jelenčeva ul. 32 a 
Milorad Vujanovič in Suzana Pavlovič, Kranj, U l . Rudija Papeža 34 
Samo Klemenčič in Nina Gabrovšek, Ljubljana, Sketova ul. 9 
Preddvor, 19. apri la 2003 
Janez Cerar in Tanja Rajgelj, Kranj, Cesta Jaka Platiše 5 
K r a n j , 26. apr i la 2003 
Boštjan Fende in Staša Likozar, Kranj, Jezerska c. 71 
Preddvor, 3. maja 2003 
Uroš Pristov in Alenka Novak, Spodnje Bitnje 43 
Aleš Gorjup in Nataša Zore, Milje 15a 
Klemen Seidl in Anita King, Bistrica pri Tržiču, Na Logu 12 
Preddvor, 10. maja 2003 
Janez Smukavec in Tadeja Gosar, Šutna 104 
Preddvor, 17. maja 2003 
Izidor Izlakar in Tanja Fleišer, Kranj, Gogalova ul. 7 
Rok Žle in Irena Fister, Šenčur, Pipanova c. 76 
Miroslav Drobnjak in Dijana Brajič, Kranj, U l . 1. avgusta 11 
Škofja L o k a , 17. maja 2003 
Boris Kavčič in Petra Božič; 
Janez Prah in Katarina Jug; 
Matija Obolnar in Barbara Kozel; 
Robert Dolšak in Tanja Majnik; 
Andrej Alič in Sonja Krek; 
Ole Peter Jensen Bloch in Marjana Blaznik. Čes t i t amo! 

Piše Milena Miklavčič 

U s o d e 

Ženske so vsega krive 
Miran strašno rad sprašuje, ko se mu enkrat od

veze jezik. Zanimalo ga je, če imam tudi jaz raje 
take dedce, ki so lepo urejeni in politi s kolonjsko 
vodo. Ko sem mu prikimala, je samo zamahnil z 
roko in prepričljivo dejal, da so vse babe glih, da 
moški tako ali tako nič ne prebere, na katerokoli se 
spravi, reče na pol jezno in kar malo se ustrašim, 
da bo še mene postavil pred vrata tako kot svojo 
sosedo. Počasi se je le razgovoril, kljub temu da je 
svoje pripovedovanja na začetku stalno prekinjal z 
besedami: to ni važno, to ni zanimivo, to ne bo ni
kogar brigalo, to ni za v javnost in podobno. 

Počasi sem izluščila, da ga je pred mnogimi leti 
na gorenjski konec prinesla bolezen. Ja, točno tako 
je bilo, je ponovil, ko je videl, da sem ga nejever
no pogledala. Kot otrok je imel hudo astmo, zdrav
niki takrat še niso poznali ustreznih zdravil kot da
nes in so svetovali njegovi mami, naj menjajo oko
lje, kajti edino to bo fanta pozdravilo. Na Gorenj
skem so imeli teto, ki je Mirana že kot petletnega 
vzela k sebi. Bil je zelo navezan na dolenjske griče, 
gore so se mu zdele grozljive in ponoči, ko ga je 
tlačila mora, se mu je sanjalo, da so se prevrnile 
točno na njihovo streho in ga pokopale pod seboj. 

"Prvo leto, ko sem bil pri teti, astme nisem imel 
in moja mama je bila vsa srečna, da me je gorski 

zrak pozdravil. Niti pomislila ni, da bi lahko bil 
osamljen, nesrečen in žalosten, ker je ni bilo ob 
meni. Ko sem potarnal, da mi je dolgčas, mi je 
rekla, da imam vsega dovolj od dobre hrane, sve
žega zraka do lastne postelje. Doma sva namreč 
spala z bratom v eni postelji in moji mami se je 
zdelo nekaj neverjetnega, da imam pri teti celo 
sobo edinole zase. Teta pravzaprav ni bila slaba, le 
z otroki ni znala, z menoj, ki mije bilo šele pet let, 
pa sploh ni vedela kaj početi. Stric me ni nikoli na
slavljal z imenom, če me je zagledal, je zavpil ženi, 
naj "odstrani TO, ki se mu valja pod nogami". Po 
njegovem nisem niti lastnega imena zaslužil.... " 

Predstavljala sem si osamljenega dečka, kako se 
vedno bolj zapira vase in ne dovoli drugim, da bi 
videli, kaj nosi v svojem srcu. Razumela sem, da se 
je začel umikati v samoto, kjer je sanjaril o zidani
ci, kjer sta s starim očetom preživela marsikatero 
urico in o prijateljih, ki takrat niti pisati še niso 
znali, da bi od njih dobil vsaj razglednico. 

"Najhuje je bilo, ko sem moral iti v šolo, saj so 
se vsi posmehoval! mojemu narečju. Še učiteljica je 
včasih zavila moje ime po dolenjsko, da se je cel 
razred začel tresti od smeha. Bilo mi je, da bi se 
najraje vdrl v zemljo. Tudi če sem znal, sem raje 
molčal, ker nisem hotel, da bi me še naprej žalili. 
Nekoč sem slišal učiteljico, kije teti razlagala, da 
je z. menoj hudo, da sem malo zaostal in podobno. 
Teta ni nič rekla, le čudno je pogledovala proti 
meni, ko smo sedeli za mizo. Toda to sploh ni bilo 
res! Prvi v razredu sem znal brati in pisati, le da 
tega nihče ni hotel vedeti, ker so me imeli za butelj-
na. Stric je imel naročeno Življenje in tehniko, za
nimivo revijo, ki sem jo prebiral od prve do zadnje 

strani in zato sem vedel veliko več kot ostali. Toda 
kaj, ko me nihče nikoli ni vzel v naročje, me pobo
žal, me upošteval in mi dal vedeti, da sem tudi jaz. 
nekaj posebnega." 

Miranov glas seje zlomil, v žepu je poiskal robec 
in potem sva nekaj trenutkov molčala. Poskušala 
sem se vživeti v majhnega dečka, ki ga je mama 
pustila pri tujih ljudeh v dobri veri, da b'o to kori
stilo njegovemu zdravju, zgodilo pa se je ravno na
sprotno. 

"Bil sem vedno bolj zaprt vase in ko sem prilezfil 
do petega razreda, sem imel že toliko cvekov, da 
sem razred ponavljal. Pa nisem bil neumen, sploh 
ne. Ali pa, kaj vem. Saj sem večino tistega, kar so 
me spraševali znal, le odgovarjati nisem hotel, ker 
me je bilo sram. " 

Miran je bil, kot po čudežu, zelo redkokdaj bolan. 
Nekoč je mami omenil, da bi rad šel domov, ker je 
zdrav in ga ne duši več. Mama in teta sta se spo
gledali in potem ga je mama na vse načine prego
varjala, da se ima pri teti lepo, da mu ni nič hude
ga in da naj nikar ne tišči domov, kjer je še vse 
tako, kot je bilo. 

"Kar na jok mije šlo, ko sem videl, da je zadeva 
zanjo opravljena, da ji je vseeno zame. Ko se 
danes spominjam nazaj, imam ob tem včasih 
občutek, da bi jo takrat najraje objel in zadavil 
hkrati. Ko bi me vsaj kdaj objela ali mi rekla 
kakšno lepo besedo! Nič, popolnoma nič. S teto sta 
si bili podobni kot krajcar krajcarju. " 

Sem in tja med počitnicami, ko je bilo na kmetih 
veliko dela, ga je prišla iskat, da je pomagal pri 
spravljanju sena, jeseni je z očetom kosil praprot. 
Vsi so mu zavidali, ker je živel v mestu, zafrkavali 

so ga, ker je bil drugačen, z brati in sestrami pa 
sploh ni mogel več vzpostaviti stika kot nekoč. Le 
Marinka, ki je bila komaj 10 mesecev starejša kot 
on, se je včasih z njim pogovarjala ali pa sta šla 
skupaj nabirat jagode in zelišča, ki so jih od njih 
kupovali cigani. 

Za starše je bil nehvaležnež saj sta bila prepriča
na, da je nekaj pokvarjenega v njegovem značaju, 
ker jima ni hvaležen, da sta ga spravila do boljše
ga kruha. 

"Saj doma sploh nismo bili revni. Bilo nas je si
cer pet otrok, vendar so se vsi že takoj po osemlet
ki zaposlili in potem sami doštudirali. Nihče jim n l 

bil v breme. Se jaz ne, čeprav živim najbolj zavože
no od vseh." 

Miran je končal osemletko s šestimi razredi, ob 
stalnem tetinem vpitju in zmerjanju kakšna gnida 
daje, seje vpisal na lesarsko šolo, ker je želel Čim
prej priti do poklica. Ker je bil skromno oblečen, 
držal se je bolj zase, so ga spet imeli za čudaka. 

"Vendar sem ob stiku z lesom našel smisel svoje
ga življenja, " se spominja. "Les mi je bil blizu< 
rad sem ga obdeloval, dolbel in doma, v svoji 
delavnici, sem naredil mars ikateri kip, ob katerem 
sem prvič v življenju čutil veliko veselje, da živim-
Najraje sem imel ptice, praprot in vresje, leseni 
reliefi so sicer bili na videz enaki, vendar je vsak 
imel svojo zgodbo. Šolo sem končal z odličnim 
uspehom, da so se vsi čudili. Svetovali so mh 
naj nadaljujem s šolanjem, vendar nisem hotel-
Moja edina želja je bila, da bi bil čim dlje od ljt*dl> 
saj sem mislil, da me vsak želi prizadeti in $e 

norčevati iz mene. " 
Se nadaljuje 

mailto:info@g-glas.si
mailto:lekarna-plavz@steelplast.si


Foto razstava O g l e d a l o Kranja Drugačen Slana 

Kranj skozi "tretje" oko 
V s r e d o je bilo v P r e š e r n o v i hiši odprtje razstave fotografij " O g l e d a l o Kranja", p r ed tem p a v P r e š e r n o v e m g l e d a l i š č u 

tudi podel i tev nagrad in priznanj na jbo l j š im. 

Kran j - Bogata dejavnost Fo
tografskega društva Janez Puhar 
iz Kranja, v zadnjih dveh letih je 
to že tretja razstava (Pokrajina 
2001, Miniatura 2002), je te dni 
novo potrditev dobila v razstavi 
Ogledalo Kranja. Društvo je za 
razstavo razpisalo dve temi in 
sicer "Ogledalo Kranja in "Dru
ga mesta", ob novih tehnoloških 
prijemih tudi na področju foto
grafije pa so dodali še temo 
"Eksperiment". Za vse tri teme 
je na naslov društva prispelo 
266 fotografij, 46 različnih av
torjev iz 14 slovenskih fotograf
skih društev, enega hrvaškega 
društva in samostojne avtorice. 
Sprejetih je bilo 33 fotografij na 
prvo temo, na drugo 30 in na 
temo "Eksperiment" 15 fotogra-
fij. 

Fotografije si je z zanimanjem ogledal tudi pokrovitelj razstave, župan 
Mohor Bogataj. 

Žirija v sestavi dr. Cene Av
guštin, Nika Bele, Janez Maren-
čič in Marjan Smerke je najbolj

šim dodelila tudi nagrade in pri
znanja. Zlato plaketo "Janez Pu
har" za fotografijo Vodnjak na 

temo Ogledalo Kranja je prejel 
Tone Hiršenfelder, srebrno 
Anže Vogelnik, bronasto pa 
Vasja Doberlet. Pohvale so pre
jeli Marija Aljančič, Izidor Je
senko in Jurij Kuri l lo. Na temo 
Druga mesta je zlato plaketo 
prejel Peter Pokorn za fotografi
jo V Radovljici, srebrno Marija 
Aljančič, bronasto Dunja We-
dam, pohvale pa Špela Kragelj, 
Simon Strnad in Božica Radi-
novič: Najboljši Eksperiment, 
vreden zlate plakete je bila 
Pavšlarjeva hiša Nika Sladica, 
srebrno plaketo je prejel Oton 
Naglost, bronasto pa Izidor Je
senko. Razstava izbranih del v 
vseh treh kategorijah bo v Pre
šernovi hiši na ogled še do kon
ca maja. 

Igor Kavči , foto: T ina Dok i 

Ob srečanju glasbenih šol 
Radovljica - Gorenjske glasbene šole (Jesenice, K r a n j , Radovlji
ca, Škofja L o k a in Tržič) se skupaj s šo lama iz Kanalske doline 
i n s K o r o š k e g a vsako leto v pomladanskem času snidejo na 
skupnem koncertu in sicer izmenično v kraj ih, kjer domujejo. 
Tokrat so se srečali v Radovljici . ,< 

Dogodek, ki je za učence, uči
telje in celotne ustanove poseb
nega pomena, so s imbolično 
poimenovali Srečanje. K letoš
njemu so zapisali zaporedno 
številko 29, kar priča o tradiciji, 
za katero se lahko reče, da jo 
šole potrebujejo in tudi skrbno 
negujejo, saj se zavedajo korist
nosti nastopov izbranih mladih 
glasbenikov, solistov in vse bolj 
upoštevanih komornih skupin. 
V slabih treh desetletjih so Sre
čanja naredila kar presenetljivo 
preobrazbo v mnogih pogledih: 
organizacija je postala temelj i -
tejša, instrumenti so kakovost

nejši, izbira skladb še bolj skrb
na in tehtna, nivo muziciranja 
marsikdaj presega pričakovanja, 
povečala se je odmevnost do
godka... 

Tudi v preteklosti so se na Sre
čanjih pojavljali obetajoči glas
beniki, k i so pozneje stopili na 
poklicno glasbeno pot. Uvelja
vi l i so se na koncertnih odrih, 
kot solisti in člani orkestrov ali 
poklicnih zborov, veliko j ih je 
med uspešnimi in prodornimi 
pedagogi. Upravičeno verjame
mo, da j im bo sledil marsikdo 
od tistih, ki so preteklo soboto 
nastopili na Srečanju v Radov-

Godalni kvartet s kljunasto flavto G š Radovljica. 

Odkrivanje simbolov podzavesti 
Kranjska G o r a - Ob Dnevu muzeja je Gornjesavski muzej Je

senice v Liznjekovi hiši odprl razstavo Lojzeta Adamljeta iz Ljub
ljane, ki se s svojim slikarstvom vključuje skupaj s Štefanom Pla
nincem in Stanetom Kregarjem med redke predstavnike slovenskega 
nadrealizma. Ko seje slikar in grafik Lojze Adamlje redno zaposlil 
v ČPG Delo, seje vključil v kulturni utrip kolektiva in ustanovil ga
lerijo Cicero, ki deluje že 17 let in je gostovala več kot 190 razstav. 
Tudi sam veliko razstavlja, doma in v tujini. Njegovo slikarstvo pri
naša pred gledalca podobe podzavesti, notranjega duševnega in mi
selnega sveta, močne in ključne vtise, ki oblikujejo človekove misli 
in predstave o življenju in svetu. Pri podajanju sporočil , k i so 
umeščena v nadrealno prostranost duševnosti, uporablja simbolične 
predmete, živali, figure in portrete ljudi. Iz podzavesti so vzniknile 
kompleksne podobe z avtorjevo osebno noto. K . D . 

l j ici . Praznično razpoloženje 
polne graščinske avle se je po
srečeno ujelo z mladostno za
gnano in prepričljivo glasbeno 
poustvarjalnostjo. Najprej se je 
izkazala (še) otroško krhka pa 
že zanesljiva violinistka M a j a 
Tr i le r (Škofja Loka), za njo so 
se vrstili še drugi solisti na kita
ri (Kanalska dolina, Kranj), kla
virju (Celovec, Jesenice, Ra
dovljica), saksofonu (Celovec, 
Tržič), violončelu (Jesenice), 
violini (Kranj), harfi (Kranj) in 
harmoniki (Tržič). Še drugačne 
poustvarjalne prvine prinaša in 
oblikuje komorna igra v manj
ših zasedbah, ki smo j ih tokrat 
slišali kot kvartet klarinetov (Je
senice), duet flavte in harfe (Ra
dovljica), trio kljunastih flavt s 
kitaro (Radovljica), godalni 

kvartet s kljunasto flavto (Ra
dovljica), pevski duet (Tržič) in 
seveda godalni orkester (Škof
ja Loka). Delo s temi je še bolj 
zahtevno, zadoščenje po dobro 
opravljanem pa toliko večje. 

Dveurni spored je poslušalce 
spodbujal, da so* hvaležno in 
tudi z navdušenjem nagrajevali 
mlade glasbene talente. Sodelu
joče šole so prejele posebna pri
znanja (bakreni grb radovljiške 
šole), k i j i h je pripravila šola 
gostiteljica, ob spodbudnih be
sedah pa podelil župan Janko S. 
Stušek. Po vsem, posebno pa po 
tem, kar so pokazali letošnji 
koncertanti petih gorenjskih in 
obeh zamejskih glasbenih šol, 
postavlja 29. Srečanje precej v i 
soka merila za prihodnost. 

E . G . 

Rdeči šopek, 2003 

Kran j - Danes, ob 19. uri bo v Galeriji Prešernovih nagrajencev v 
Pavšlarjevi hiši odprtje razstave akademskega slikarja in nagrajen
ca Prešernovega sklada Franceta Slane. Slikarja široko občinstvo 
najbolje pozna po njegovem figurativnem slikarstvu, zlasti po kraji
nah, tihožitjih in figuralnih kompozicijah. Eden njegovih 
priljubljenih motivov je tudi šopek in prav ta je izvor večine del, s 
katerimi se Slana predstavlja na tokratni razstavi. Z razliko. Njegovi 
tokratni šopki so rezultat umetnikove likovne sinteze vse do stopnje, 
ki meji oziroma se podaja v abstraktno. In ne pozabimo, pred pet
desetimi leti je France Slana svoja dela prvič na ogled postavil v 
Ma l i galeriji v Ljubljani. Po petdesetih letih ga imamo v Kranju, 
drugačnega, pa vendar Slano. L K . 

Dnevi Janeza Puharja v Ljubnem 
Ljubno - Danes ob 18. uri bo v osnovni šoli v Ljubnem odprtje 

razstave o fotografu in izumitelju Janezu Puharju, organizator Ku l 
turno društvo Ljubno, pa je v sodelovanju s F D Janez Puhar Kranj 
pripravilo tudi spremljajočo razstavo "Gorenjska". Na razstavi, s 
katero želijo v Ljubnem obeležiti spomin na znanega Slovenca, ki je 
kot kaplan služboval v Ljubnem, predvsem pa na 160-letnico prve 
objave njegovega izuma fotografije na stekleni plošči v časopisu 
Carniolia. Razstava obsega reprodukcije (pripravili so jih s pomočjo 
Narodnega muzeja Ljubljana in Gorenjskega muzeja Kranj) njego
vih fotografij in preslikave njegovih risb; diplome francoske 
akademije in pesmi v rokopisu, k i jo je napisal ob smrti svoje ses
tre. Razstava bo odprta do 30. maja. I .K . , foto: Gorazd Kavčič 

Majev letni koncert 
Kran j - Moški pevski zbor Maj iz Kranja je bil ustanovljen pred 

sedmimi leti. Prvi koncert so imeli v domu starejših občanov v 
Kranju. Na koncertih zbor nastopa doma in tudi v tujini. Danes, 23. 
maja, ob 20. u r i bo zbor nastopil v avli občine Kran j Koncert bo 
sestavljen iz dveh delov, vmes pa bodo recitatorji predstavili poezi
jo pravkar izdane pesniške zbirke pevca in predsednika zbora 
Braneta Belingarja. A . B . 

Piše Miha Naglic 

Po l j udeh gor , 
p o l j u d e h do l 

Podlistek o znamenitih Gorenjcih 

Pasijon po Blazniku 
Škofjeloški pasijon (ŠP.) poznamo, še posebej do

bro smo se z njim seznanili v letih 1999 in 2000, ko 
je bil ponovno uprizorjen. Manj pa nam je pozna
no zgodovinsko ozadje, na katerem je ta dramski m 
verski projekt loških kapucinov izvirno nastal. V 
tem pogledu se nam pokaže kot eno najbolj izrazi
tih prizadevanj protireformacijskega gibanja na 
slovenskih tleh. "Huda verska nasprotstva iz časa 
reformacijskih bojev so se sčasoma pomirila. Sicer 
je starološki župnik še 1639 poročal, da imajo po
samezniki luteranske knjige in da jih navzlic napo
rom ne more pripraviti k ubogljivosti, vendar so 
bili to le slabotni odmevi nekdanjih ostrih spopa
dov. Posamezne nepravilnosti duhovščine, ki seje 
tu pa tam vdajala pijači in tudi sicer vsa m živela 
preveč zgledno, niso dajale pečata času. Ljudstvo 
je bilo v splošnem globoko versko vzgojeno, kar se 
je kazalo med drugim tudi v verskih manifestaci
jah, med katerimi so bile pač najpomembnejše lo-

ške pasijonske igre. Pobudo zanje je dal loški gla
var Anton Ecker, predstojnik bratovščine sv. Reš
njega Telesa. " 

Tako je ŠP v njegovem času in svojem glavnem 
delu umestil zgodovinar Pavle Blaznik. "Tekst, ki 
ga hrani kapucinski samostan v Škofji Loki, je na
pisan v slovenskem jeziku in z očitnim uveljavlja
njem domačega narečja 
(1721). Prevod besedila je 
mogoče oskrbel loški kapu
cin o. Romuald (Lovrenc 
Marusič), ni pa izključeno, 
da je bilo pritegnjenih k delu 
več prevajalcev, na kar kaže 
pojav domačega narečja. 
Namen loških pasijonskih 
iger je bil prikazati Kristusa 
kot rešenika človeštva, ki je 
bilo spričo padca prvih star
šev zapisano pogubi. Pasi
jon, ki so ga igrali vsak veli
ki petek v sprevodu, je bil 
razdeljen na 15 podob. Pri
zore so prikazovali deloma 
peš, deloma na vozovih ozi
roma konjih igralci v poseb
nih kostumih. Za izdelavo 
oblek - vseh je bilo 278 - je 
bratovščina sv. Rešnjega Te-
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List iz Romualdovega Škofjeloškega 
pasijona. 

lesa prispevala letno po 50 gld. nem. v. Velikanski 
sprevod se je pomikal po mestu z. začetkom in kon
cem pri kapucinski cerkvi. V njem je sodelovalo 
mimo ljudstva s celotnega freisinškega Sorskega 
polja tudi loško meščanstvo, predvsem iz vrst ce
hov. Zaključne prizore so predstavljale skupine iz 
posameznih naselij, tako padec prvih staršev ig

ralci iz Reteč in Gorenje vasi, 
smrt iz Žabnice, krvavi pot iz 
Dorfarjev in Crngroba, bičanje 
iz Pevna in MoŠkrina, včasih iz 
Zminca in Bodovelj, kronanje iz 
Starega dvora in Virmaš, skupi
no sv. Jeronima iz Gosteč, Pun-
gerta in Hoste, Ecce Homo iz Tr
nja in Veštra, Kristusa na križu 
iz Suhe in Trate, žalostno mater 
božjo iz Stare Loke in Binklja, 
skrinjo zaveze iz Vincarij, Kri
stusov grob loški meščani. - Lo
ški pasijon je kot prvi slovenski 
gledališki tekst izredno pomem
ben za slovensko literaturo. " 

Nazadnje najdemo pri Blazni
ku še kratko, a pomembno 
omembo, da je bil ŠP že par de
setletij po svojem nastanku "od
pravljen". "Pogloblj enemu ver
skemu življenju naj bi v duhu jo-

Ai 

žefinizma ne služila samo preureditev župnij, temu 
namenu naj bi veljal tudi boj proti zunanji pobož-
nosti. V skladu s tem naj bi odpadle tudi razne ver
ske manifestacije. Tako so odpravili v Škofji Loki 
1751 ali 1773 pasijonske igre. " Se je torej to zgo
dilo predvsem zato, ker gre v tej procesiji bolj za 
"zunanjo" kot za "poglobljeno" pobožnost? Naj
brž res. Šlo pa je tudi za tisto, čemur danes rečemo 
problem organizacije. Kot že omenjeno, je bila po
budnik ŠP bratovščina sv. Rešnjega Telesa. Kapu
cini so za procesijo oskrbeli verski softver, za orga
nizacijski hardver je skrbela imenovana bratovšči
na. Te pa je leta 1783 cesar Jožef II. ukinil. 

Loška nabožna in dobrodelna bratovščina sv. 
Rešnjega Telesa je bila ustanovljena 1634 pri sv. 
Jakobu. "Imela je nekaj desetin v polhograjskem 
gospostvu in je razpolagala z lepim denarjem, saj 
je imela npr. 1730 izposojenih čez 12.000 gld. kr. 
v., kar ji je neslo letno čez 600 gld. obresti." Tako 
Blaznik. V geslu Bratovščina v Enciklopediji Slo
venije izvemo še, da sta cesarica Marija Terezija in 
njen sin Jožef II. hotela najprej podrediti znatno fi
nančno premoženje bratovščin državnemu nadzo
ru. Ker to očitno ni šlo /in še danes ne gre/, jih je 
slednji enostavno prepovedal, njihovo premoženje 
pa namenil državnemu šolskemu skladu. Hkrati je 
namesto ukinjenih (samo na Kranjskem jih je bilo 
396) ustanovil "Bratovščino dejanske ljubezni do 
bližnjega", ki pa ni nikdar zaživela. Čudno. 
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Klub š tuden tov Kran j 
Mala šola zaposlovanja, je 

dvodelna delavnica učinkovite
ga načina načrtovanja kariere 
in veščin iskanja zaposlitve. 
Delavnica bo izvedena v sode
lovanju z Zavodom RS za zapo
slovanje, 27. in 28. maja 
2003, v prostorih Študentske
ga doma v Kranju. Cena za čla
ne KŠK, je samo 20.000 SIT. 
Več informacij v prostorih KŠK. 

ŠO FOV 
Brezplačni kino večer 
26. maja bo na sporedu nova 

brezplačna kino predstava 
"Kako se znebiti fanta v 10 
dneh". Karto lahko dvigneš na 
Info točki ŠO FOV v času urad
nih ur.r 
Seminar obvladovanja 
konfliktov 

Kako obvladovati konflikte in 
ostati miren, vam bo 29. maja 
2003, na Fakulteti za organiza
cijske vede (predavalnica 015), 
zaupal Marko Iršič. Predavanje 
bo potekalo 4 ure in sicer od 17. 
do 21. ure. Seminarje brezpla
čen, maksimalna udeležba je 
20 študentov. Več informacij na 
Info točki ŠO FOV. 

Mestna obč ina K ran j 
Organizira v nedeljo, 25 . 

maja 2003, ob 10. uri, III. Žu
panov tek okoli Brda. Lahko se 
udeležite teka okoli Brda v dol
žini 8500 metrov ali pa rekrea
cije v dolžini 2000 metrov. 
Štartnina znaša 2.000 SIT, za 
oba teka ter 500 SIT za dijake 
in študente ter upokojence in 
člane humanitarnih društev. 
Vsa zbrana sredstva bodo na

menjena Fundaciji Vincenca 
Drakslerja za zdravljenje in po
moč odvisnikom in njihovim svoj
cem. 

Klub t r ž i šk ih 
š tuden tov 

Vas v soboto, 24. maja 2003, 
od 10. ure dalje vabi, na III. Ko
šarkarski turnir študentov Tržič. 
Nagrade za sodelujoče zmago
valce so bogate, poskrbljeno pa 
bo tudi za zabavo. Vabljeni! Pri
jave in informacije: Sebastjan 
Gubic, gsm: 040 277 118. 

Klub radov l j i šk ih 
š tuden tov 

Bo 24. maja ob 9. uri, orga
niziral tradicionalni športni dan z 
naslovom ROK Radovljica. Od
vijala se bodo tri glavna tekmo
vanja in sicer košarkarski turnir 
v trojkah, odbojkarski turnir v 
trojkah in rolanje. Poleg tega 
bodo na svoj račun prišli tudi 
najmlajši. Prijavnina za odbojko 
in košarko je 3.000 SIT. Prija
ve se zbirajo do 23. maja. 

ŠO Univerze v Ljubljani 
Študentska organizacija Uni

verze v Ljubljani je objavila razpis 
za mesto direktorja ŠOU, saj se 
sedanjemu direktorju Simonu 
Zoretu, 1. julija, izteče štiriletni 
mandat. Kandidati morajo ob 
prijavi, ki jo pošljejo v 15 dneh, 
predložiti vizijo ŠOU. Kandidati 
morajo imeti slovensko držav
ljanstvo, univerzitetno izobrazbo 
in najmanj štiri leta delovnih izku
šenj na podobnem delovnem 
mestu. Nov direktor bo imeno
van za obdobje štirih let. 

Z g o d i l o s e j e . . . 
Ljub l jana dob i la dva 
m lad inska ho te la 

Ljubljana je v prejšnjem tednu 
dobila dva mladinska hotela v 
Sloveniji. Prvi je mladinski ho
tel Ljubljana, drugi pa mladin

ski hotel Ljubljana Š i š k a , ki 
skupaj ponujata več kot 500 po
stelj. 

Oba mladinska hotela naj bi za
čela delovati s 1. junijem. Pov
prečna cena za prenočitev z zaj-

Vida Žabo t in polna mera smeha 

relih" 
podira rekorde 

Maja leta 2001, je bil v Ljubljani 
prvič predstavljen projekt "Matu
rantska parada", ki so se ga ude
ležili mladi iz vse Slovenije. Na 
Slovenski cesti je zaplesalo 
3.128 plesalk in plesalcev. Kljub 
večmesečnim pogajanjem z Gu-
innessovo knjigo rekordov, rekor
da niso priznali, čeprav je bila to 
do takrat največja četvorka na 
svetu. 
Tudi letos, bodo na zadnji šolski 
dan, letošnji maturanti v petek, 
23. maja 2003, na Koroški cesti 
v Kranju pred kranjsko Gimnazi
jo, zaplesali četvorko, ki naj bi 
bila po mnenju organizatorjev re
kordna. 
Prav tako bodo plesali četvorko 
tudi v ostalih enajstih slovenskih 
mestih in sicer v Murski Soboti, 
Mariboru, Celju, Velenju, Slovenj 

Gradcu, Novem mestu, Škofji 
Loki, Novi Gorici, Izoli, Trbovljah 
in v Ljubljani. 
Ob pomoči radijskih valov bo 
usklajeno zaplesalo četvorko re
kordno število maturantov na Ma
turantski paradi 2003. 
Ob že tradicionalnem sprevodu 
maturantov skozi staro mestno 
jedro do Prešernovega spomeni
ka, ki se bo začel ob 10. uri, 
bodo maturantje po končanem 
sprevodu zažgali krsto, ki simbo
lizira dijaška leta. 
Kot že omenjeno, se bo rekordni 
ples začel ob 12. uri, po koncu 
plesa pa se bo druženje mladih 
nadaljevalo na ploščadi pred 
Mestno Občino Kranj. Za večino 
zabavnega programa so poskr
beli dijaki sami, z nastopi glasbe
nih in navijaških skupin. 

Vsi čakajo na z a č e t e k če tvorke 

Ples dežnikov 

Izbirali bomo tudi kralja in kraljico 
Maturantske parade 2003. Pre-
dizbor in glasovanje se bo odvija
lo na spletni strani www.matu-
rantska-parada.com, kjer boste 
izvedeli tudi ostale podrobnosti 
povezane z dogodkom. 
To ne bo lepotno tekmovanje, 
ravno tako ne bomo ocenjevali 
znanja. Izbrali bomo najbolj sim
patičen par, ki se bo predstavil na 
odru pred Mestno občino. Konč
no besedo bo imela za to izbrana 
komisija. 
Obiskovalci spletne strani bodo 
izbrali svojega favorita (par) z gla
sovanjem. 
Prijavijo se lahko vsi sodelujoči 
plesalci iz vseh srednjih šol Go
renjske, ki bodo sodelovali na 
prireditvi. Iz vsake šole se lahko 
udeležita največ dva para, od ka-
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P i k n i k ž e p r e d v r a t i 
Študentski piknik je zadnji torek v 
mesecu maju, to je največja 
športno- kulturna prireditev ob 
zaključku študijskega leta, ki jo 
letno obišče več kot 3.000 obis
kovalcev. Prireditev je namenjena 
mladim in predvsem študentom, 
katerim se končajo predavanja in 
si ob koncu študijskega leta želi
jo družabnega srečanja s svojimi 
sošolci in prijatelji. 
Prvi študentski piknik se je zgodil 
leta 1995, na zelenici v atriju Štu-

o d 1 6 : 0 0 

trkom bo predvidoma 18 evrov, 
najnižja pa okrog 10 evrov. 

Predavan je 
Vide Žabot - smeh 

Kot je povedala Vida Žabot, je 
smeh pol zdravja in prinaša za
dovoljstvo in srečo vsakemu po
samezniku, poleg tega pa je zelo 
pomembna duhovna vrednota. 
Ima tudi zdravilno moč. 

S svojim predavanjem na to 
temo, je privabila nasmeh na ob
raz vsem obiskovalcem, minuli 
ponedeljek v kinu Center - Kr
anj. 

Izlet v Garda land 
19. maja, se je množica štu

dentov Fakultete za organizacij
ske vede v organizaciji ŠO FOV, 
odpravila na enodnevni izlet v 
Gardaland. 

To je bila idealna priložnost, 
ko ste se lahko ob zaključku leta 
pozabavali s svojimi sošolci. 

glasbeni natečaj 
za ZLATO DEKO 

I I I | g p y ^ | M 

Dogajanje na pikniku 

dentskega doma v Kranju. V skla
du s splošno popularnostjo pikni
kov na Gorenjskem v tem času 
leta, smo tudi študentje dobili 
svoj piknik, na katerem so seve
da obvezne jedi z žara, nora za
bava, zabavne športne igre in se
veda druženje na prostem ob za
ključku predavanj. 
Letos se bo vse skupaj pzačelo 
ob 16. uri v Športnem parku Zari-
ca poleg tovarne Planika. Na pik
niku bo nastopil kot glavna zvez
da večera, še vedno "zeleni Ju
rij"- Magnifico, sledil bo izbor naj
bolj obetavnega mladega "ben-
da" na natečaju za Zlato deko za 
konec pa atraktivna ter zabavna 
gosta Slon in Sadež. 
Kot vsako leto bodo tudi letos, na 
pikniku Igre mladosti, ki se bodo 
pričele predvidoma ob 17. uri. 
Ekipo sestavlja 5 članov, dva fan
ta in dve punci, za povrh pa še 
ena rezerva. 
Prijavnico lahko najdete na naši 
spletni strani: http://piknik.so-
fov.org ali pa na Info točki ŠO 

FOV-a v Kranju.Zmagovalno eki
po čakajo lepe nagrade in mož
nost kvalificiranja na olimpijske 
igre, v kolikor se bodo igre mla
dosti priznale kot olimpijska disci
plina. 
Poleg vseh glasbenih poslastic, 
ki bodo na pikniku namenjene 
samo vam obiskovalcem, iger 
mladosti in ostalih presenečenj, 
je posebnost letošnjega piknika, 
nova, že prej omenjena lokacija 
in pa možnost brezplačnega 
kampiranja na samem prizorišču 
dogajanja. 
Za tiste, ki si ne boste s seboj pri
nesli "hiške" ali pa spalne vreče, 
je letos organiziran brezplačni av
tobusni prevoz. Avtobusi bodo 
vozili izpred Fakultete za organi
zacijske vede, Hotela Creina ter 
trgovine Spar na Planini, do 
športnega parka Zarica. Odhodi 
avtobusov so od 16. do 20. ure 
vsako polno uro na samo prizo
rišče, nazaj domov pa vas avto
bus popelje ob 1. uri in 1. uri in 
30 minut. Uršula Hafner 

terih vsaj eden obiskuje srednjo 
šolo, za katero se bo par prijavil. 
Prijave zbirajo na sedežu Plesne 
šole Urška. Lahko se prijavite 
tudi preko interneta vendar boste 
vseeno morali osebno oddati pri
javnico, da bodo prijave pristne. 
Za tiste bolj radovedne, sledi ur
nik poteka prireditve: 
- 9:00 zapore cest 
-9 :30 zbor maturantov pred 

Gimnazijo Kranj 
-10 :00 sprevod maturantov do 

Prešernovega spomenika in na
zaj 

-10:40 razdeljevanje majic ma
turantom 

-11:00 generalka rekordnega 
plesa četvorke 

-11:50 nagovor župana mestne 
občine Kranj, g. Mohorja Boga
taja 

-12:00 ples četvorke na Koroški 
cesti pred Gimnazijo Kranj po 
odplesani četvorki sledi zabava 
na ploščadi pred Mestno obči
no Kranj. Zabava bo potekala 
do 17. ure. Uršula Hafner 

T e k o č i i z z i v i 

Mladina se je na-
užila tedna mla
dih in njegovih 
sadov. Kot smo 
slišali včeraj na 
občinskem svetu, 
je tudi kdo drug 
imel kaj od tega. 

Predvsem v negativnem smislu. 
Očitno so izvedba prireditev posta
la stalna tema in prehajajo ostali 
pomembnejši dogodki v drugi 
plan. Moje mnenje je, da so prire
ditve zdrave in zdrave so toliko, ko
likor so zdravi obiskovalci. Kulture 
mladini ne vzgajajo organizatorji 
prireditev, njihove navade izhajajo 
iz družine, osnovne celice naše 
družbe. Če se starši nimajo časa 
ukvarjati s svojimi otroci, so pre
puščeni zakonu ulice. Zato kdaj 
pade tudi kakšen kontejner, se zlo
mi kakšna luč, v ustih mladoletnika 
se znajde cigaret in v rokah koza
rec piva. In kje se to vse naša mla
dina nauči. Nekdo jim je moral dati 
vzgled. Lahko je to TV, radio, so
sed, lahko pa ste to vi, draga bral
ka ali bralec. Zato ne pomaga ob
toževati, ampak našim zanamcem 
pokazati, kako bi se naj obračali v 
našem življenju. 

Je pa še druga možnost! Lahko se 
trudite, kolikor hočete, mladina 
vam bo vedno na svoj način poka
zala, da je v vaši sredini. In če je to 
prevrnjen kontejner, ga pač pobe^ 
remo, saj bodo ti mali vandalčki 
počeli iste stvari, kot jih danes po
čnemo mi, ko zjutraj čistimo ulice-
Ne pozabite, na mladih svet stoji. 
Pa adijo Gorenjska. 

Beno Fekonja 
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Specialni olimpijci odštevajo 
dneve do Irske 

16. junija b o 2 1 - č l a n s k a r ep rezen t anca S p e c i a l n e o l impiade Sloveni je odpo tova la na Irsko, kjer s e b o d o letos 
odvijale 11. svetovne letne igre s p e c i a l n e o l impiade . 

Stari vrh - Še trije tedni, od
števajo športniki z motnjo v du
ševnem razvoju, ki se bodo ude
ležili letošnjih svetovnih iger 
Specialne olimpiade, gibanja, ki 

sarja Janko Lipovšek iz Celja in 
Elvis Čauševič iz Škofje Loke s 
trenerjem Pajom Cakiči jem iz 
Škofje Loke; igralci namiznega 
tenisa Uroš Rot iz Kranja, Da-

Gorenjsko zastopstvo: Elvis, Pajo in Uroš. 

si prek športa prizadeva za inte
gracijo ljudi s posebnimi potre
bami. Prejšnji teden se je repre
zentanca mudila na Gorenj
skem, na tridnevnih pripravah 
na Starem vrhu. Prebivali so na 
turistični kmetiji pri Zgajnarju, 
trenirali v Škofji L o k i , Železni
kih in okolici, ob koncu pa obis
kali tudi generalnega pokrovite
lja, Elan v Begunjah, kjer so j ih 
oblekli od glave do peta. 

Priprav so se udeležili atleti 
Damjan Rajter iz Mozirja, Lado 
Puhek iz Ljubljane, Adriana 
Morovič iz Maribora, Mateja 
Cerne iz Ljubljane s trenerjema 
Suzano Bohorč iz Ljubljane in 
Silvestrom Polcem iz Črne na 
Koroškem; plavalci Boštjan 
Krebelj in Nataša Car iz Mari 
bora, Stanko Ledinek in Irena 
Jurič iz Črne na Koroškem ter 
trenerja Ivana Srebot iz Črne in 
Leon Štemberger iz Celja; kole-

nijel Grlic in Monika Petelin iz 
Maribora ter trener Ljubo M i l i -
čevič iz Maribora. Na Irsko j>o-
tujejo tudi košarkarji Sašo Z v i -
kart in Mitja Colja iz Maribora, 
Peter Horvat in Sandi Boršič iz 

Celja, Martin Nelec in Jožek 
Jan iz Črne, Miran Brejc in 
Matjaž Jerman iz Ljubljane ter 
trener David Pavlic iz Mozirja. 
Reprezentanco vodi Marjan La
čen, predsednik Specialne olim
piade Slovenije, njegova po
močnica je Urška Andreje, iz
vršna sekretarka tega gibanja. 
V s i omenjeni so se udeležili pri
prav na Starem vrhu. Kot vidi
mo, bo na Irskem zastopana tudi 
Gorenjska, razen tega pa se le
tošnjih svetovnih iger Specialne 
olimpiade, k i so prvič v Evropi 
in tako posvečene evropskemu 
letu invalidov, udeležujejo tudi 
svojci, ki bodo spodbujali svoje 
tekmovalce. Vs i specialni olim
pijci se veselijo iger in obljub
ljajo,, da bodo dali vse od sebe. 
O pripravah pa nam je trener 
Pajo Cakiči povedal: 

"Zahvaljujemo se gospodarju 
kmetije Zgajnar za prijaznost in 
dobro postrežbo, ki smo je bi l i 
pri njem deležni tekmovalci in 
spremstvo za svetovne igre spe
cialne olimpiade. Hvala tudi 
Bojanu Lebnu za brezplačno 

uporabo bazena v Železnikih, 
osnovnima šolama Škofja Loka 
Mesto, kjer smo trenirali na at
letskem stadionu, in Cvetko Go-
lar, kjer so trenirali naši košar
karji. Igralci namiznega tenisa 
so vadili kar pri Zgajnarju, jaz 
pa sem s kolesarjema vozil po 
cestah Selške in Poljanske doli
ne. Potniki za Irsko smo obiska
l i tudi generalnega sponzorja, 
Elan iz Begunj, kjer so nas ra
dodarno oskrbeli s potrebno 
opremo. Ostali pokrovitelji so 
še: podjetje Filtrauto iz M e d 
vod, Transport Habjan iz Zmin-
ca in Acroni z Jesenic." 

Danica Zavr l Zlebir , 
foto: Gorazd Kavčič 

Gorenjci smo lahko 
tudi radodarni 

Kranj - Ko smo prejšnji teden končali akcijo Gorenc Gorencu, 
smo obljubili natančnejše podatke, koliko denarja je zbranega za 
ostala dva namena, za otroke s posebnimi potrebami z osnovne šole 
Toneta Čufarja na Jesenicah, k i bi radi imeli posebne pripomočke 
za telovadbo, in za Zorana Komljena iz Škofje Loke, ki mu prijate
lji iz Društva paraplegikov Gorenjske urejajo hišno dvigalo. Na ra
čunu Območnega združenja Rdečega križa Jesenice smo uspeli 
zbrati vsega 175.000 tolarjev. Tamkajšnja strokovna sodelavka R ina 
Beravs Zor nam je povedala, da so na Jesenicah, kjer vladajo veli
ka brezposelnost, socialna razslojenost in materialna stiska, tudi 
druge akcije deležne zelo skromnega odziva. Ravnateljica šole 
Branka Ščap pa je povedala, da so veseli še tako skromnega pri
spevka, za kakšno blazino in žogo bo že zadoščalo. 

Društvo paraplegikov Gorenjske pa za Zoranovo dvigalo ob po
moči našega časopisa zbira denar že dve leti. Na računu društva je 
ob zaključku akcije 1.965.000 tolarjev. Odkar smo 31. decembra 
lani z akcijo Gorenc Gorencu znova osvežili akcijo, se je zbrala do
mala polovica tega zneska, od katerega je po besedah predsednika 
društva Slavka Brač iča najvišji prispevek Občine Škofja Loka . 
V sodelovanju s slednjo sedaj društvo izbira tudi izvajalca del, ki 
bo izdelal dvigalo za blok v Podlubnik, to pa ne bo služilo le 20-
letnemu Zoranu Komljenu, pač pa še eni stanovalki, odvisni od 
invalidskega vozička. Vsem darovalcem, ki ste prispevali v naših 
treh akcijah Gorenc Gorencu, se ob njenem izteku znova lepo 
zahvaljujemo za pomoč. Kako je olajšala življenje otrokom, za 
katere smo zbirali denar, pa znova tedaj, ko bodo začeli uporabljati 
svoje pridobitve. Danica Zavr l Žlebi r 

M r e ž a za s a m o p o m o č ostarelim 
Z d r u ž e n j e z a s o c i a l n o gerontologi jo in ge ron togog iko Sloveni je je v prostorih D r u š t v a 
u p o k o j e n c e v Kranj predstavi lo p rogram s k u p i n e starih ljudi z a s a m o p o m o č ter p r o c e s 

usposabl janja in i z o b r a ž e v a n j a z a vodenje tovrstnih skup in . 

Potniki za 11. svetovne igre Specialne olimpiac 

K r a n j - Živet i polno tudi v 
jeseni življenja je moto Zdru
ženja, ki v Sloveniji povezuje v 
svojo mrežo kar 442 skupin 
starih ljudi za samopomoč, vodi 
pa j ih 67.0 za to usposobljenih 
voditeljev in voditeljic. Danica 
Matjanec, univ. dipl . soc. de
lavka in koordinatorka nacio
nalne mreže skupin starih ljudi 
za samopomoč je povedala, da 
je Združenje, ki deluje že enaj
sto leto, nevladna in neprofitna 
nacionalna organizacija s člove-

b a r c a f f e 

Lionsi so izročili ček 
O s n o v n i šoli na O r e h k u je L i o n s klub Kranj prejšnj i 

t eden izročil s imbo ln i č e k z a po l mili jona. 

Kran j - S tolikšnim zneskom 
je namreč L C Kranj pomagal 
šoli pri njenem projektu Veveri-
ček gre v šolo, ki ga je sicer 
podprlo še 13 sponzorjev in do-
natorjev. Šola na Orehku je pred 
desetletjem namreč začela izva
jati program Korak k sončku, s 
katerim je šolarje začela sezna
njati z obstojem drugačnosti, o 
invalidnih otrocih in njihovih 
posebnih potrebah. Projekt je 
potekal v nižjih razredih, za 
osnovo pa mu je služila knjižica 
Veveriček posebne sorte, ki jo 
je posebej za ta namen napisala 
Svetlana Makarovič, ilustriral 
pa Marjan Manček. Zgledu šole 
z Orehka, ki se je pri tem kora
ku povezala z Zvezo društev za 
cerebralno paralizo Sonček, je 
sledilo okoli dvesto šol v Slove

niji, vsi skupaj pa so vsaj malo 
pripomogli tudi k dejstvu, da se 
odslej otroci s posebnimi potre
bami lahko vključujejo v redne 
osnovne šole. Nadaljevanje pro
jekta je sedaj Veveriček gre v 
šolo, ki so ga maja uspešno za
ključili. Članom Lions kluba 
Kranj sta ga^predstavili učitelji
ca Tatjana Š tu la r in ravnatelji
ca Ivka Sodnik, otroci pa so se 
zahvalili s šaljivo gledališko 
predstavo V deželi bedačkov. 
Pripravila jo je gledališka sku
pina Ce-Ce pod mentorstvom 
slavistke Justine Janhuba. Na 
s l ik i : člani Lions kluba Kranj 
s sedanjo predsednico M i r o 
G r m in prihodnjo Vando Peč
jak, ko so šoli izročili simbol
ni ček za izvedbo projekta Ve
veriček. D.Z. 

Pomagamo Krist ini in njeni družini 
Škofja L o k a - Območno združenje Rdečega križa Škofja Loka je 

pred dvema tednoma začelo dobrodelno akcijo za pomoč družini 
Kožuh s Florjana nad Zmincem, k i ima invalidno hčerko Kristino. 
Potrebujejo kombi, da bodo lažje vozili otroka v šolo, zdravnikom, 
na terapije. Doslej se je naši prošnji za pomoč odzvalo enajst daro
valcev, ki so skupaj prispevali 92.000 tolarjev. To so: Rudi Kožuh 
(10.000), Nataša Bešter (10.000), Ivana Božnar, Radovljica (2000), 
Ivanka Šmid (3000), Franc Černe (2000), Karantus - Vidmar in osta
l i d.n.o. (10.000), Marija Okorn (10.000), Andreja Hafner (10.000), 
Marija Jane (10.000), družina Lavtar (5000), Meta Dolenc (20.000). 
Hvala prvim darovalcem, ostalim pa sporočilo: denar zbiramo na 
transakcij skem računu O Z R K Škofja Loka številka 07000-
00001873978, sklic na številko 700, darovalcem pa priporočamo, da 
na položnico pod namen nakazila napišejo "humanitarni prispevek" 
in ga vplačajo na okencih bank, ki ne zaračunavajo provizije. D.Ž. 

Lep dan v družbi svojcev 
Bled - Skupina starih za samopomoč, ki jo v domu starejših obča

nov dr. Franceta Berglja na Jesenicah vodita socialna delavka Kris
tina Koražija in delovna terapevtka Karmen Pirih, je minulo soboto 
v družbi svojcev preživela čudovit dan na Bledu. Skupino, k i v 
domu deluje že deveto leto, v njej pa so nepokretni in težko pokret
ni, sta Karmen in Kristina peljali v restavracijo regatnega centra na 
Bledu, ki je daleč naokoli znana zato, ker nima nobenih arhitektur
nih ovir. V skupini je bilo petnajst članov, kar devet na invalidskih 
vozičkih, pridružilo seje še več svojcev. Namen srečanja je bil prav 
v tem, da preživijo dan v družbi svojcev. Nekateri invalidi so bil i pr
vič na Bledu in od vsega lepega, kar so bi l i doživeli, se je marsiko
mu orosilo oko. Kar niso se nehali zahvaljevati za tako lep izlet, še 
posebej, ker j ih je spremljal tudi prijazni in veseli muzikant. D.S. 

koljubnimi c i l j i , k i deluje v 
javnem interesu na področju 
socialnega varstva. Njihovo po
slanstvo je ustvarjanje pogojev 
in možnost za kakovostno živ
ljenje starih ljudi na področju 
medčloveških odnosov in med-
generacijskega povezovanja ter 
priprava srednje generacije na 
lastno starost. Veliko število 
ostarelih ljudi je potem, ko so se 
upokojili, otroci pa odselili , 
osamljenih. Njihovi prijatelji 
počasi umirajo, ostajajo sami, 
nova znanstva in prijateljstva pa 
sklepajo težje. Podobno je tudi 
v Domu za ostarele, kjer je 
kljub večjemu številu ljudi za 
sklepanje novih vezi potreben 
drugačen pristop. Takšen, kot 
ga ponuja Združenje v svojem 
programu. 

Ob vsakodnevnih aktivnostih 
ostareli za zadovoljno življenje 
potrebujejo tudi odkrite pogovo
re o stvareh, k i se j ih iz različnih 
razlogov s svojimi najbližnjimi 
ne morejo. Ob vodenju strokov
nih oseb se ljudje v skupini naj
več desetih ljudi počasi "odpira
jo" in notranje osvobajajo, kar 
j im zbudi več volje do življenja. 

veselja in energije, da bi sovrst
nikom na podoben način poma
gali tudi sami. V Kranju, kjer je 
skupin še malo, deluje ena v 
Domu upokojencev, k i jo vodi 
V i d a G lobočn ik . Varovanci 
radi povedo, da ves teden komaj 
čakajo na srečanje, kjer ob te
mah negujejo pozorno posluša
nje, ne moralizirajo, zaupano 
varujejo, ne opravljajo članov in 
ostalih, imajo osebne pogovore. 
Počasi se stkejo tople človeške 
vezi, zato se vse več ostarelih 
želi usposobiti za vodje in sa
mopomoč, ki ga preskrbi Zdru
ženje. 

Na Gorenjskem so skupine še 
v Medgeneracijskem d r u š t v u 
Čebelica v Radov^ici , v Domu 
Petra Uzar ja v Tržiču, v Do
mu upokojencev dr. Franceta 
Bergl ja na Jesenicah, v Do
mu starejših občanov v Pred
dvoru, v O b m o č n e m z d r u ž e 
nju Rdečega K r i ž a in v Cen
t ru slepih in s labovidnih v 
Škofji L o k i ter v Domu upoko
jencev v K r a n j u . Skupine so 
tudi na Bledu, v K a m n i k u , K o 
mendi, Mengšu in Domža lah . 

Kat ja Dolenc 

Poletna krvodajalska akci ja 
Škofja L o k a - Zaradi enakomernejše preskrbe s krvjo v poletnih 

mesecih bo poletna krvodajalska akcija v Škofji L o k i že 2., 3. i n 4. 
jun i ja v hotelu Transturist . V drugih krajih bodo krvodajalske 
akcije kot običajno julija, in sicer L , 2. i n 3. ju l i ja v osnovni šoli v 
Že l ezn ik ih , 4. j u l i j a v šoli v Gorenj i vasi i n 7. i n 8. jul i ja v 
osnovni šoli v Z i reh . Krvodajalc i vabljeni med 7. in 13. uro. 

Iskra 
iskra Instrumenti, d.d. 

Podjetje z več kot petdesetletno tradicijo na področju razvoja 
in proizvodnje električnih merilnih instrumentov 

vabi k sodelovanju novega sodelavca za delovno mesto 

PROJEKTNI RAZVIJALEC 
Od kandidatov se zahteva univerzitetna izobrazba računalniške 
ali e lek t ro tehnične smeri, 3 leta delovnih izkušenj, aktivno 
znanje ang le škega jezika, poznavanje programskega okolja 
Visual Studio (C++ in Visual Basic), komunikacijskih protokolov 
in operacijskih sistemov M S VVindovvs. Prednost pri izbiri bodo 
imeli kandidati, ki že imajo izkušnje s področja programiranja. 
O d kandidatov pričakujemo, da so visoko motivirani, samo
iniciativni in imajo smisel za timsko delo. 

Nudimo stimulativno nagrajevanje. 

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen č a s 
s 6-mesečnim poskusnim delom. 

Interesenti naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev 
pošljejo v roku 15 dni po objavi na naslov: 
Iskra INSTRUMENTI, d.d., Otoče 5a, 4244 PODNART, 
Splošno kadrovski sektor. 



V S E E N O , Ć E NI V S A K D A N P O T I C A 

Slastni beluši 
Za vas izbira 
Danica Dolenc 

Samo, da je namočilo! Kako 
težko smo čakali ta dež. Zdaj bo 
v vrtu vse bujno pognalo. In če 
ste pred dežjem dobro pognojili 

*belušem, bo zdaj vse bodlo ven. 
Izkoristite ta čas in si jih privoš
čite. Če jih še nimate na vrtu, j ih 
posadite. Dobijo se že vkoreni-
njeni. Zeleni in beli. Lahko jih pa 
posejete sami, vendar bo trajalo 
tri leta, da bodo rodili. Marsiko
mu se zdi, da je to pri nas nova 
rastlina, ker j ih pač ni bilo, razen 
v slanici, nikjer dobiti, a beluše 
je poznala že stara slovenska 
meščanska kuhinja in v stari ma
mini "varčni kuharici" sem našla 
recepte za juho iz špargljev, 
šparglje v solati, gratinirane be
luše in šparglje kot prilogo k 
ramsteku. Pa poskusimo še mi. 

Š p a r g l j e v a ( b e l u š n a ) juha 

Beluše ostržemo in j ih skuha
mo v slanem kropu (dodali smo 
mu nekaj kapljic limoninega 
soka, da ne počrnijo), in sicer 
glavico in mehkejši del zrezan 
na 2 cm dolge koščke, trše dele 
posebej, ker j ih nato pretlačimo 
skozi sito. Nato napravimo svet
lo prežganje iz žličke masla ali 
žlice olja in zvrhane žlice moke, 
ga zalijemo z juho ali vodo, v 
kateri smo kuhali beluše, pride-
nemo nekaj žlic polnomastnega 
mleka, pretlačene beluše in cele 
glavice. Juho popopramo, po
barvamo z žganim sladkorjem 
in lahko legiramo z enim rume
njakom. 

nakapamo z oljem in naložimo 
drugega na drugega, pokrijemo 
in pustimo do naslednjega dne. 
Nato j ih potresemo s soljo, hitro 
spečemo na razbeljeni maščobi, 
da ostanejo na sredi še rdeči (po 
želji j ih zapečemo malo bolj) ter 
naložimo na oval. Zraven doda
mo še v slanem kropu kuhan 

Vsakdanja 
kraljevska zelenjava 

V e d n o v e č je ljubiteljev b e l u š e v in š p a r g l j e v , ki s o s e od loč i l i , d a to, n e k o č f r ancosko 
kraljevsko rastl ino, vzgojijo na G o r e n j s k e m . Rast l ine s e pri nas d o b r o p o č u t i j o , saj o b 
sk rbn i negi rodijo ob i lo , v nj ihovem o k u s u in zdravilnih u č i n k i h p a už iva v s e v e č ljudi. 

Podbrezje - Pogumna sta bila 
tudi M i l i c a in A l b i n Rehber-
ger, ki sta se ob običajni kmetij
ski dejavnosti odločila poizku
siti gojiti tudi beluše in šparglje. 
"Ker so za nas nekaj novega, 
neobičajnega in ker je mama 
povedala, da so pred vojno 
doma beluše in šparglje dobro 
poznali ," pravi M i l i . Po vojni 

negujemo in "hranimo" z doma
čim naravnim hlevskim gnojem, 
in zdaj res dobro "delajo"," pra
vi zadovoljna. V času sezone je 
z njimi veliko dela, obirajo j ih 
kar dvakrat na dan, a čez leto 
niso zahtevni. Zdaj j ih imajo že 
peto leto, z njimi pa so zadovolj
ni tudi navdušeni jedci, ki j i h 
radi kupujejo. 

B e l u š i au grat in 

V slanem kropu mehko skuha
ne beluše razrežemo na večje 
kose in j ih v zaporednih plasteh 
vložimo med sesekljano šunko 
in nastrgan parmezan v močno 
pomaščeno skledo ali manjši 
pekač. Glavice položimo na vrh 
kot zadnjo plast, potresemo z 
drobtinami in parmezanom, na
kapamo nanje raztopljeno mas
lo in oblijemo vse skupaj z lonč
kom kisle smetane (1,25 dl). V 
pečici pustimo jed 15 do 20 mi
nut pri srednji vročini, da se na
pravi lepa rjava skorjica. Zraven 
ponudimo dober zrnat kruh, 
lahko tudi zeleno solato. 

R a m s t e k z g r a h o m 
in b e l u š i 

Od rostbifa ali šimbasa nare
žemo za prst debele zrezke. 
Vsakega potresemo s poprom, 

grah in beluše (vsako zelenjavo 
kuhamo posebej). Maščobi v 
ponvi dodamo malo masla in 
nekaj žlic juhe ter s to polivko 
oblijemo zrezke, grah in beluše. 

B e l u š i z d robn jakovo 
s m e t a n o 

Za dve osebi potrebujete zaje
ten šop belušev ali špargljev, 
eno kislo smetano, velik šop 
drobnjaka, malo limoninega 
soka in soli. 

Beluše ali šparglje skuhate v 
slani vodi, da postanejo lepo 
mehki. Medtem zrežete na 
drobno drobnjak in ga vmešate 
v kislo smetano. Vmešajte še 
malo soli in limoninega soka in 
dobro premešajte. Kuhane belu
še dajte na krožnik in postrezite 
s smetanovo omako. Zraven od
lično tekne zelena solata in pe
čen krompirček. 

pa, kakor da bi se sled za to, spr
va kraljevsko in potem meščan
sko hrano, zaradi svojega izvo
ra, namenoma izgubila. "Sadike 
smo dobili iz Francije. Lahko bi 
j ih vzgojili doma, vendar bi tra
jalo tri leta, da bi začele roditi in 
dvomim, da bi se razbohotile in 
postale tako močne , zdrave in 
krepke, kot so zdaj. Skrbno j ih 

Tedenski jedi ln ik 
Nedelja: Kosi lo : juha iz belušev, telečji ali svinjski zrezki po pari
ško, prazen krompir, zelena solata z drobnjakom in česnom, bakla
va po grško. Večerja: Pršut ali dobra salama, skutni zeliščni namaz, 
črn kruh. 
Ponedeljek: Kosi lo : govnač (gorenjska enolončnica z mesom, ze
ljem'in krompirjem), zrnat kruh, sadne rezine. Večerja: testenine z 
mesno polivko, zelena solata z redkvicami. 
Torek: Kosi lo : postrvi, kuhane v zelenjavi, krompir v koscih, zele
na solata z rukolo. Večerja: palačinke z jagodami in tolčeno smeta
no, kompot. 
Sreda: Kos i lo : fižolova enolončnica z zelenjavo (gomoljna zelena, 
por, korenje, čebula) in smetano, sirov štrukelj, kompot. Večerja: 
solata iz testenin s prekajeno šunko, sirom, z grahom, majonezo, ze
leno solato in paradižnikom, zrnat kruh, sadni čaj. 
Če t r t ek : Kosi lo : špinača z jajcem, hrenovkami in pire krompirjem, 
zelena solata z lečo ali ješprenjem, banane s čokoladnim prelivom. 
Večerja: beluši au gratin, zelena solata. 
Petek: Kosi lo : kalamari na žaru, zelena solata z jajcem in rukolo, 
zrnat kruh. Večerja: drobnjakovi štrukeljci v juhi. 
Sobota: Kosilo: zelenjavna juha, ramstek z grahom in šparglji, rdeče 
jagode. Večerja: melancani na žaru (z olivnim oljem, česnom, peter-
šiljem, limoninim sokom in soljo), pršut, zrnat kruh, pivo ali teran. 

"Beluši so beli in j ih gojimo v 
izkopanih jarkih, ki j ih po vrhu 
zasujemo z zemljo, da izgleda 
kot gomila. Rastlina rodi od 
konca aprila do sredine junija 
petnajst do osemnajst let, s po
sebnim nožkom pa j ih poreže-
mo takoj, ko glavica pokuka iz 
zemlje. Tako ohranijo belo bar
vo. Šparglji pa so zelene barve 
in j ih pustimo, da zrastejo do 15 
centimetrov nad zemljo, nato jih 

odrežemo lahko tudi globoko v 
zemljo," je pojasnila M i l i . 
Šparglji so zelenjava za res dol
go obdobje. 

Pred uporabo beluše in šparg
lje operemo, oleseneli in trdi 
deli pa olupimo z navadnim 
nožkom ali strgalom za krom
pir. "Tega številni ljudje ne vedo 
in se zato neradi odločijo za pri
pravo "neznane" zelenjave." S 
tem se M i l i srečuje pri radoved
nih kupcih vsak dan, a j im prav 
rada pojasni osnove kuhanja: 
" K o beluše ostrgamo, j ih 8 do 
10 povežemo v šop z nitko. Zav
remo vodo, jo osolimo, dodamo 
žličko masla in nekaj kapljic l i 
moninega soka. V tujini imajo 
za kuhanje belušev prav pose
ben lonec, saj naj bi med kuha
njem praviloma stali pokonci -
vršički nad gladino vode. Zado
stuje tudi ozek in visok lonec, 
nekateri pa j ih kuhajo nezaveza-
ne. Med vrenjem naj bo ogenj 
zmanjšan. Zeleni šparglji se po
navadi kuhajo 10 do 15 minut, 
beluši pa okrog 20. Kuhani so 
takrat, ko se, stegnjeni na vi l ic i , 
upognejo za dva centimetra 
navzdol. Kuhajo se tudi na so
pari, pri čemer ohranijo večino 
mineralov, barvo, okus in aro
mo. Ostanke olesenelih delov 
lahko uporabimo za kuhanje be~ 
lušne juhe ali jušne osnove, pri 
nadaljnji pripravi pa ne uporabi
mo močnih začimb, ker bi pre
krili njihov okus." 

Kat ja Dolenc 

Beluši za "spomladansko č iščenje" 
Beluši al i šparglj i postajajo p r i nas vse bolj priljubljena zele
njava. Njihove številne rudnine, zdravilne lastnosti, specifična 
aroma in okus j i h upravičeno označujejo kot kraljevo zelenjavo. 

Poznamo beluše in šparglje. 
Beluši so beli, šparglji pa zeleni, 
vijolični ali pa divji . Sicer se 
uporabljata obe imeni za vse tri 
sorte rastline, ki pa se po zdra
vilnih lastnostih med seboj raz
likujejo. Zeleni in vijolični 
šparglji menda vsebujejo več 
rudnin, vitaminov in drugih bio-
aktivnih sestavin, in naj bi bili 
za zdravje koristnejši kot beli, 
vendar tudi ti za njimi ne za
ostajajo, še posebej, če so pride
lani doma, kar radi potrdijo šte
vilni ljubitelji, navdušeni nad 
njihovimi poživljajočimi in 

Accord H O N D A . 
Moč naših sanj 

j e H o n d a . 

Oblika vozila je tista, ki določa zračni upor in s tem vpliva na 
porabo in emisijo toplogrednih plinov v okolico. Pri nas je 
spoštovanje in postavljanje okoljevarstvenih standardov eno od 

/C fHITOCOMftUKU 

najpomembnejših izhodišč pri načrtovanju avtomobila. Prav zato 
se lahko nova Honda Accord pohvali z najnižjim zračnim 
količnikom v svojem razredu. www.honda-slo.com 

zdravilnimi učinkovinami. 
Šparglji in beluši vsebujejo 
beta karoten, vitamine B sku
pine, C , E in druge, a lkaloid 
asparagin, k i "odišavi" urin, 
r azkuževa lno delujoče eter ič
no olje z žveplom, obilico rud
nin , tudi manj pogost, kot so 
kositer, molibden in silicij. Be
luši so močno delujoča zelenja
va, ki čisti in gradi telo. Pospe
šujejo presnovo, čisti notranje 
organe, poživlja žleze in urav
noveša njihovo delovanje. De
lujejo d i u r e t i č n o , razkrajajo 
ledvične kamne, čistijo ledvi
ca, sečne poti in jetra. V belu-
ših prevladujejo bazično delujo
če rudnine, k i u r avnoveša jo 
razmerja kis l in in baz v tele
su, kadar je v njem preveč kislih 
presnovnih produktov, ki nasta
nejo zaradi prevelikega uživanja 
mesa, mleka, mlečnih izdelkov, 
škrobnih jedi, sladic, umetnih 
pijač in predelanih živil na
sploh. Takšna hrana, skupaj z 
vsakdanjimi stresi vpliva na na
stanek "civil izacijskih zdrav
stvenih težav". Če bi jo opustili, 
bi si organizem s štirinajst dnev
no belušno kuro dobro opomo
gel. To vedo povedati posamez
niki, ki so že izkusili njihovo či
stilno in zdravilno moč. 

Beluši razkrajajo nabrano seč
no kislino v sklepih, lajšajo 
r evmat i čne težave, z grenčino 
in celulozo deluje ugodno na 
prebavo, gradijo zdravo k r i , 
krepi jo sluznice, živčevje. 
Predstavljajo koncentrat rudnin 
in drugih bioaktvinih snovi, pO" 
trebnih za dobro delovanje tele
sa. Telo čistijo od znotraj nav
zven, posušenega in zmletega v 
prah pa se lahko dodaja pri pn~ 
pravi zelenjave. R a t j a D o l e „ c 

VABLJENI N A OGLED VOZIL IN TESTNE VOŽNJE 
HONDA ŽIBERT - Britof 173, 4000 Kranj - tel. 0 4 / 2 3 43 100 

http://www.honda-slo.com


Previdnost pri hrani in čiste roke 
Letos v Slovenij i v e č kot 3 0 0 o k u ž b s s a lmone lo , ki s o p o g o s t e j š e polet i . S a l m o n e l o z e p o v z r o č i j o v i s o k o temperaturo, dr isko in bruhanje. Prev idno z m e s o m , jajci 

in ja jčnimi izde lk i . P o m e m b e n ukrep je tudi umivanje rok. 

Kran j - Zgodba se ponavlja. Vsako leto. Predvsem poleti, saj po
letje poleg sproščenosti prinese tudi nevšečnosti . In mednje za
gotovo spada salmoneloza, k i jo poleg visoke temperature obi
čajno spremljata tudi dr iska in bruhanje. Bližnje srečanje z njo 
naj b i letos že imelo 121 Slovencev in Slovenk, k i so prvomajske 
praznike preživljali v tur i s t ičnem naselju Solaris p r i Šibeniku. 
Počitnice so klavrno končali , nekateri celo v bolnišnici. In raz
log? Zastrupitev s hrano. 

Po podatkih Inštituta za varo
vanje zdravja RS so letos v Slo
veniji zabeležili že več kot 300 
primerov okužb s salmonelo. 
Na Gorenjskem je bilo do maja 
prijavljenih 22 primerov okužb 
s salmonelami, lani v tem času 
15, porast pa lahko pripišemo 
šibeniški okužbi. Lani je bilo na 
Gorenjskem 129 primerov sal
monel, od tega največ julya (46) 
in septembra (19). Število 
okužb zadnja leta narašča. Čre
vesne nalezljive bolezni povzro
čajo različni povzročitelji, ima
jo različno klinično sliko, za vse 
pa je značilna enaka pot širje

nja. Znane so salmoneloze, 
okužbe pa lahko povzročijo tudi 
kampilobakter, stafilokoka in 
virusi, na primer kalicivirusi, ki 
povzročajo drisko. Izvor okužbe 
so ljudje ali živali, pot okužbe 
pa poteka preko okuženih rok, 
predmetov, hrane ali vode v usta 
človeka, k i potem zboli. Tako se 
širijo trebušni tifus, griža, na
lezljiva zlatenica, virusne driske 
ter nekateri virusni meningitisi. 
Čas od okužbe do pojava zna
kov bolezni je pri črevesnih na
lezljivih boleznih od 1 do 7 dni, 
lahko je tudi daljša, za večino 
črevesnih obolenj pa so značilne 

Zaradi sarsa umrlo 5 2 6 l judi 
K r a n j - Smrtonosna atipična pljučnica, krajše imenovana sars, 

povzroča nove okužbe in smrtne primere. Ljudi po svetu je zajela 
panika, predvsem na Kitajskem in v azijskih državah pa je spreme
nila tudi vsakodnevne navade tamkajšnjih prebivalcev. Ljudje gredo 
iz hiš le z zaščitnimi maskami, v nekaterih okrožjih so zaprli šole, 
v karanteni je več tisoč ljudi. Po podatkih Svetovne zdravstvene 
organizacije (WHO) je sindrom oteženega dihanja (sars) do sedaj 
terjal že več kot 500 življenj, od tega samo na Kitajskem več kot 
200, z virusom pa naj bi se okužilo okoli 7200 oseb. Bolezen je naj
bolj razširjena na Kitajskem, v Hongkongu, Singapurju, Indoneziji 
in v Kanadi, kjer je zbolelo 145 ljudi, 22 pa j ih je zaradi sarsa umr
lo. V Evropi atipična pljučnica še ni zahtevala življenj, okužbe pa 
naj bi se pojavile tudi Nemčiji, Italiji, k i j e poostrila nadzor na leta
liščih, Franciji, Veliki Britaniji, Švici, Španiji in na Finskem. W H O 
je razširila seznam ogroženih območij, nekatere kitajske sosede pa 
so se odločile za zelo radikalno potezo in so zaprle svoje meje. Pri 
sarsu gre za doslej neznani virus iz družine koronavirusov. Razisko
valcem gaje uspelo dokaj hitro odkriti, zdaj pa se ukvarjajo z mož
nostmi za preprečevanje in zdravljenje smrtonosne bolezni, ki se hi
tro širi in zahteva vse več življenj. R .S . 

D R U Ž I N S K I N A S V E T I 

P o m l a d i m a s k r b i (1) 

Damjana Šmid 

"Pomlad ima skrbi" je pisalo z drobno otroško pisavo na tabli v 
enem izmed razredov. Pomislila sem na skrbi, ki j ih imajo otroci in 
mladostniki v tem lepem letnem času. Kasneje sem izvedela, da 
takšno ime nosi igra, k i jo bodo otroci zaigrali na zaključni priredit
v i . Pa vendar se mi ta stavek venomer vriva med moje misli. Zakaj 
bi imeli otroci spomladi skrbi? Saj živijo enega izmed najlepših ob
dobij v življenju. Zakaj potem veliko odraslih pove, da ne bi nikoli 
več hoteli preživeti otroškega obdobja? Le kdo bi vedel. Kakšne 
skrbi torej prinaša tale pomlad? Nekaterim otrokom povzroča teža
ve učenje, kar posledično pomeni tudi izogibanje domačim nalogam 
in slabši učni uspeh. Toda, kako se bo otrok naučil tistega, kar mu 
manjka ravno v tem pomladnem času? Ptički pojejo, rožice cvetijo, 
narava dela po svoje, otrok pa naj bi čez noč popravil vse negativne 
ocene? Pomladnim težavam lahko naredimo konec z jasno, realno 
sliko o šolskem uspehu in o odraščanju našega otroka. Si želimo, da 
ugotovi, da lahko z malo truda doseže uspeh? Učenje v zadnjem 
hipu in samo za en dan je slaba naložba za prihodnje leto. Si želi
mo, da spozna kakšne posledice imajo njegove odločitve in ne-od-
ločitve'? Le tako se bo sam naučil odločati; o svojem življenju. Če 
ima otrok težave pri učenju je potrebno čim prej začeti s pomočjo, 
da čim prej doživi uspeh. Ko otrok doživi prvi uspeh, se zanj odpre 
nov svet in če postopoma večamo njegove naloge, lahko pridobi 
motivacijo delovne navade, vztrajnost. Pri tem je ključnega pome
na postopno stopnjevanje nalog, saj lahko prevelika pričakovanja in 
občutek neuspeha ponovno povzročita otrokovo razočaranje nad sa
mim seboj Vsak je rad zmagovalec, pa če tekmuje sam s seboj ali 
z drugimi' Otroci in mladostniki, k i nimajo možnosti, da doživijo 
uspeh sčasoma ugotovijo, da lahko uspeh občutijo pri drugih, nepri
mernih oblikah vedenja. Takrat so deležni pozornost, in toj im daje 
občutek, da tudi sami obvladujejo svet, v katerem živijo. Ena izmed 
družinskih aktivnosti, ki polepša večere je pisanje takoimenovane 
"zlate kniiee" Vsak otrok v družini (lahko tudi oce in mama, daje 
še boli zanimivo) ima svoj zvezek, k i ga okrasi z nalepkami, pobar-
va z Sečnikom i. ' podobno. V ta zvezek pišemo otrokove 
dosežke ki jih opazimo bodisi pri gospodinjski pomoči ali v sol,, v 
obnatniu vlepfh lastnostih, ki j ih pokaže. Bistvo te zlate knjige • 
je da uTierimo pozornost na tiste stvari, k. so pozitivne. Tako dobi 
o tok v tem obdobju zaključevanja ocen, vlaganja energije ,n zad-
n l l h U ^ c motivacije nekakšnega spodbudnega navijača. In mogo-
če ima potem še pomlad manj skrbi... 

Jejte le dobro pečeno in kuhano meso, ne jejte pa surovih jajc in jajč
nih izdelkov, kamor spada tudi francoska solata. 

posebnega zdravljenja in posle
dic. To velja'predvsem za zdra
ve ljudi. V nekaterih primerih 
pa je potek bolezni zelo intenzi
ven, salmoneloza lahko preide 
tudi v kri in je nujno zdravljenje 
v bolnišnici, znan pa je tudi pri
mer, ko se je okužba s salmone-
lozo končala s smrtjo. Zdravni
ško pomoč je treba poiskati v 
primerih hudega bruhanja in 
driske ter izsušitve, k i se kaže 
tudi s suhim jezikom. 

Poleti so okužbe s hrano po
gostejše. Glavni izvor okužbe 
salmoneloze so meso (ocvrti ali 
pečeni piščanci, notranji organi, 

driske, bruhanje, krči v trebuhu 
in povišana temperatura. To ve
lja tudi za salmoneloze in kam-
pilobakterioze. 

"Bolnik i imajo drisko, poviša
no telesno temperaturo, bruha
jo, lahko se pojavljajo krči v tre
buhu, pri majhnih otrocih obsta
ja celo nevarnost izsušitve zara
di prevelike izgube tekočin. 
Povzročitelj obolenj, v tem pri
meru salmoneloza, pride v telo 

skozi usta in se izloči z blatom. 
Tudi odrasli morajo paziti, da ne 
pride do izsušitve, zato naj za-
užijejo dovolj tekočin," je pove
dala zdravnica v enoti za epide
miologijo nalezljivih bolezni 
kranjskega Zavoda za zdrav
stveno varstvo Andre j a K r t -
L a h , dr. med.. Okužbe večino
ma ne ogrožajo življenja, težave 
lahko trajajo od nekaj ur do ne
kaj dni in pogosto minejo brez 

Pomemben ukrep pri prepreče
vanju okužb s hrano je redno 
umivanje rok. 

mleto meso, tatarski biftek), jaj
ca in jedi iz surovih jajc (majo
neza, francoska solata, kremne 
rezine, sladoled), včasih celo 
mleko. Nevarna so predvsem ži
vila, ki niso dovolj kuhana ali 
prepečena, zato j ih moramo 
prekuhati ali prepeči nad 70 sto
pinj, saj le tako uničimo salmo
nele. "Ne uporabljajte istega 
noža za rezanje surovega in pe
čenega mesa, delovne površine, 
kjer pripravljate meso temeljito 
očistite in osušite, pogosto me
njajte kuhinjske krpe in tudi za 
prehrano psov in mačk uporab
ljajte prekuhano meso," je po
jasnila Krt-Lahova. Če niste 
prepričani, kako je bila hrana 
pripravljena, je raje ne jejte, saj 
je previdnost pri omenjenih 
okužbah zelo zaželena in korist
na. Posebej pomembna je tudi 
osebna higiena in ukrep za pre
prečevanje okužb je umivanje 
rok. Na slednje ne pozabite po 
uporabi stranišča, pred začet
kom pripravljanja hrane, pred 
jedjo ter po vsakem stiku z ži
valmi. Renata Škr janc , 

foto: Gorazd Kavčič 

Nujna prenova oddelka za transfuzijo 
J e s e n i š k a b o l n i š n i c a ima nov hemodia l izn i aparat . Š tev i lo dial iznih boln ikov s e v e č a . Z a m i s e l o n o v e m o d d e l k u 

v Kranju . J e s e n i z a č e t e k o b n o v e o d d e l k a z a transfuzijo. 

Jesenice - Jeseniško bolnišnico od apri la vodi novi poslovni d i 
rektor Igor Horvat, d iplomirani inženi r s trojništva, k i je doslej 
delal kot vodja tehničnih s lužb v bolnišnici na Go ln iku . Strokov
n i direktor še naprej ostaja M i r a n Rems, dr. med.. Horvat ima 
z bolnišnico velike nač r t e , najprej pa bo moral izboljšati poslo
vanje, saj je slednje še vedno v rdeč ih š tevi lkah. 

Horvat pravi, da je pozitivno 
poslovanje uresničljivo v dveh 
do treh letih. Z njim so poveza
ni tudi razvoj bolnišnice, stro
kovni razvoj zaposlenih in iz
boljšanje podobe bolnišnice v 
javnosti. "Bolnišnico bomo vo
di l i h kakovostnejšemu delu. 
Cilj je visok in potrebno bo ve
liko vztrajnosti in sodelovanja. 
Nekaj manjših ciljev smo že do
segli; uredili smo prostore za 

prijaznejše in udobnejše delo z 
bolniki, prizadevamo pa si tudi 
za čim boljši odnos do bolnikov. 
V prihodnje bomo imenovali 
namestnike predstojnikov bol
nišničnih oddelkov, najprej pa 
moramo obrniti likvidnostni tok 
poslovanja in obvladovanja stro- • 
škov," je dejal Horvat. Za kako
vostno opravljene zdravstvene 
storitve in dobro počutje bolni
kov so poleg človeškega dejav-

| j O K a k o p r o t i 

gorenjsko lekarne b O l G C U l I ? 
Gorenjske lekarne so javni zavod z 18 lekarnami po vsej Gorenjski. Dnev
no vanje prihaja ogromno ljudi, mnogi tudi s preprosto zahtevo: "Dajte mi 
nekaj proti bolečinam!" Takrat pride do izraza znanje in svetovanje farma
cevtov in zato vam danes ponujamo nekaj informacij o tem, kako lajšamo 
naše bolečine. 

Bolečina je neprijeten občutek na določenem delu telesa, ki nas opozarja 
na telesno poškodbo ali na bolezen. Hkrati je pomemben opozorilni znak, 
da čimprej odpravimo ali se izognemo njenemu vzroku. Lahko se začne 
nenadoma in ne traja dolgo (akutna bolečina) ali pa traja tedne in mesece 
(kronična bolečina). 
Če je le mogoče, najprej odkrijmo vzrok bolečine in ga ustrezno zdravimo, 
šele potem lahko uporabimo zdravila za lajšanje oz. odpravljanje bolečine! 
t.i. analgetike. V glavnem analgetike delimo v dve veliki skupini. Narkotični 
(opioidni) analgetiki so namenjeni odpravljanju močnih bolečin in so na vo
ljo le na zdravniški recept. Nenarkotični (neopioidni) analgetiki pa se obi
čajno uporabljajo za lajšanje blage do zmerne bolečine. Lahko imajo izra
ženo tudi protivnetno delovanje in znižujejo povišano telesno temperaturo 
Nekatera zdravila za bolečine so dostopna v lekarni tudi brez recepta (ace-
tilsalicilna kislina, paracetamol, nekatera nesteroidna protivnetna zdravila) 
Lahko jih jemljemo pri običajnih, blagih ali zmernih bolečinah, kot so: gla
vobol, zobobol, mišične in sklepne ter menstrualne bolečine. So dokaj 
varna in preizkušena zdravila. Med seboj se razlikujejo po načinu delova
nja, hitrosti nastopa in trajanju delovanja, vplivu na želodčno sluznico 
medsebojnem delovanju z drugimi zdravili ... zato vam bo farmacevt v le
karni svetoval ustrezno zdravilo za odpravo bolečin. Pri lokaliziranih revma
tičnih boleznih in različnih poškodbah lahko na nepoškodovani koži upo
rabljamo tudi lokalne oblike protivnetnih zdravil, ki so v obliki kreme ali 
gela. 
Bolečino lahko lajšamo še s številnimi drugimi načini zdravljenja: izvaja
njem specifičnih vaj, obkladki, sprostitvenimi tehnikami... 
Ce je bolečina izrazita, nastopi nenadoma, traja več kot 48 ur, se večkrat 
ponavlja, poslabša ali se spremeni njena narava, obiščite zdravnika. 

Armenski pregovor pravi: Trpljenje so dali skalam, vendar ga niso prenes
le, pa so ga dali človeku. Bolečina je zaradi mnogih dejavnikov, ki vplivajo 
na njeno zaznavanje, vsakemu človeku lastna. Z ugotovitvijo ter odpravo 
vzroka in ustreznim zdravljenjem bolečine lahko danes uspešno blažimo 
bolečino in zmanjšamo trpljenje posamezniku. 

mag. Nina Pisk, mag. farm. - Gorenjske lekarne 

nika, humanega odnosa zapo
slenih, zelo pomembne tudi ka
kovostne in zanesljive naprave. 
V jeseniški bolnišnici so pred 
meseci dobili novo, najsodob
nejšo napravo za dializo hemo
dializni aparat, k i omogoča hc-
mofiltracijo in hemodiafiltraci-
jo. " V naš oddelek prihaja 42 
bolnikov in njihovo število na
rašča. Premišljujemo o odprtju 
novega oddelka v Kranju, ven
dar resnejših pogovorov o tem 
doslej še nismo imeli ," je pojas
nil Horvat. 

Novi in prostornejši so tudi 
prostori ginekološke ambulante, 
jeseni pa bodo začeli prenavlja
ti transfuzijski oddelek, ki je 
zelo dotrajan. Uredili bodo od
delek Zavoda za transfuzijsko 
medicino, kajti v prihodnje 
bodo krvodajalske akcije le v 
bolnišnicah. Prenova bo stala od 
30 do 35 milijonov tolarjev. 

končana pa naj bi bila do konca 
leta. Načrtujejo tudi ureditev 
prostorov za enodnevno bolniš
nico, k i bo omogočala nekajur
no bivanje pacientov po manj 
zahtevnih operativnih posegih. 
"Med načrti je tudi nakup nove
ga CT, sedanji je star skoraj 12 
let, in ultrazvoka, obnoviti 
bomo morali operacijske dvora
ne, prihodnje leto pa se bomo 
lotili parkirišč. Pri urejanju no
vega urgentnega oddelka raču
namo na finančno sodelovanje 
ministrstva za zdravje, k i je naši 
bolnišnici v svojih finančnih na
črtih namenilo 2 milijardi tolar
jev, dobili pa naj bi j ih šele leta 
2008." Kadrovske okrepitve bi 
v jeseniški bolnišnici potrebo
vali predvsem na pediatnji, 
manjkata vsaj dva pediatra, in 
toliko potrebujejo tudi novih 
anesteziologov. 

Renata Škr j anc 

Duševno zdravje se slabša 
Ljubljana - V lada je pred dobr im mesecem dni ustanovila svet 
za duševno zdravje, k i naj bi sodeloval p r i pr ipravi osnutka na
cionalnega programa za duševno zdravje in programu za pre
prečevanje samomora. Predsednik in podpredsednik sveta sta 
Andrej M a r u š i č in Luj Šp roha r , v svetu je 27 članov, program 
dela in nač r t e pa so predstavili tudi na novinarski konferenci. 

Slovenija se po razširjenosti 
duševnih motenj lahko primerja 
z drugimi razvitimi državami, 
za razliko od njih pa je pri nas 
več samomorov in zaskrbljujoča 
je tudi razširjenost alkoholizma. 
Duševne bolezni med vsemi bo
leznimi najhitreje naraščajo, 
zato naj bi se po besedah And
reja Marušiča finančno breme, 
k i ga povzročajo, in njihovo 
zdravljenje v naslednjih sedmih 
letih povečala s sedanjih deset 
na petnajst odstotkov. Tako naj 
bi celo presegla stroške, ki jih 
povzročajo bolezni srca in oži
lja. Slovenija bo po mnenju čla
nov sveta za duševno zdravje 
morala v prihodnje nameniti 
večjo pozornost ukrepom za 
preprečevanje duševnih bolezni 
in poskrbeti za njihovo učinko
vitejše zdravljenje, kajti nekate
re duševne bolezni je mogoče 

učinkovito preprečiti. Večjo po
zornost naj bi namenili tudi sa
memu zdravljenju duševnih bo
lezni, k i bi omogoča lo večje 
vključevanje bolnika v okolje, v 
katerem živi, in njegovo čim 
manjšo stigmatizacijo med 
zdravljenjem. Opozorili so tudi 
na neurejeno zakonodajo, ki za
radi zdravljenja še vedno omo
goča odvzem bolnikove svobo
de, zato si bodo prizadevali za 
njeno spremembo in bolj huma
no zakonodajo. Po podatkih 
Svetovne zdravstvene organiza
cije ( W H O ) ima kar četrtina 
vseh ljudi na svetu težave z du
ševnim zdravjem. Za duševno 
zdravje so odgovorne tudi vlade 
držav, cilj W H O pa je, da bi do 
leta 2020 samomorilnost zmanj
šali za tretjino, ljudi pa naučili 
obvladovati čedalje bolj stresno 
življenje. R.Š. 



Gorenjs ominator42 
™ Gorazd Sinik 

"Življenje je lepo,..." je pred 
dvema letoma na E M I pel A n d 
r až H r i b a r , z nekaj prevodi v 
popularne E U jezike. "Li fe is 
beautiful", kot bi pel turistični 
skupini, da bi lažje razumela. 
A l i kot da bi Andraž zapel 
agenciji Odisej na pot proti ju
bilejnemu prazniku. Agenciji 

Igor Stare in Toni Cetinski 

Odisej iz Kranja je tudi tokrat 
pel gost s Hrvaškega Toni Ce
tinski. Svečano. Ob praznova

nju 15-letnega delovanja agen
cije. Veselo in sproščeno je bilo 
na Šmarjetni gori, v družbi pri
jateljev in poslovnih partnerjev 
šefa agencije Igorja Starca. Ta
istega Igorja, ki seje v mladosti 
preganjal ob zeleni mizi z lopar-
čkom in majceno belo žogico. 
Pingpong po domače je uspešno 
igral celo v tujini. Po karieri pa 
je neutrudno zahajal na kranjski 
stadion in s prijatelji popoldne
ve preživljal v igrah tri na tri, na 
legendarnih "pleksi tablah". 
Košarka. Naj nekaj podrobnosti 
ostane nezapisanih. Predvsem 
ta, kako je Igor Stare preživljal 
prva leta svoje agencije, še po
sebno takrat, ko smo se osamo
svajali in bil i priča vojni v naši 
bližini. Prav tista leta je Odisej 
"shodil", čeprav poslovno tve
gano. Rovinj in K o r č u l a sta 
samo dve nepozabni mesti, ka
mor so ali smo Gorenjci dobe
sedno drli. Hrvaško prijateljstvo 
z Odisejem se je spletlo in osta
ja. Na Smarjetno so prišli iz Ro
vinja in nam pripravili prijeten 
program. Celo hrvaški velepos
lanik v Sloveniji Celestin Sar-
delič si je vzel čas in v družbi 
župana Mohor ja Bogataja pre
živel večer z Odisejem. Kot 

Marjana Kanduti, Tone Hrovatič in Sašo Govekar 

Celestin Sardelič, Igor Stare in Mohor Bogataj 

V R T I M O G L O B U S 

"svatje" na poroki smo ob pol
noči dočakali rezanje torte, na
govore in čestitke. Kar je ostalo 
v drugem delu noči, je samo za 
"svate" in za Igorja Starca. Pri
jetno je bilo. Kot da bi bil na do
pustu. Žal ga je vedno enkrat 
konec. 

V gostilni pri Arva jev ih , ki 
smo j i nekoč rekli kar " p r i 
Trebcu", je bilo pred dnevi na 
moč zanimivo. Vsaj zame. In še 
za nekaj firbcev pred gostiščem. 
"Le kaj se dogaja, kaj čakajo?", 
so se verjetno spraševali mimo
idoči ob pogledovanju na var
nostnika in nervozno čakajoče 
Saša Govekarja, Toneta Hro -
vatiča in Staneta Š t rausa . Pri
družila seje Mar j ana Kandu t i 
z veliko poslovno torbo. Potem 
se je začelo. Prišel je šef vlade, 
prvi človek L D S , An ton Rop. 
Ja, v gostilno Arva j . Desno po
litični bi rekli "klavzura", v 
L D S - u temu pravijo "koordina
cija". H m ! Prav ta koordinacija 
je zbrala zavidljivo število go
renjske politike in gospodarstva. 
Tone Hrovat ič , regijski koordi
nator ali bolj uradno vodja lo
kalne pisarne, lepo oblečeni 
mladenič iz Tržiča , je z zanimi-

Brooke Shields postala 
mamica 

Ameriška igralka Broo-
ke Shields, ki je že pri 12 
letih igrala vlogo mlade 
prostitutke v filmu Prettv 
Baby, kot najstnica zaslo
vela v filmu Plava laguna, 
zadnja leta pa nastopala v 
nanizanki Nenadoma Su
šan, je v New Yorku rodi
la hčerko. 37-letna igralka 
in njen mož, scenarist 
Chris Henchy, sta poroče

na dve leti, poročila pa sta se kmalu, potem ko se 
je igralka ločila od nekdanjega moža, teniškega 
igralca Andrea Agassija. Shieldsova imena dekli
ce še ni izdala, povedala pa je, da se bo za nekaj 
časa umaknila iz filmskega sveta, saj bi se rada 
popolnoma posvetila vzgoji hčerke. 

Princ Harry pr i l jubl jen 
pr i deklet ih 

Princ Harry, mlajši sin britanskega prestolonas
lednika Charlesa in pokojne princese Diane, po
staja vse bolj zaželen samski moški. Anketa, ki so 
jo objavili britanski tabloidi, je pokazala, daje 18-, 
letni princ Harry pri britanskih dekletih bolj pri
ljubljen od svojega starejšega brata, 20-letnega 

Will iama. Skoraj 80 odstotkov deklet, starih od 10 
do 14 let, je trdilo, da j im je bolj všeč Harry kot pa 
njegov brat, privlači j ih predvsem Harrvjev hu
mor, navihanost in njegova razmršena pričeska. 

Temna restavraci ja 
V Berlinu so lansko je

sen na pobudo Zveze sle
pih Nemčije odprli restav
racijo, v kateri vlada po
polna tema. "Dunkelresta-
urant" oziroma temna res
tavracija je bila ustanov
ljena z namenom, da bi 
slepim in slabovidnim, k i 
se vse težje zaposlujejo, 
zagotovili delo. V restav

raciji, ki sprejme 120 gostov, streže 22 slepih oz. 
slabovidnih natakarjev in natakaric, od osebja re
stavracije so kuharji edini, ki vidijo. Že ob vhodu 
v restavracijo goste seznanijo o ponudbi. Za naro
čanje morajo uporabiti domišljijo, ker dobijo in
formacije o specialitetah izključno v obliki meta
for in ugank. Gosti ne vedo, kaj imajo na krožni
ku, dokler ne pojedo, a je obisk kljub temu dober. 

Brezplačen hotel 
Singapurško gospodar

stvo se na različne načine 
sooča s posledicami epi
demije atipične pljučnice. 
Hotel Sijori Sentosa v Sin-
gapurju, ki je zaradi sarsa 
ostal brez gostov, nudi v 
okviru reklamne kampa
nje 61 brezplačnih sob. Ju
tri bodo tistim, ki bodo 
prišli prvi, razdelili ključe 

sob za brezplačno prenočevanje, prvih pet bo do
bilo sobe z jacuzzijem. Reklamna kampanja bo po 
besedah direktor hotela stala 8.000 ameriških do
larjev. 

vimi podatki nagovoril druščino 
in šefa stranke. Zatem je Anton 
Rop še bolj zanimivo nagovoril 
navzoče. Iz prve roke je bilo sli
šati, "kaj dogaja" in v katero 
smer se stvari spreminjajo. Tudi 
o problemu korupciji, ki ga ne 
nameravajo pomesti pod "te
pih", čeprav je nekaj njihovih 
zraven. Ja? Vse to si je zapisala 
prikupna, toda nadvse resna 

Viktor Žakelj 

M a r j a n a K a n d u t i , PR-ovka 
Antona Ropa. Spet je bilo vide
ti, zakaj so šefi brez aktovke. In 
videti je bilo kdo in kam na Go
renjskem sodi in koliko vaga v 
stranki. Zanimivo. 

Radovljiškega župana J anka 
S. S tuška bomo odslej videvali 
obarvanega bolj modro. V i k t o r 
ga je pocukal za rokav, "Tone, 
kdaj te pok l i čem?" Vau. Šefa 
vlade pa kar na "ejga". Prav tai
sti V i k t o r Žake l j , k i je hotel 
postati župan Žirov. Pa se ga 
spominjajo, kako je kot sekretar 
v Alp in i , mladostno nasprotoval 
verskim praznikom in prirejal 
proslave ob uri, ko bi naj se šlo 
v Cerkev. Tudi V i k t o r Žakelj je 
igral košarko. V mladosti. Po
stal je popularen v letih, ko je 
bil župan Škofje Loke, še bolj 
pa kot svetovalec legendarnega 
Y U politika, Slovenca France
ta Popita. Po SZDL- ju je prišla 
Socialistična stranka Slovenije 
(SSS), prva predlagateljica na
šega referenduma za osamosvo
jitev, ki gaje "naštukal" Demos. 
No , potem so se združevali . 

Viktor Žakelj tudi z Gorenjskim 
glasom. Vodil je naše prve G l a 
sove preje in nastalo je nekaj 
nepozabnih. Viktor Žakelj se je 
poizkusil še v visokem biznisu, 
pred kratkim pa postal predsed
nik Protestantskega društva P r i 
mož Trubar . Da le ne bi postal 
tako goreč zagovornik, kot je bil 
nekoč v Žireh proti. 

Ivica A r v a j je Antona Ropa 
"pocukala" za rokav, mu dala 
domačih specialitet in že je od
šel na Merkur jeve dneve. Z 
Viktorjem pa sta komunicirala 
prek e-maila. 

Matjaž Erzar - Matiček 

P r i Ma t i čku pa smo pozdravil 
pomlad in prihajajoče poletje. 
Ob "paelli" (paelja) španski tra
dicionalni jedi. Le, da jo je ku
harski mojster M a t j a ž E r z a r 
"jagersko" obdelal z divjačin-
sko klobaso. No ja. Okusno, ni 
kaj. Matiček domače , Matjaž 
Erzar uradno, je v goste povabil 
prijatelje svojega gostišča. Veli
ko j ih je, saj se Erzarjeva gostin-

Tomaž Rogelj 

Damijana Ambrožiča - Kukija 
in del kariere preživel v Kanadi. 
Na delo v smučarsko reprezen
tanco pa ga je povabil prav To
m a ž Cerkovnik. Saj ga pozna
te. Smučar in prvi slovenski 
profi v Amer ik i . Ko je bil To
maž šef slovenske smučanje, je 
bilo zanimivo. Prav tako v due
tu z Igorjem Bergantom, ko je 
strokovno dopolnjeval smučar
ske prenose. Dober in neponov
ljiv par sta bila. Zanimivo je 
bilo videti druščino smučarskih 
prijateljev P r i M a t i č k u . Glavo 
in duha si je k Matičku prišel 
prezračit tudi T o m a ž Rogelj. 
Kar na kolesu. Tomaž Rogelj je 
bančnik, direktor "pol i t ične" 
banke S I B , k i pa si na srečo 
svoje izjemne stroke in sveto
valcev prav nič ni pokvaril svo
jega imena. Naj mu bo sreča in 
stroka v SIB-u še naprej naklo
njena, čeprav se zanj ni bati. 
Vsaj dokler ga bo videti na ko
lesu in v družbi svojih. 

Tomaž Cerkovnik in Blažič Dušan 

ska zgodba vleče že dolgo. Tudi 
iz Sejma, ki ga zdaj ni več. Prav 
v gostilni na Sejmu so bile take 
"čage" ob prihodu pomladi in 
odhodu poletja tradicione. Še iz 
časov Mile ta in ' Kukija. Temu 
prijateljevanju sta se zapisala 
tudi D u š a n Blažič in T o m a ž 
Cerkovnik. Dva, ki sta domala 
pol življenja po svetu in le nekaj 
majskih dni doma. Dušan B l a 
žič - Bado je minulo leto preži
vel kot trener z Japonci, nekaj 
let je delal" v Avstraliji, v družbi 

Meni se prav tako ni bilo bafi-
Pri Matičku sta nas čuvala V i n 
ko Simonovič in J aka Demšar . 
Zasebno, da ne bo pomote. Oba 

Ivica Arvaj, Anton Rop in Janko S. Stušek 

Vinko Simonovič in Jaka Demšar 

sta velika prijatelja dobre druž
be in ne mešata policijsko kri
minalističnega dela ob takih tre
nutkih. Vinko je še vedno v 
Kranju, Jaka pa je eden izmed 
številnih svetovalcev v Ljublja
ni. Slišati je, da zna J aka Dem
š a r zmešat še kako štreno v že 
tako veliki policijski pentlji. 

Bomo videli. 
Danes v Kranju gostimo raz

stavo Franceta Slane, jutri pa v 
Portorožu splovijo prvo tekmo
valno jadrnico z žensko posad
ko. 

Naslednji petek! 



G L O S A 

Daleč je Švica 
Zadnjič so neki makedonski 

ali črnogorski državniki, ki so 
se na volitvah potegovali za fo
telje, priliznjeno vzklikali ljud
stvu, da bo njihova država v ne
kaj letih postala druga Švica. 
Jojmene, kako me je to tužno 
spomnilo na neka davna sloven
ska leta, ko so tudi pri nas vzkli
kali podobno. 

Nas, Slovence, je že bivša Ju
goslavija tretirala kot prvoraz
redne Švicarje. A smo tako ra
zočarani nad temi prvoklasnimi 
obeti. Niti pod Ž nismo postali 
Švica, še švicamo ne več, saj 
nikjer ni več dela. Le malokdo 
danes prizna, da je slovensko 
gospodarstvo v hudi recesiji, 
kar pomeni, da po malem vse 
konec jemlje. 

Švica tam na jugu in tudi tukaj 
in zdaj ne bomo še dolgo dolgo, 
če sploh kdaj. 

V Švici imajo tako čudno pa
met, vzgojo in zavest, denimo, 
da pred semaforji ugašajo avto
mobile samo zato, da manj one
snažujejo okolje. V Švici se gre
do car sharing, kar pomeni, da 
si več družin deli en avto. Lepo 
prosim! Priznanj švicarski 
zdravnik sploh nima avta, češ 
da vse dni dela, ob vikendih gre 
pa z javnim prevozom, kamor 
hoče. Za počitnice pa si avto 
sposodi ali deli. 

Mi smo tozadevno torej v pale
olitiku. Od Švice smo tisočletja 
daleč, saj ima pri nas vsako 
dete svoj avto. Pred hišami so 
parkirani trije do štirje avtomo-
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Oven (21.3.-21.4.) 
Nekoliko si boste zatiskali oči pred resnico. Kot vedno je tudi 
tokrat več poti in v vašem primeru bo vsaka prava. Vedno bolj 
se boste zavedali, da je vaše življenje potrebno sprememb. 
Nehali se boste oklepati preteklosti in odšli v korak s časom. 

Bik (22.4. -20.5.) 
Na silo se ne bo dalo nič doseči. No, lahko, vendar potem 
sledijo posledice, ki so lahko zelo boleče in dolgotrajne. 
Prijatelji so vas že in vas še bodo razočarali, tako da se boste 
nazadnje vprašali, ali je morda z vami samimi kaj narobe. 
Besed ne spreminjajte v udarce. 

Dvojčka (21.5. -21.6.) 
Prišli boste do spoznanja, da lahko živite brez tega, da se vedno 
na nekoga opirate in zanašate. Ker si boste začeli zaupati, bo s 
tem zrasla tudi vaša notranja moč. Nad rezultatom boste nadvse 
presenečeni. V ljubezni hitite počasi, da se ne spotaknete. 

Rak (22.6.-22.7.) 
Če hočete imeti uspešno ljubezensko zvezo, se boste morali v 
kratkem resno odločiti za iskren pogovor. Nasprotna stran ta po
govor že dlje časa čaka, zato le pohitite. Na poslovnem področju 
upoštevajte nasvet prijatelja pomaga vam bolj, kot si mislite. 

Lev (23.7.-23.8.) 
Naredili si boste krog somišljenikov in z njimi delili veselje, ki je 
v kratkem pred vami. Odvrgli boste bremena preteklosti, ki jih 
imate globoko zakoreninjena v sebi. Novi začetki nova spozna
nja in izkušnje vas bodo osvobodile in boste kot prerojeni. 

Devica (24.8. -23.9) 
Ob koncu tedna se boste zabavali v dobri družbi. V sebi 
skrivate veliko moči, ki se je ne zavedate. Večkrat bi lahko 
upoštevali svojo intuicijo ali pa ji vsaj prisluhnili. Kakor ima 
vsaka težava svoj smisel, ima vsaka rešitev svoj čas. 

Tehtnica (24.9.-23.10.) 
Sami še predobro veste, da ste nujno potrebni sprostitve. 
Vendar je te dni ne iščite v večji družbi. Neki prijatelj že dalj 
časa čaka, da si vzamete čas zanj. Izkoristite to priložnost. Pri 
financah se vam obetajo boljši časi s tem pa občasne težave. 

Škorpijon (24.10.-22.11.) 
Že nekaj časa razmišljate o večjem nakupu, pa se ne morete 
odločiti. Sedaj je pravi čas za to. Zadovoljstvo, ki sledi za tem, je 
neverjetno. V zadnjem času ste precej zanemarili svoje zdravje, 
tako daje zadnji čas, da to popravite in se posvetite sami sebi. 

Strelec (23.11.-21.12.) 
Brez kakršnega koli večjega truda boste prišli do zelo dobre 
ideje. Sem pa tja se bo sicer pojavila kakšna manjša težavica, 
vendar imate uspeh stoodstotno zagotovljen. Kmalu se boste 
odpravili na daljšo pot in opravili boste še več opravkov, kot si 
boste mislili. 

M Kozorog (22.12.-20.1.) . 
Počutili se boste negotovi in vsepovsod boste iskali strahove, 
vse to bo prišlo od utrujenosti in vaš strah bo popolnoma 
neutemeljen Nekdo, za katerega si mislite, da vas sploh ne 
opazi se vam bo približal. Pogovor bo zelo zanimiv. 

Vodnar(21.1.-19.2.) . , . 
V vaši glavi se vedno porajajo nove in nove ideje. Tudi ce ni 
vidne realizacije, se zaradi tega nikakor ne obremenjujete, 
ampak greste dalje. V prihodnjih dneh se boste znal. sprostiti 
in si privoščiti krajši dopust. 

Znova boste dobili kompletni nadzor nad situacijo ,n se veselo 
podali tako v delo kot tudi izboljšali zasebno življenje. Čustve
no ravnotežje boste sicer še lovili, a pristanete na prav. nog,. 
Potrebni ste ljubezni. 

bili spodobnega srednjega raz
reda po najmanj 12 tisoč evrov 
vsak, pa kruhek služita samo ati 
in mami. Oba v javnem podjetju 
- pa še direktorja nista. Od kod? 
Bogsigavedi koliko zelja in in-
stant polente moraš letno poje
sti, da se vsa ta potrata prišpa-
ra. Saj pri nas se samo še na 
hrani lahko varčuje. Zadnjič v 
mesariji, kjer prodajajo vse, 
tudi sveče, ugotovim, da je liter 
vloženih kumaric 500 tolarjev. 
Da te kap! 

Res pa je, da pri nas nikamor 
ne prideš, če nimaš avta. Kje 
daleč od podeželja je železnica, 
ki vozi še po francjožefskih tirih, 
kje daleč so predragi avtobusi -
javni promet smo opustošili, 
meneč, da se bomo kot druga 
Švica vozili samo še s helikop
terji. In tozadevno sije tudi naš 
bivši premier naročil pregrešno 
drago vladno letalo. Mi s heli
kopterji, on s falconom, pa smo 
vsi v luftu in nobeden ne nuca 
ne cest ne železnice. 

A spustimo se na tla in h ku
maram. 

Trd bo naš pristanek v Evrop
ski uniji. Počasi že vidimo, kam 
pes taco moli: imeli bomo slo
venske plače, pokojnine, štipen
dije, socialne prejemke in druge 

dohodke, ki se bodo poviševali 
po evropski in ne po naši infla
ciji. Tisti, ki so na robu preživet
ja, bodo padli čez rob, kajti ku
piti domače kumare, ki se draži
jo po 10 odstotkov na leto, plače 
pa domala mirujejo po nulti švi
carski inflaciji, pomeni hudo 
hudo varčevanje, da preživiš. 
Zelo širokih družbenih slojev. 

Udarci si bodo sledili eden za 
drugim, kajti prišli bodo novi in 
novi davki, kijih terja Evropska 
unija. Jazbinšek ni nič šenkal, 
ko je stanovanja delil, kajti kot 
lastniki nepremičnin bodo sta
novalci plačali davek. Lahko 1 
odstotek, lahko malo manj - pa 
izvolite izračunati. Če je pov
prečna družinska hiša, v kateri 
danes živita dva upokojenca, 
vredna 200 do 300 tisoč nem
ških mark, bodo lastniki plačali 
200jurjev letnega davka. Ali pa 
manj, ista figa, a le kdo bo ob 
vsej draginji to zmogel? Odda
jali bodo in trg stanovanj se bo 
krasno "pošlihtal". Danes, pra
vi znanka in poznavalka razmer, 
bi del lastne prazne hiše odda
jala v najem s težkim srcem, ko 
me bodo pa stisnili z nepremič
ninskim davkom, bom pa odda
jala z manj težkim srcem. 

Dar inka Sedej 

Plesna skupina Angels iz Ljubljane. Foto: Janez Pipan 

Na Gorenjskem 
pred 100 leti 
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Poučno potovanje za poslance 
Bled, 23. maj 1903 - Ker naša država v zadnjih letih namenja velik 
del državnega denarja za gradnjo železniških prog in objektov, je 
železniško ministrstvo organiziralo poučni izlet za poslance, da se 
bodo ti poslej lažje odločali o porabi denarja za nove železniške 
projekte. 17. maja je tako skupina poslancev z vlakom odpotovala 
iz Dunaja v Trst, kjer so si ogledali posodabljanje tržaškega prista
nišča. Naslednji dan so prišli k nam na Gorenjsko, na Bled, kjer 
so tudi prenočevali. Na Bledu so ostali dva dni, prvi dan so se z 
vozovi odpeljali v Bohinj, kjer so si ogledali gradnjo bohinjskega 
predora, drugi dan pa so odpotovali proti Hrušici, do gradbišča 
še enega pomembnega tunela. Potem so odšli v Beljak, kjer so 
prespali in četrti dan so si ogledali še zadnji večji projekt - gradnjo 
proge v Rožni dolini. Nad železniškimi novogradnjami in tudi nad 
lepoto naše dežele so bili vsi poslanci izredno navdušeni. Za našo 
deželo pa je pomembno, da sta se izleta udeležila tudi železniški 
minister vitez Wittek in baron Schvvegel, ki imata glavno besedo 
pri odobravanju vseh železniških projektov v državi. 

Aretaci ja ženina dan pred poroko 
Zgornji B rn ik , 20. maj 1903 - Zaradi kraje so v Brniku aretirali 
znanega pretepača in bahača Janeza Jenka komaj dan pred njegovo 
poroko. Janeza so aretirali, ker naj bi lanskega decembra Jožefu 
Galjotu, po domače Kimovcu iz Spodnjega Brnika ukradel 6400 
kron. Vsem v vasi je bilo sumljivo, da je pred nekaj meseci mladi 
Janez nenadoma obogatel in nikakor mu niso verjeli, da je dobil 
veliko dediščino iz tujine. Vendar policija do sedaj ni imela 
dokazov, da je ravno on okradel Galjota. Nekaj dni pred poroko pa 
se je nesojeni ženin močno napil v gostilni in se pred navzočimi 
bahal, da je on ukradel denar iz skrivališča v kleti pri Kimovcu. 
Priče so njegovo izpoved naznanile orožnikom, ki so Janeza kmalu 
aretirali in ga odpeljali v kranjske zapore. Izvedeli smo, da se je 
njegovi zaročenki Mesarjevi Mani strlo srce ob tej novici, saj je 
imela vso doto že pripravljeno, njen oče pa je že zaklal in pripravil 
pitano tele za ohcet, ki pa je očitno še dolgo ne bo. 

Kaša je povzročila otrokovo smrt 
Dvorje p r i Cerkljah, 16. maj 1903 - Na žalost moramo poročati 
o žalostnem dogodku, ki se je pripetil v Dvorjah pri Cerkljah. 
Delavčeva žena je le za trenutek stopila na dvorišče in pustila 
svojega enoletnega otroka samega v kuhinji. Otrok pa je splezal 
na ognjišče, kjer se je kuhala kaša in ko je poskušal doseči jedilo 
se je prevrnil v vrelo vsebino. Ubogi otrok se je tako hudo opekel, 
daje zaradi opeklin naslednji dan umrl. 

Sve t p red sto leti 

Divji petel in v nahrbtniku za princa 
Hohenlohe - Princ Eszterhazv je napovedal svoj lovski obisk 

v lovskem revirju Hohelohe. Ker je lovsko osebje vedelo, da bo 
dobilo nagrado, ako bi princ ustrelil divjega petelina, k i je zelo 
cenjen plen, so mu na vsak način poskušali ustreči in priskrbeti tak 
ulov. Toda o princu je znano, da je zelo slab lovec, zato je revirski 
nadlovec našel nekega gozdarja, ki je za plačilo ene krone in 
litra žganja z že ustreljenim petelinom splezal na drevo, kjer naj bi 
žvižgal kot divji petelin. Ko pa bi princ ustrelil proti njemu, bi 
moral iz drevesa vreči mrtvega petelina. Drvar je res vso noč 
preživel na drevesu, čas pa si je krajšal s pitjem žganja. Ko je princ 
s spremstvom zjutraj prišel v gozd, so mu lovci puško nabili s 
smodnikom brez krogle. Drvar se je z drevesa oglašal s petelinjim 
petjem, zato je princ s prazno puško ustrelil proti drevesu. Pijani 
drvarje ob strelu utihnil in zmeden vrgel petelina na tla, vendar še 
vedno zvezanega v nahrbtniku. Vsi so v strahu čakali, kaj bo storil 
prevarani princ Esterhazv, ta pa se je vsemu skupaj le smejal ter 
pristavil, da takšne lovske sreče še nikoli ni imel. 

V I R : Gorenjec in Slovenski narod (maj 1903) 

ŠTIRI T A Č K E 

Nemški 
volčji špic 
Nemški volčji špici veča
jo za ene izmed najsta
rejših pasjih ras srednje 
Evrope, spadajo pa med 

Ana Bešter pratipske pse. 
Spici so posebna skupina 

psov. Vs i imajo pokončen 
rep, zavihan čez hrbet, ostro koničast, volku 
podoben obrazni del in kratke pokončne 
uhlje. V skupino špicev spada mnogo pa
sem: volčji špic, japonski špic, nemški sred
nji špic, nemški mali špic, nemški pritlikavi 
spic ... Obstaja torej veliko pasem špicev, 
vsi pa izhajajo z daljnega severa. Eskimi in 
drugi prebivalci severnih dežel so j ih imeli 
za čuvanje čred in vleko sani. Danes pa so 
to večinoma psi, k i delajo družbo ljudem. 

Danes bomo malce bolj spoznali le eno 
pasmo špicev, to so volčji špici. Volčji špici 
so prikupni zaradi lepe poraščenosti, ki jo 

naredita bogata podlanka in obstojna krovna 
dlaka. Posebno opazna je okrog vratu leže
ča močna griva, ki deluje kot ovratnik ter 
gosto poraščen rep. Glava je podobna lisič

j i , majhni, ozko stoječi uhlji pa mu dajejo še 
poseben izgled. Njegova dlaka je dolga, rav
na in volčje siva. Volčji špic je vedno pozo
ren, živahen in nenavadno zvest do svojega 
gospodarja. Po naravi je vesel pes, pa tudi 
zelo vdan. Ko se navadi na družino, postane 
njen pomemben član. Rad ima otroke in se 
z veseljem igra in podi z njimi. Sposoben je 
učenja in lahko ga je vzgojiti. Njegovo ne
zaupanje do tujcev in njegov manjkajoči 
lovski nagon pa ga naredita idealnega čuva
ja hiš, stanovanj in kmetij. N i plašen, pa tudi 
ne agresiven. Utrjenost, odpornost, krepkost 
ter dolga življenjska doba so njegove tipič
ne lastnosti. Volčji Špici so visoki od 43 do 
55 cm, težki pa do 25 kg. Trenutno imajo 
leglo volčjih špicev pri Kočarjevih na Golem 
Brdu pri Medvodah (031-536-830). Gospa 
Lidija, k i je njihova vzrediteljica, nam je po
vedala, da njihovi mali špici pridno rastejo, 
seveda pa zase zahtevajo veliko časa, tudi 
ponoči. Vendar nam je zagotovila, da je 
vsaka urica, ki jo preživi z njimi, nepozabna. 

Foto: Andrej K o č a r 



Moška generalka v Kranju, 
ženska v Ljubljani 

D o z a č e t k a e v r o p s k e g a prvens tva v va terpolu pri nas je š e na tanko š t i r inajs t dn i , ta k o n e c t e d n a p a v Kranju p o t e k a 
Tristar turnir z a m o š k e , n a p renov l jenem le tnem k o p a l i š č u na K o d e l j e v e m v Ljubljani p a z a ž e n s k e . 

R O K O M E T 

K r a n j - Včeraj se je v Kranju 
začel močan mednarodni vater
polski turnir Tristar. Kljub temu 
da naj bi ves turnir že lahko od
igrali na prenovljenem letnem 
kopališču, pa so imeli organiza
torji zaradi slabšega vremena in 
nizkih temperatur zadnje dni 
kar nekaj težav pri dokončanju 
del, tako da j i m v bazenu ni 
uspelo pravočasno zagotoviti 
tople vode. Tako so včerajšnje 
uvodne tekme odigrali še v zim
skem bazenu, že danes pa naj bi 
se vaterpolisti preselili na zuna
nji bazen. 

Včeraj sta bi l i v tekmovalnem 
delu že na sporedu tekmi med 
ekipama Rusije in Francije ter 
Italije in Slovaške, zvečer pa so 
naši reprezentantje odigrali pri
jateljsko tekmo z ekipo Srbije 
in Črne gore. Današnji spored 
kranjskega turnirja se bo začel 
ob 17.30 uri s prijateljsko tek
mo med Rusijo in Italijo, nato 
pa bo ob 18.45 uri sledila tek
ma med reprezentancama Srbi
je in Črne Gore ter Slovaško, 
ob 20. uri pa se bosta pomerili 
še reprezentanca Francije in 
naša reprezentanca. Jutri bo ob 
17.30 uri najprej prijateljska 
tekma med ekipama Francije in 
Slovaške, sledili pa bosta sre
čanji med Srbijo in Črno goro 
ter Italijo ob 18.45 uri ter ob 
20. uri med Slovenijo in Rusijo. 
Turnir se bo končal v nedeljo, 
ko bo ob 9.30 uri tekma za 5. 

H O K E J V D V O R A N I 

m m 

tura 

Pred začetkom turnirja Tristar so naši vaterpolisti ta teden vadili skupaj z italijansko n 

mesto, ob 10.45 uri bo tekma 
za 3. mesto, ob 12. uri pa še 
tekma za 1. mesto. 

Selektor naše reprezentance 
Igor Š t i r n je imel zadnje dni 
kar nekaj težav s svojimi varo
vanci, saj so b i l i bolni Tadej 
Pernovič , Pr imož Troppan, 
Jure Nastran, povsem zdrav ni 
niti še že v Splitu oboleli vratar 
Igor Belofastov. Kot kaže pa 
imata trenutno z boleznijo teža
ve le še Primož Troppan in Ta
dej Peranovič, ki pa naj bi ven-

Loški Spidersi znova prvaki 
Železniki - Minulo soboto seje v dvorani v Železnikih zaključilo 

letošnje državno prvenstvo v hokeju v dvorani. Naslov državnih 
prvakov je bil že pred zadnjimi tekmami oddan ekipi aktualnih 
prvakov, F B C Loka Spiders. Na drugo mesto seje uvrstila ekipa In-
sport Pekarne Megušar, tretje mesto pa je osvojila ekipa Zelencev 
Kranjska Gora. 

Sezona dvoranskega hokeja se bo zaključila jutri na Jesenicah, 
kjer bo potekala še turnir za naslov pokalnih prvakov. V .S . 

darle tudi nastopila na doma
čem turnirju in preizkusila pre
novljen letni bazen. Tako naj bi 
naša reprezentanca zaigrala v 
postavi: Igor Belofastov, Jer
nej Lovše, Teo Gal ič , P r i m o ž 
T r o p p a n , M a t j a ž U l , Tadej 
P e r a n o v i č , Ma te j Nas t ran , 
Sandi Mer te l j , E r i k Bukovac, 
Ž iga Balderman, Boban A n -
tonijevič, Ju re Nastran, K r i 
štof Š t roma je r , A l a n M e d i c in 
V l a d i m i r Paj ič . 

Našo žensko reprezentanco 
pa od danes do nedelje čaka na
stop v novem bazenu na Kode- 4 

ljevem v Ljubljani, kjer bo po
tekal ženski mednarodni vater
polski turnir Tristar. Danes ob 
16.30 uri bo tekma med ekipa
ma Italije in Nemčije, ob 18. uri 
pa se bosta pomerili še naša re
prezentanca in reprezentanca 
Francije. Jutri ob 16.30 uri bo 
tekma med ekipama Francije in 
Italije, ob 17.45 uri pa med 
Nemčijo in Slovenijo. Turnir se 

bo zaključil v nedeljo, ko bo ob 
10. uri tekma med ekipama 
Francije in Nemčije , ob 11.15 
uri pa še med Italijo in našo re
prezentanco. 

Trener Vojko Podvr šček je za 
nastop na turnirju izbral igral
ke. Spelo P o t o č n i k , Evo Po
točnik , Petro Grahovac, Nežo 
Rebol j , S a š o S k u b i c , Sando 
M l a d e n o v i č , T j a š o B r e z n i k , 
Selmo C e r i č , Dunjo L ikoza r , 
Mojco Bosina, Petro Ogrizek, 
Nino Hajdinjak, T inko Pinta-
r i č , An jo M a l u s a in M e l i t o 
Glav ina . 

V i l m a Stanovnik, 
foto: T i n a D o k i 

T A E K V V O N - D O 

Nov svetovni rekord 
Mare tu N o v a k u je z jadra ln im p a d a l o m u s p e l o preleteti p rek 2 0 0 kilometrov, let p a je 

tudi pravilno z a b e l e ž i l in sedaj č a k a n a u radno priznanje r eko rda . 

Krvavec - Nov svetovni rek
ord, sliši se zares enostavno, če 
pomislimo, da je prejšnji star le 
slabih štirinajst dni. Vse pa le ni 
tako enostavno, kar pove že de
jstvo, da velesila, kot je Švica, 
že nekaj časa neuspešno 
naskakuje prav ta rekord. Naši 
piloti so se torej uspešno zoper-
stavili švicarskim in svetovnim 
jadralnim padalcem, ki še vedno 
neuspešno naskakujejo dvestoti-
co. To pa je uspelo kar nekaj 
našim pilotom, ki so iz Ratitov-
ca poleteli proti Passo Mt . Rest 
v Italiji ter nazaj, skupaj 200,9 
km. Ta prelet je zopet preletelo 
kar nekaj jadralnih padalcev a 
kot kaže so zaradi tehničnih na
pak že sedaj sojeni na neuspeh 
Gašper Prevc (Krokar Železni- Mare Novak 

ki), Jože Molek (DJP Cumulus), 
Aljaž Valič (Kovk) in Primož 
Suša (Termoton, Špica int. 
paragliding team), tako bo kot 
kaže Mare Novak ( K L Vrhnika, 
Špica Int. paragliding team) 
edini, k i je let pravilno zabeležil 
ter tako lahko upa na uradno 
priznanje rekord. Neuradno je 
torej dvestotica padla, uradno pa 
bomo počakali še kakšen teden, 
vsekakor pa pohvale za ta izre
den uspeh. 

Kot kaže pa je ta uspeh močno 
podkuril prejšnjim lastnikom, k i 
že snujejo plan za še daljši in še 
bolj drzen rekord in prav lahko 
se zgodi, da bomo doživeli še 
tretji popravek v tem letu. 

Igor Eržen , 
foto: Andr i j a Pušič 

A K C U A ZA VOZILA ALMERA IN PRIMERA 
KLIMATSKA NAPRAVA DARILO 

Ponudba velja v aprilu in maju za vozila I. 2003. 
AVTO MOČNIK, d.o.o., Kranj, Britof 162, tel.: 04/20 42 277 

Primož Lukanc 
najboljši 

Kran j - Minulo soboto so se 
mladi gorenjski tekmovalci v 
taekwon-doju udeležili držav
nega prvenstva za mlajše juni-
orje do petnajstega leta. Poteka
lo je v domu Krajanov Gomil -
sko, med 135 tekmovalci iz 14. 
klubov pa so dosegli nekaj lepih 
rezultatov in razveselili trenerja, 
mednarodnega inštruktorja 
Žel jka Gvozdiča . 

Tako je P r imož Lukanc (Ta-
ekwon - do klub Kranj) osvojil 
1. mesto v kategoriji borb do 40 
kilogramov ter bi l 3. v formah v 
kategoriji moder pas. V skup
nem seštevku je prejel pokal kot 
najboljši mlajši junior na tek
movanju. 

Dobro je nastopila tudi M a š a 
Ci lenšek (Taekwon-do klub 
Radovljica), k i je osvojila 1. me
sto v kategoriji forme zeleni pas 
in 3. mesto v borbah v kategori
j i do 40 kilogramov. Tudi njen 
klubski prijatelj Juri j Pohar, ki 
je sploh prvič nastopil na tekmo
vanju, je osvojil 1. mesto v kate
goriji borb do 40 kilogramov. 

Dobro so se odrezali tudi tek
movalci Taekvvon - do kluba 
"Kvvan" iz Jesenic, saj je M a r k 
Djedovič osvojil 2. mesto v ka
tegoriji forme zeleni pas in 3. 
mesto v kategoriji borb do 40 k i 
logramov, Aljoša M o l n a r je 
osvojil 3. mesto v kategoriji 
form rumeni pas, najmlajši član 
kluba Niko la Džever (letnik 
1997) pa je osvojil 3. mesto v 
kategoriji borb do 25 kilogra
mov. V.S . 

N e d e l j a , 1 . j u n i j 
y j © I M G L A S 

Najmlajši rokometaši 
Terma so prvaki 

Škofja L o k a - M i n u l i konec tedna so v Celju pripravili finalno 
tekmovanje državnega prvenstva za rokometaše letnika 1991 in 
mlajše, mlajše dečke B , na njem pa je nastopila tudi ekipa škof
jeloškega Terma. Ločani so bil i na turnirju najboljši, saj so osvo
j i l i prvo mesto in za seboj pustili ekipe Celja Pivovarne Laško, 
Šmartna pri Lit i j i in Cimosa iz Kopra. Za ekipo, k i sta jo vodila 
trenerja Jan i Klemenč ič i n M a r k o D e č m a n so nastopali: Aljaž 
Panjtar, Janez S e k i r n i k , T o m a ž Sif rar , Ju r e P l a t i š a , M i t j a 
Vrb inc , Blaž Hafner, Matej Gaber, N i k Stefančič , L u k a K r a j 
nik, J a n Korošec , Anže Pe t r i č , Nejc Šub ic , M a r k o Cingesar, 
Janez Bertoncelj , Ž iga B r a d e š k o , R o k Setnikar, U r b a n T u š a r 
in Jure Boka l . Jan Korošec je bil najboljši strelec turnirja, Aleš 
Panjtar pa najboljši vratar. 

Jutri pa bo v hali Poden v Škotji Lok i potekal f inalni tu rn i r 
d r ž a v n e g a prvenstva mla jš ih dečkov A , fantov rojenih leta 1990 
in mlajših. Turnir se bo začel ob 10. uri s prvo tekmo med ekipo 
domačega Terma in Cimosom. 

Prav tako pa se pri škofjeloškem rokometne društvu že priprav
ljajo na naslednji rokometni vikend, saj bo v soboto in nedeljo, 31. 
maja in 1. junija, v hali Poden potekal finale rokometnega pokala 
Slovenije za moške , vmes pa se bo v kval i f ikaci jski tekmi za 
nastop na svetovnem prvenstvu naša ženska rokometna 
reprezentanca v soboto, 31. maja, ob 17. uri pomerila z reprezen
tanco Belorusije. V i l m a Stanovnik 

Termu zmaga za gol 
Škofja L o k a - V končnici rokometne lige Siol je ekipa škof

jeloškega Terma minulo sredo v dvorani na Podnu gostila ekipo 
Cimosa. Kljub odsotnosti nekaterih standardnih igralcev so 
Ločani zmagali z 29:28 (14:13) in v tekmi za 7. mesto v zmagah 
povedli z 1:0. V . S . 

Vabila, pr i redi tve 
Državno prvenstvo v show plesih v Radovljici - Blejski plesni 

studio bo jutri, v soboto, od 13. ure dalje, organizator državnega pr
venstva v show plesih, ki bo potekalo v dvorani Srednje gostinske 
in turistične šole v Radovljici. Na tekmovanju pričakujejo več kot 
650 plesalcev in plesalk iz vseh slovenskih plesnih klubov, k i bodo 
tekmovali v disciplinah hip - hop, disco in step. Večerni del tekmo
vanja se bo začel ob 19. uri. 

Ženski odbojkarski turnir Bled 2003 - Odbojkarska kluba Bled 
in Mladi Jesenice bosta jutri in v nedeljo organizatorja mednarod
nega ženskega odbojkarskega turnirja. Jutri se bo začel ob 9.30 uri 
v telovadnici OŠ Bled, tekme pa bodo potekale tudi v OŠ T. Čufar-
ja na Jesenicah. Razigravanje bo v nedeljo med 9.30 in 13.30 uro v 
Srednji gostinski šoli v Radovljici. 

Ju t r i 38. pohod na Stol - Udeleženci letošnjega pohoda na Stol 
bodo na tradicionalno pot odšli jutri, v soboto, ob 5.30 uri, ob 10. 
uri pa bodo pot nadaljevali od Valvasorjevega doma do vrha 2236 
metrov visokega Stola. Ob 13. uri bo tam prireditev s kulturnim pro
gramom in srečanjem pohodnikov. Vsak udeleženec bo prejel spo
minsko značko, večkratni pa plakete. 

Z rolerji za slovenski pokal - Rolerski klub Kranj bo jutri, 24. 
maja, organizator tekme za slovenski pokal, ki se bo na stezi pred 
Ekonomsko šolo v Kranju začela ob 15. uri. Še prej, s prvim star
tom ob 10. uri, se bodo na rekreativnem tekmovanju na isti stezi 
lahko pomerili rekreativci. Prijave za tekmo rekreativcev bodo spre
jemali med 8.30 in 9.40 uro. 

Gorenjsko tekmovanje v kick-boksingu - V telovadnici Partiza
na v Radovljici bo jutri, v soboto, potekalo prvo gorenjski prvenstvo 
v kick - boksingu. Začetek tekmovanja bo ob 13. uri, nastopili pa 
bodo mladinci in člani. 

V nedeljo na 5. Visoški tek - Športno društvo Poljane bo to nede
ljo, 25. maja, organizator rekreativne tekaške prireditve, 5. visoške-
ga teka. Začetek tekmovanja bo ob 16. uri, start za vse kategorije pa 
bo pri dvorcu Visoko. Razpisanih je 12 starostnih kategorij, proga 
pa bo dolga 1250, 2300 in 5700 metrov. Tekmovanje bo ob vsakem 
vremenu, dodatne informacije pa dobite po telefonu 041 369 - 018 
(Gašper) ali na internetu http://www.drustvo-sdpoljane.si. 

Rokometni turnir za deklice in dečke v Predosljah - Pri Roko
metnem klubu Planina so se odločili, da bodo letošnjo sezono za
ključili z rokometnim turnirjem za dečke in deklice, ki ga bodo ju
tri organizirali na zunanjem rokometnem igrišču pri Osnovni šoli v 
Predosljah. Turnir se bo s prvo tekmo začel ob 9. uri, predvidoma 
pa bo trajal do 15. ure. 

Skupšč ina Š p o r t n e zveze Škofja L o k a - Predsednik Športne zve
ze Škofja Loka Ivan Hafner je za torek, 27. maja, povabil na 6.red-
no skupščino Športne zveze Škofja Loka. V predavalnici OŠ Škof
ja Loka - Mesto se bo začela ob 19. uri. 

Nogometni spored - V 2. S N L bodo nogometaši kranjskega Tri
glava v nedeljo ob 16.30 uri gostili G P G Grosuplje, ekipa Domžal 
pa bo gostovala pri Jadranu P. Mahnič. V 3 .SNL - center bo ekipa 
Šenčurja ProtectGL že danes ob 20. uri gostila ekipo Zarice, jutri ob 
17.30 uri se bosta na Bledu pomerili ekipi Slaščičarne Šmon in Ru
darja Trbovlje ter v Kamniku Kamnik in Status Kolpa. Ekipa A l p i -
ne Zir i bo gostovala v Dobu, Britof pa je v 24. krogu prost. V slo
venski ženski nogometni l igi bo ekipa Velesovega v nedeljo ob 
16.30 uri gostila Skale Maribor, ekipa Domžal pa bo gostovala pri 
Krk i . Pari jutrišnjih tekem, ki se bodo začele ob 17.30 uri v 1. in 2. 
gorenjski l igi so: Visoko - Bitnje, Sava - Ločan, Naklo - Polet, Ve-
lesovo - Jesenice, Kondor - Kranjska gora, Hrastje - Trboje, Bohinj 
- Preddvor, Podbrezje - Podgorje. Tekma med ekipama Lesc in Že
lezniki Domelom bo že danes ob 18. uri. 

Bal inarski spored - V super l igi bodo balinarji jutri ob 16. uri od
igrali 4. krog. Ekipa Bistrice bo gostila Skalo Casino K bar, Center 
Pekarna Vrhnika Slogo, ekipa Lokateksa Trate bo gostovala pri Ja
dranu, Jesenice pri Kr im Špici, Huje pa pri Mlinar Padni. V 1. dr
žavni l igi bo ekipa Primskovega gostovala pri Žabicah, Planina pa 
bo gostila Anteno. V 2. d ržavni l igi - vzhod se bosta ob 10. uri po
merili ekipi Zarje in Radovljice Alpetour, Tržicani bodo gostovah 
pri Mirn i , Partizan Mengeš pa pri Fužinah V.S. 

http://www.drustvo-sdpoljane.si


Zavarovalnice uvedle rizična kriterija 
pri avtomobilskem zavarovanju 

Zarad i r iz ičnos t i b o d o moral i zavarovalno premijo av tomobi l ske odgovornos t i d o p l a č a t i voznik i z manj kot 3 leti v o z n i š k i h i z k u š e n j in pravne o s e b e . D o p l a č i l a (med 2 0 in 3 0 
odstotki) b o d o o b v e z n a tudi z a av tomobi le , ki s o kupljeni n a l eas ing . 

Ljubljana - Slovenske zavarovalnice so že pred leti p r i obveznem 
avtomobilskem zavarovanju poskuša le uvesti plačilo r iz ičnega 
faktorja za vse lastnike avtomobilov, k i so stari od 18 do 25 let, 
vendar j i m poskus ni uspel. S 1. junijem letos pa bodo p r i ob
veznem avtomobilskem zavarovanju vendarle uvedle r i z i čna 
kri ter i ja povečanih nevarnosti, k i o m o g o č a t a plači lo raz l ične 
zavarovalne vsote glede na rizičnost voznika. Tako bodo morale 
doplači lo p r i sklenitvi zavarovalne premije obvezno plačat i vse 
pravne osebe za svoja osebna in kombinirana vozila, voznikom 
z manj kot tremi leti vozniških izkušenj pa bodo ponudili pros
tovoljno doplači lo k zavarovalni premiji . Predstavniki sloven
skih zavarovalnic so že pojasnili, da se bo to doplači lo gibalo 
med 20 in 30 odstotki, n a t a n č n e g a podatka pa zaradi skrivanja 
pred konkurenco nihče ni želel izdati. 

"Medtem ko se pri preostalih 
vrstah zavarovanj rizik porazde
li med različne skupine zavaro
vancev, pa tega pri avtomobilski 
odgovornosti še nismo imeli. V 
Evropi se individualizacija r iz i 
ka pri avtomobilski odgovorno
sti uporablja že nekaj let. Sedaj 
tudi slovenske zavarovalnice 
uvajamo dva rizična kriterija 
povečane nevarnosti - glede na 
posest in uporabo vozila za voz
nike z manj kot tremi leti vozni
ških izkušenj in glede na posest 
in uporabo vozila v lasti pravne 

osebe," je na sredini novinarski 
konferenci pojasnil Ivan Voh, 
vodja službe za avtomobilsko 
odgovornost pri Slovenskem za
varovalnem združenju. 

Kot je pojasnil, so zavaroval
nice na podlagi dostopnih po
datkov o številu prometnih ne
sreč ugotovile, da vozniki z voz
niškimi izkušnjami do treh let 
povzročajo bistveno več pro
metnih nesreč in s tem škodnih 
primerov kot vozniki z daljšim 
vozniškim stažem. "Ana l i ze 
so pokazale, da ti vozniki 1,8-

B r e z p l a č n i telefon 0 8 0 2 2 3 5 

V sredo o prometni 
zakonodaji 

krat pogosteje povz roča jo 
prometne nes reče kot ostali , 
zato smo uvedli dop lač i lo za 
povečano nevarnost za vsako 
vozilo, k i ga bo upravljala ose
ba z majhnimi vozniškimi iz
kušn j ami , " pojasnjuje Voh. 

Z a m l a d e vozn ike 
n e o b v e z n o 

Plačilo rizika za "mlade voz
nike" sicer ne bo obvezno, o 
tem se bo vsak zavarovalec od
ločil samostojno. Toda v prime
ru, da doplačilo ne bo obračuna
no, bo zavarovalnica v primeru 
izplačila odškodnine zahtevala 
od zavarovalca oziroma odgo
vorne osebe plačilo regresa v 
sorazmernem deležu izplačane 
odškodnine skupaj s stroški in 
obrestmi. O doplačilu premije 
pa bo moral razmisliti tudi tisti 
lastnik vozila, k i ima sicer 

NESREČE 

Na leto slovenski vozniki povzročijo več kot 60 tisoč škodnih primerov, 
ki imajo za posledico materialno škodo ali telesno poškodbo. 

ustrezne vozniške izkušnje, bo 
pa njegovo vozilo upravljal tudi 
rizični voznik, saj bo v primeru, 
da bo z vozilom v času promet
ne nezgode upravljal prav ne-

Rob ceste se je vdr l 
Naklo - V ponedeljek, 19. maja, okrog šestih popoldne se je na 

gradbišču avtocese v Bistrici pri Naklem ranil 24-letni delavec 
iz Ljubljane. Po strmi dovozni makadamski cesti navzdol se je z 
delovnim strojem nakladačem počasi spuščal proti gradbišču. V 
vznožju se cesta zaradi izkopa zoži na vsega 2,4 metra, na kar dela
vec očitno ni bil dovolj pozoren. S kolesi je zapeljal na skrajni levi 
rob ceste, ki se je pod težo stroja vdrl, nakladač je zdrsnil in se pre
vrnil. Delavca so reševalci odpeljali na urgenco v klinični center. 

izkušeni voznik, zavarovalnica 
znova zahtevala plačilo regresa, 
če ne bo za vozilo obračunano 
doplačilo. 

Ob tem je potrebno še pouda
rit i , da višina regresa ne bo 
omejena na zakonsko določena 
dva milijona tolarjev, ampak 
lahko ta znesek tudi preseže. 
Po znanih podatkih je sicer v 
Sloveniji dvanajst odstotkov 
voznikov, ki bodo padli v rizič
ni razred po tem kriteriju. 

Pravne o s e b e o b v e z n o 

Obvezno pa bodo morale do
plačati zavarovalno premijo prav

ne osebe za vsa svoja osebna in 
kombinirana vozila. Tudi v tej 
skupini so namreč zavarovalni
ce izračunale, daje pri vozilih v 
lasti pravnih oseb večja škodna 
pogostnost kot pri vozilih v lasti 
fizičnih oseb. 

Bo pa za pravne osebe izklju
čena obveza doplačila zaradi 
rizika neizkušenosti voznika. Po 
podatkih zavarovalnic je delež 
takih vozil v vseh zavarovanjih 
avtomobilske odgovornosti 7-
odstoten. Zanimivo pa je, da 
bo doplačilo obvezno tudi za 
vsa vozila, k i so kupljena na 
leasing. 

Zavarovalnice še vedno osta
jajo že pri uveljavljenem siste
mu razlikovanja zavarovalcev 
bonus-malus, razmišljajo pa še 
o drugih rizičnih kriterijih. 
Eden izmed njih je tudi upošte
vanje kazenskih točk, kar pa 
sedaj zaradi varovanja osebnih 
podatkov ni izvedljivo. 

Simon Šubie, foto: arhiv 

R A D ! 0 D ? V 1 E V 

90.9, 97.2, 99.5, 103.7 MHZ 
U K V, STEREO, RDS 

Ljubljana - V sredo, 28. maja, med 10. in 13. uro bo svetovalna 
linija ministrstva za notranje zadeve ponovno odprta za klice. Tokrat 
bodo strokovnjaki z oddelka za promet odgovarjali na vprašanja 
s področja prometne zakonodaje. V s i , k i j ih zanimajo določbe 
zakona o varnosti cestnega prometa, od registracijskega sistema 
in tehničnih pregledov do načina pridobitve posameznih kategorij 
vozniških dovoljenj in uporabe tujih vozniških dovoljenj ter 
njihove zamenjave za slovenska, lahko pokličejo na brezplačni 
telefon 080 22 35. 

Naj spomnimo, da je svetovalno linijo 7. maja odprt minister 
dr. Rado Bohinc, ki je odgovarjal predvsem na vprašanja o novem 
zakonu o policiji. V treh urah je bilo 36 klicev, klicatelje pa so razen 
ponujene teme zanimala tudi vprašanja o prometni in orožni 
zakonodaji, kršitve javnega reda in miru ter sosedski spori. Nekaj 
je bilo tudi pritožb nad delom policije, mnenj o korupciji v državni 
upravi ter vprašanj o možnostih zaposlitve v ministrstvu oziroma 
v policiji. 

Brezplačni telefon je namenjen obveščanju, svetovanju in pomoči 
ljudem v njihovih opravkih z državno upravo, odprt pa bo vsako 
prvo in zadnjo sredo v mesecu med 10. in 13. uro. H . J . 

KRIMINAL 

Hišni v lomi lc i po 
denar in zlatnino 

Škofja L o k a - Tukajšnji poli
cisti so šele pred dnevi zvedeli 
za vlom v hišo, k i naj bi se zgo
dil 7. maja dopoldne. Neznanec 
je oči tno izkoristil odsotnost 
domačih in si "postregel" z na
hrbtnikom z digitalnim fotoapa
ratom canon, ročno uro, očali, 
denarnico z nekaj devizami ter 
ključi. Vse skupaj je vredno 
vsaj sto tisočakov. 

Kovor - Tu pa je v torek, 20. 
maja, neznani hišni vlomilec 
iz predalnika v dnevni sobi 
zmaknil štiri potne listine in dve 
steklenici viskija, v prvem nad
stropju pa je našel še mobilni 
telefon sony ericsson ter nekaj 
zlatnine in gotovine. Lastnike je 
okradel za približno 200.000 
tolarjev. 

Na udaru 
tudi t rgovine 

Jesenice - Neznanec je med 
prejšnjim koncem tedna vlomil 
v samopostrežno trgovino na je

seniški tržnici. Odnesel je več 
škatlic cigaret, nekaj steklenic 
alkoholnih pijač, več mesnih in 
drugih prehrambenih izdelkov 
ter okrog 10.000 tolarjev gotovi
ne. 

Radovl j ica - V noči na 20. 
maj je nekdo "obiskal" tudi tr
govino Fiver. Na oddelku z ra
čunalniško opremo je ukradel 
monitor, tiskalnik in nekaj dru
ge opreme, vsega skupaj za 
okrog 160.000 tolarjev. 

Kran j - V sredo popoldne je 
neznanec izkoristil nepazljivost 
prodajalke v trgovini Elkroj in 
odnesel moško obleko znamke 
carier, ne da bi plačal račun 
59.000 tolarjev. 

Mopeda ni več 
Cerkl je - Z dvorišča stano

vanjske hiše v Cerkljah je nepri
diprav odpeljal nezaklenjen to-
mosov moped A 3 M S , vreden 
približno dvajset tisočakov. 

Škofja L o k a - Tu pa je nekdo 
iz manjše lope odpeljal dve 
kosilnici, vredni skupaj 85.000 
tolarjev. H . J . 

Z nogo v hrbet 
K r a n j - V sredo, 21. maja, dopoldne je prišlo do delovne nezgode 

v podjetju Aquasava. Kot so kasneje ugotovili policisti , je 
elektrotehnik iz Žirovnice, sicer samostojni podjetnik, prišel v 
podjetje zamenjat luč na stropu v stopnišču obrata bombažne 
tkalnice. Ob steno je prislonil aluminijasto lestev, po kateri je 
splezal dva metra visoko. Lestev je držal 55-letni vodja proizvodnje. 
Elektrotehniku je med plezanjem nepričakovano zdrsnilo, pri 
tem pa je z nogo zadel vodjo proizvodnje v hrbet. Ranjenega so 
odpeljali v jeseniško bolnišnico. H . J . 

Zgorel ekološki otok 

K r a n j - V noči s ponedeljka na torek, 20. maja, so zagoreli 
zabojniki na ekološkem otoku v Stražišču. Požar, ki je bil po vsej 
verjetnosti podtaknjen, je docela uničil vse tri zabojnike kranjske 
Komunale, namenjene za ločeno zbiranje papirja, stekla, plastenk in 
pločevin. Močno poškodovan je bil tudi zabojnik humanitarne 
organizacije Humana, namenjen zbiranju starih oblačil in obutve, 
postavljen ob ekološkem otoku. V Komunali škodo ocenjujejo na 
pol milijona tolarjev. H . J . , foto: K l a r a Skrabec 

Gasilci rešil i mačko 
K r a n j - Poklicnih gasilcev in reševalcev ne kličejo na pomoč 

le k požarom in prometnim nesrečam, ampak tudi k razl ičnim 
drugim stiskam. Tako so pozimi spravljali težak sneg s streh, ob 
hudih nalivih črpajo vodo iz poplavljenih kleti, srečamo jih med 
pomladnim obrezovanjem drevja in pri podobnih nevsakdanjih 
opravilih. No, v torek navsezgodaj zjutraj pa so na Dražgoški 3 
reševali mačko, s čimer imajo tudi sicer že precej izkušenj. Žival 
je padla z okenske police v četrtem nadstropju bloka in se ustavila 
na polici tretjega, kjer je nemočna in prestrašena občepela Gasilci 
so potegnili lestev in mačko rešili. j 
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Zastrupljen z avtomobilskimi hlapi 
" M n o g i mislijo, d a je u s p e h n a dirki o d v i s e n p r e d v s e m o d v o z n i k a . J a z p a s e m p r e p r i č a n , d a je dirkanje ek ipn i š p o r t , saj je k o n č n i rezultat p o s l e d i c a sode lovan ja v o z n i k a , 

s o v o z n i k a , m e h a n i k o v in v s e s p r e m l j a j o č e e k i p e , " pravi B o š t j a n L o g a r iz Ž a b n i c e , ki je v dese t ih letih, o d k a r s e je zastrupi l z av tomobi l sk imi hlapi minuli k o n e c t e d n a 
na uvodni p r e i zkušn j i d r ž a v n e g a p rvens tva n a rallyu v Zasavju osvojil tretje mes to in e n e g a svojih največj ih u s p e h o v v tem š p o r t u . 

Žabn i ca - Za Boštjana Logar
ja prav lahko zapišem, da mu je 
bila ljubezen do avtomobilov in 
dirkanja položena v zibelko. Že 
njegov oče Silvo je kot član 
A M D Škofja Loka v letih od 
1978 do 1983 v nekdanji Jugos
laviji tekmoval v gorsko hitrost
nih dirkah in na dirkališču. "Ta
krat sem bil sicer majhen fanti
ček, toda spominjam se, da sem 
večkrat hodil na dirke. Dirkalni 
avtomobili so mi sicer takrat 
vzbujali strah, toda že takoj, ko 
sem bil dovolj star, mi je zadišal 
bencin in pri štirinajstih letih 
sem se začel voziti s prvim To-
mosovim mopedom. Pri šestnaj
stih sem imel že 125 kubični 
motor, nato pa sem seveda takoj 
pri osemnajstih letih naredil iz
pit za avto. Seveda pa sem znal 
šofirati že dosti prej, saj sem pri 
petnajstih očeta prepričal, da mi 
je kupil 100 kubični gokart in 
kmalu sem šel tudi že na prvo 
tekmo. Oče me je seveda pri 
tem ves čas podpiral, prav tako 
pa so bi l i za veselje do dirkanja 
odločilni dobri rezultati, saj sem 
že na prvi tekmi za državno pr
venstvo v Ljubljani osvojil tretje 
mesto. Ta pokal je še danes med 
mojimi najljubšimi," pravi 
Boštjan, ki je nato kar šest sezo
no tekmoval v gokartu in bil vse 
sezone med najboljšimi sloven-

Boštjan Logar 

skimi tekmovalci. Le eno sezo
no je nato zdržal brez tekmo
vanj, pa še v tem času je premiš
ljeval zgolj o tem, kdaj in kako 
spet med bencinske hlape. 

Dirkanje je pos ta lo 
zasvo jenos t 

"Morda bo zvenelo malce 
smešno, toda ta sezona, ko 
praktično nisem tekmoval, je 
bila zame res težka. Dobesedno 
sem se "tresel" in takrat sem za
čel verjeti, da je tudi dirkanje 
lahko zasvojenost, nekateri pra
vijo, da celo hujša kot zasvoje
nost z drogo. To pomeni, da 

dokler ne nameravaš zaključiti 
kariere za vedno, je boljše, da 
dirk in dirkalnih avtomobilov ne 
gledaš niti od daleč. Celo, če 
odpreš revijo z avtomobili, ti hi
treje utripa srce. Tako sem že ti
sto sezono, ko nisem dirkal, pre
mišljeval o novih tekmah. Vedel 
sem, da bo to dirkanje z avto
mobilom, najbolj pa sem se 
vedno in se še danes navduševal 
nad rallvjem. Tako sem v sezoni 
1999 že odpeljal zadnji rally za 
državno prvenstvo. Nastopil 
sem na tekmi v Velenju in že 
prvi dan "pometel" s tekmeci. 
Ker pa sem imel yuga, ki je bil 
zelo težak za vožnjo, saj je imel 
res trd volan, so me drugi dan 
tako bolele roke in bil sem tako 
utrujen, da naporov dolgega ral-
lyja nisem več zdržal , pa tudi 
avto ni zdržal. Dirka se je kon
čala na njivi ... Vendar pa to se
veda ni pomenilo, da meje nav
dušenje za dirkanje minilo. Še 
več. Za novo sezono sem si nato 
kupil svojega prvega modrega 
yuga in se pripravil za štiri ral-
lyje in eno gorsko-hitrostno pre
izkušnjo. Tri rallyje sva s sovoz-
nikom, bratrancem Mihom Zu
panom, tudi končala in se dobro 
uvrstila, prav tako sem končal 
tudi gorsko hitrostno. Sledila je 
nova sezona, ko sva bila s so-
voznikom povabljena v nov 

Boštjanu Zupanu bo dirka v Zagorju ostala v lepem spominu. 

klub Bea sport in sva vozila s 
Škodo fabio, k i smo jo dali za 
dirkanje pripraviti na Češko. Se
zono sva končala na tretjem 
mestu, čeprav avto ni bil konku
renčen. Sledila je lanska sezona, 
ko je bil na novoustanovljen po
kal yugo. Posebnost tega pokala 
je bila, daje vseboval vse pano
ge avto športa: gorsko-hitrostne, 
cestno-hitrostne in rally. Jaz 
sem si pred sezono rekel, da si 
bom končno pripravil res kon
kurenčen avto in tako sem z 
lastnim denarjem in pomočjo 
sponzorjev dobil dober avto, se
stavili smo krasno ekipo in se
zono dobro zaključili. Lahko bi 
bili celo prvaki, če ne bi na zad
nji dirki odstopil. Tako smo bil i 
vice prvaki, kar pa je vseeno lep 
rezultat," pravi 26-letni Boštjan 
Logar, ki je seveda ves čas imel 
doma veliko podporo staršev, pa 
tudi v domačem podjetju so mu 
morali velikokrat zaradi dirka
nja in odsotnosti pogledati skozi 
prste. 

Le tos z novo xsa ro 

"Poleg domačih sem imel veli
ko zvestih navijačev, k i so mi 
zadnja leta pomagali pri pripra
vi avtomobila, leta 2001 pa so 
me povabili v klub Bencin 
Adrenalin. B i l i smo dobra ekipa 
in po lanski sezoni so nas pova
bi l i predstavniki Targeta, češ 
naj kupimo Xsaro. Sam v nov 
avto nisem več hotel vlagati de
narja, saj meje prejšnje leto pri
prava juga stala okoli dva mili
jona in pol, zato pa so mi ga ku
pili v klubu, sam pa sem zago
tovil denar, da lahko izpeljemo 
sezono. Poleg Todiva, ki je moj 
največji sponzor, imamo tudi 
nekaj drugih, eden od njih je 
tudi Target, tako da se letos, ko 
nastopam s xsaro, naše moštvo 
imenuje Bencin Adrenalin Tar
get," pojasnjuje Boštjan, ki je 
letos z novo xsaro nastopal že 
na treh dirkah. 

"Na prvo letošnjo dirko na Hr
vaško, rally, ki šteje za central
no evropsko cono, smo se od
pravili na preizkus avtomobila 
in vse ekipe, saj imamo od letos 
novega sovoznika, Mateja De
beljaka. Že tam smo zabeležili 
prvo zmago v svojem razredu, 

Boštjan in Matej sta po rallvju v Zagorju proslavila tretje mesto. 

diviziji II, bila pa sva tudi četrta 
v skupni uvrstitvi. V s i smo bili 
na koncu res zadovoljni in opti
mistično sem nastopil na 
gorsko-hitrostni dirki v Bogen-
šperku, kjer sem v svojem raz
redu spet zmagal. Minul i konec 
tedna sva nato s sovoznikom 
Matejem Debeljakom nastopila 
na rallyju Zasavje, k i pa mi bo 
zagotovo vedno ostal v lepem 
spominu, saj sva dirko res odpe
ljala zelo dobro. S sovoznikom 
sva se odlično ujela in čeprav je 
Matej šele od letos v tej vlogi, je 
odlično opravil svoje delo, k i za 
rezultat ni nič manj pomembno 
kot voznikovo.' Tudi avto sem 
imel dobro "nastavljen" in res je 
dobro "letel". Užival sem v le
pih spustih, ovinkih, res je bila 
dobra dirka," je bil še nekaj dni 
po rallju navdušen Boštjan, ki 

se seveda te dni pripravlja na 
nove letošnje preizkušnje. 

"Seveda imam v tem športu še 
precej načrtov, poleg nastopov 
na domačih dirkah še nastope 
na dirkah evropskega pokal in 
morda kdaj tudi v svetovnem 
pokalu. Je pa res, da se z dirka
njem - če nisi v svetoven vrhu -
ne da zaslužiti, saj na naših tek
mah denarnih nagrad ni, na dir
ki v Zasavju sva na primer s so
voznikom dobila le pokala in 
torto. K sreči imam sponzorje in 
dober klub ter seveda veliko ve
selja za dirkanje," pravi Bošt
jan, ki je sicer dokončal kranj
sko ekonomsko šolo, želi pa si, 
da bi kdaj našel tudi nekaj časa 
za študij. 

V i l m a Stanovnik, 
foto: V i l m a Stanovnik 

in Uroš Mod l i c 

P iše Ahmed Paš ič 

Islam in muslimani 
v Sloveniji v. 

2 .4 . S o d o b n a Evropa , i s l am 
in l a i c i z e m 

Današnja Evropa živi v demokraciji 
in zagovarja sekularizem. "Sekulariza
cija je preobrazba iz cerkvenega v po
svetno." (Leksikon C Z , 1987: 871) 
Spor med cerkvijo in državo se je zgo
dil že v 11. stoletju, ko sta se za oblast 
borili cesarstvo in papeštvo. Kmalu za
tem je prišlo do vzpona monarhije v 
Franciji in Anglij i . Z evropsko ekspan
zijo v 15. stoletju, odkrivanjem sveta in 
kolonizacijo, industrijsko revolucijo, 
pojavom nacionalizma, protireformaci-
jo in nastajanjem svetovnega gospodar
stva sta cerkev in papež počasi izgub
ljala moč in oblast. Kot spomin na čase, 
ko je v Evropi vladala cerkev, je ostala 
država na 44-i h hektarjih, imenovana 
Vatikan. Ločiti vero od politike je dej
stvo, ki ga skuša sodobna Evropa ohra
niti. V islamu je stvar drugačna. V isla
mu se sekularizacija nikoli ni zgodila. 
Edina poskusa sta se zgodila v Turčiji, 
kjer imajo zaradi tega večne težave, 
drugi primer pa je Libanon, k i pa je 
zelo specifičen, saj v njem živijo mus

limani (suniti), ši'iti in kristjani. Islam 
je skupek vere in politike, ekonomije in 
kulture, družbe in vojske. Islamska dr
žava obstaja na teh temeljih. Prav zato 
so zahodne sile, ki so že živele v druž
bi laicizma, zahtevale od Turčije po 
koncu I. svetovne vojne, naj loči politi
ko od vere, kar se je tudi zgodilo. Uni
čenje hilafeta se je zgodilo leta 1924, 
predsednik pa je postal Kemal Atatiirk. 
"Evropa je v konfliktu z islamom že od 
križarskih vojn naprej. Z ugotovitvijo, 
daje islam vojaško nepremagljiv, so se 
ustanovili orientalski inštituti, k i so za
čeli pisati neresnice o islamu." ( A l -
Ansari, 1996: 27) Po stoletjih vojskova
nja na različnih poljih, je bila islamska 
država uničena. "Vse od konca II. sve
tovne vojne pa do leta 1989 je Evropa 
živela v t.i. hladni vojni. Treba je najti 
novega sovražnika in našli so ga v isla
mu." (Esposito, 1995: 188) Muslimani 
so v Evropi v verskem pogledu manjši
na. Govorimo o politični hegemoniji -
nadvladi enih (v tem primeru kristja
nov) nad drugimi (muslimani). "Že 
Gramsci je opozoril na dejstvo, da he

gemonija vladajočega razreda nad pod
rejenimi razredi in skupinami reprodu
cira in krepi ideološko stanje v kaki 
družbi. Množična občila so vodilna in
stitucija vladajočega razreda, ki ohra
nja in krepi ideološko zavest družbe." 
(Vreg, 1986: 17) Muslimani so Zahodu 
odgovorili na štiri načine: z zavrača
njem, umikom, vesternizacijo (sekula-
rizmom) in islamskim modernizmom. 
V večini držav so muslimanom tako 
kot ostalim zagotovljene verske pravice 
z ustavo, vendar imajo še vedno veliko 
težav pri prakticiranju vere. 

2 .5 . Temelj i i s l a m a 

Temelji islama (erkam) so splošni te
melji in obsegajo vse aspekte življenja. 
Kdor ne veruje v ta načela, ne more biti 
musliman. Islamska postava je izraz 
sporazuma, k i ga naredi Bog z verni
kom. Postava je za muslimana pred
vsem v izpolnjevanju petih obrednih 
dolžnosti, k i j i h določa zakon. Islam se 
temelji na petih načelih: 

- verovati v Enega Boga (Allaha) in 
trditi, daje Muhammed a.s. Njegov 
odposlanec, 

- moliti se petkrat na dan, 
- post v mesecu ramadanu, 
- dati zekat, tj. del prihodka dati za 

različne stvari (primer: podpora 
revnim), 

- iti na hadž, tj. romanje v Meko, če 
ti dopuščajo finančne zmožnosti. 

2.5.1. E n Bog (Al lah) in M o h a m e d 
Njegov odposlanec 

Prvi temelj je najpomembnejši. Reče
mo mu šahada. "Sahada pomeni vero
vanje v Enega Boga, in da je Muham
med a.s. Božji odposlanec." (Ahsan, 
1994: 8) Kdor ne veruje v to zapoved, 
ne more biti musliman. Islam kot tak 
ne pozna posredništva, trojstva, svetni
kov, božanstva določenih ljudi in osta
lih stvari, ki j ih najdemo pri drugih re
ligijah. Verovati v Enega Boga dželle 
šanuhu pomeni priznanje, da je On 
dželle šanuhu v celoti svoboden in ne
odvisen v Svojem bitju, bivanju in Svo
j ih lastnostih, daje le On dželle šanuhu 
vreden oboževanja, da ni nikomur in 
ničemur podoben, ter daje večen. Edi
nost Allaha je najbolje izražena v 112. 
poglavju, kjer v prevodu pomena piše: 
"Reci: On je Edini Bog. Allah, Večni, 
Vseobsežni. N i rodil in ni bil rojen. In 
nihče M u ni enak." Kur'an daje Allahu 
dželle šanuhu vrsto vzdevkov (Živi, 
Močni, Modr i , Usmiljeni). Nekaterim 
ljudem je Al lah dželle šanuhu zaupal 
nalogo, da prenesejo Njegovo voljo. To 
so odposlanci, največji med njimi pa so 
Ibrahim a.s. (Abraham), Nuh a.s. 
(Noe), Musa a.s. (Mojzes), Isaa a.s. 
(Jezus) in Muhammed a.s., kot zadnji. 

Muhammed a.s., čigar prihod je Isaa 
a.s. po Kur'anu napovedal (61: 6), je 
zaključil razodetje. On je "pečat odpo
slancev" ali Hatemen-Nebijj. 

2.5.2. Moli tev 
Molitev je najbolj neposreden odnos 

vernika z Bogom. Vernik mora moliti 
petkrat na dan, zato se nenehno osredo-
toča na Boga. " V času molitve se mora 
obrniti proti Mek i , zato da vsak posa
meznik dobi občutek pripadanja skup
nosti in da ve, da so vsi obrnjeni proti 
istemu cilju." (Ahsan, 1994: 14) Med 
obredno molitvijo se očistita duša in 
telo. Oseba, ki to prakticira, se počuti 
zdravo, saj se petkrat na dan umije, 
umiri in razgiba vse dele telesa. Reciti
rajo se citati iz Kur'ana in vsak musli
man j ih pozna vsaj nekaj. T i citati so 
sicer v arabskem jeziku, prevod pome
na si potem dodatno preberejo. M o l i 
tev, ki se opravi v džematu (skupnosti) 
vernikov, je po izročilu odposlanca 
Muhammeda a.s. vreden kar petindvaj-
setkrat več vreden od molitve, ki g a 

opravi posameznik, saj simbolizira 
enotnost, sodelovanje in solidarnost 
med ljudmi, ne glede na njihovo social
no poreklo ali družbeni položaj (g | e J 
Osterc, 2000: 9). Najbolj vredna moli
tev je tista, ki se opravi v Mek i , Medi
ni in Jeruzalemu 

(Se nadaljuje) 



Planika se preusmerja od 
proizvodnje na trg 

Leto 2002 je bilo za Planiko vmesno leto med rešitvijo pred stečajem in novim, drugačnim razvojnim zagonom. Števila delavcev ne bodo več zmanjševali. 

Kran j - Odpuščan je delavcev v P lan ik i je bilo lani eno najbolj 
bolečih dejanj v kranjskem gospodarstvu. Predsednik uprave 
M i l a n Bajželj je p r e p r i č a n , da bo že letos Planika uspela začeti 
uresničevati nov razvojni zagon, katerega bistvo je, da se težiš
če p r e n a š a iz proizvodnje na t rženje , kar ne pomeni krnjenja ali 
ukinjanja proizvodnje, pač pa le njeno postavjjanje v funkcijo 
trga. S če t r t ino manj delavcev naj b i letos naredili enak obseg 
proizvodnje, veliko bodo vlagali v lastne blagovne znamke, de
lavcev pa ne bodo več odpuščal i . 

O Planiki smo v letu 2002 kar 
precej poročali, saj je bilo kar 
nekaj dogodkov, ki so vznemir
jali javnost. Kako bi to leto vi 
označili? 

"Lansko leto ima za Planiko 
resnično posebno mesto, saj je 
bilo vmesno leto med obdobjem 
reševanja Planike pred stečajem 
in novo razvojno fazo. Prva faza 
od 1999 do 2001 je izredno po
membna zato, ker je uspel pri
stop reševanja, kljub temu da v 
Planiki ni bilo zdravih jeder, ki 
se običajno v takih situacijah re
šujejo. Sl i smo torej agresivno 
na vse ali nič, saj je bilo jasno, 
da se nič lahko pripeti kadarko
l i . Stanje v Planiki je bilo izred
no zahtevno: več kot 100 milijo
nov negativnega finančnega re
zultata mesečno, poleg tega pa 
država ni izpolnila svojih obvez
nosti iz prisilne poravnave, če
prav so bila pripravljena namen
ska sredstva za to." 

Zakaj? Verjetno ste dobili po
jasnilo za tako ravnanje. 

"Tega ne komentiram. Gre za 
našega največjega lastnika." 

Poleg tekočega poslovanja z 
izgubo ste torej morali pokriva
ti tudi obveznosti iz prisilne po
ravnave? 

"Tako je bilo. To je imelo za 
posledico podaljšanje obdobja 
sanacije, ki bi lahko bila zaklju
čena v letu 2000, pa se je mora
la podaljšati tudi v leto 2001. Iz 
prvotnih 33 milijonov evrov v 
1999 smo v letu 2001 dosegli 
realizacijo 5] milijonov evrov, 
torej za več kot polovico več, iz 
2,5 milijarde izgube je bilo v 
letu 2001 doseženo 330 milijo
nov dobička. Ker se država ni 
držala prevzetih obveznosti, 
tudi ni bilo mogoče upoštevati 
glavnega napotila največjih last
nikov o ohranjanju delovnih 
mest. Vseh 1200 zaposlenih še 
v letu 2001 ob takem odnosu ni 
bilo mogoče več obdržati. Tu so 
bil i še dogodki, ki so vplivali na 
svetovne gospodarske razmere, 
ki j ih je Planika občutila kot bi
stveno poslabšanje položaja na 
trgu, tako pri obsegu prodaje, 
kot tudi pri dodatnih pritiskih za 
znižanje cen." 

Ste imeli v Planiki pred vsto
pom v leto 2002 že pripravljeno 
omenjeno novo razvojno fazo? 

"Da. Dilema pa je bila, kako 
hitro se naj sprememb lotimo. 
Odločitev lastnikov in uprave je 
bila za hitrejše spremembe in 
prav te so označile Planikino 
leto 2002. Najbolj boleče je bilo 
seveda zmanjševanje števila za
poslenih za 300, manj pa je zna
na programska preobrazba Pla
nike in urejevanje odnosov in 

nov pristop s poslovnimi part
nerji, starimi in novimi. Našteto 
pomeni postavljanje osnov za 
novo kvalitativno rast in to je 
bilo narejeno." 

Kaj je bistvo omenjene preob
razbe? 

"Upam si trditi, da je današnja 
podoba Planike na trgu že pov
sem drugačna, kot je bila še 
pred tremi leti. Bistvo te preob
razbe je prehod iz pretežno pro
izvodno orientiranega podjetja 
v tržno usmerjeno skupino 
močnih družb Planike v več dr
žavah, na več trgjh. Danes ima
mo družbe na Češkem, Hrva
škem, B i H , Črni gori, Rusiji in 
Srbiji, k i kreirajo svoje tržne 
poti in temu je vse podrejeno. 
Ne izhajamo torej več le iz pro
izvodnje, čeprav se zavedamo 
njenega pomena, pač pa iz tržne 
plati. Prodaja torej ni več v služ
bi proizvodnje, pač pa proizvod
nja v službi prodaje. V global
nem svetu je pač najpomemb
nejša prodajna pozicija, vse 
ostalo je stvar logistike - seveda 
delati čim bolj kvalitetno in po
ceni." 

Katere programe danes Pla
nika ponuja kupcem? 

"Imamo kar precej različnih 
programov: zaščitni program, 
trekking program, komfort pro
gram, prodajna mreža, Planika 
Master program (obutev za 
golO, prodaja proizvodno-
tehnično-razvojnih storitev. 
Morda se zdi nenavadno, da kot 
prodajni produkt omenjam pro
dajno mrežo, vendar je to smi
selno in v praksi potrjeno. Kot 
mi danes ugotavljamo, da so 
najboljše prodajne poti za trek
king program v specializiranih 
športnih trgovinah, smo tudi 
spoznali, da je naša prodajna 
mreža nad 150 trgovin možnost, 
da s prodajo obutve drugih pro
izvajalcev ustvarimo dodatni 
zaslužek. Drugače rečeno: s 
prodajno mrežo in prodajo 
proizvodno-tehnično-razvojnih 
storitev Planika prehaja tudi na 
trg uslug. Pri zaščitni in najhi
treje rastoči trekking obutvi do
segamo po kakovosti svetovni 
vrh in veliko vlagamo v blagov
ne znamke, poskusno tudi v 
program Master, za proizvodno-
tchnično-razvojne storitve pa 
smo že dokazali, da smo sposo
bni organizirati najboljšo proiz
vodnjo na nekaterih področjih, 
saj nastaja orkester proizvodnih 
enot v več državah. V naši pro
dajni mreži naši čevlji ne pre
vladujejo več, pač pa izdelke iz 
komfort in trekking programa z 
veseljem družimo z izdelki pri
znanih blagovnih znamk." 

T E D E N S P O R T A 
o d 2 3 . d o 3 1 . m a j a 

" 20 % 
n a v s o p o n u d b o š p o r t n i h c o p a t 

Opisani prenos težišča iz pro
izvodnje na prodajo zagotovo 
zahteva tudi drugačno struktu
ro kadrov. Kakšne premike de
late pri tem? 

"Kadri so seveda najpomemb
nejši dejavnik sprememb. Spre
hod po naših hodnikih kaj hitro 
pokaže, da smo se zelo pomla
d i l i , veliko vlagamo v mlade 
dobro izobražene ljudi. Nastaja 
perspektivna vitalna ekipa mla
dih naslednje generacije, za ka
tero sem prepričan, da bo v Pla
niki še marsikaj naredila. Poleg 
praktično novih trženjskih funk
cij pa seveda skrbimo tudi za 
kadre v proizvodnji, saj je zna
no, da strokovnih šol v naši stro
ki praktično več ni. Ker proiz
vodnje ne ukinjamo, pač pa jo 
posodabljamo, že pripravljamo 
lastno izobraževanje in uspo
sabljanje." 

Sanacije podjetij običajno 
spremlja tudi dezinvestiranje. 
Ste se tega lotili tudi v Planiki? 

"Tudi. Že v letu 2001 smo za 
objekte na lokaciji tu v Kranju 
zelo uspešno izvedli tako imeno
vano "sale it back" operacijo, 
kar pomeni, da smo jih prodali, 
vzeli v najem z možnostjo, da j ih 
v desetih letih odkupimo. Tako v 
objekte, k i j i h ne potrebujemo 
uspešno prihajajo drugi partner
j i , kar pomeni, da tu nastaja 
novo živo okolje. Od vrhunske 
industrijske proizvodnje, pekar
ne, do prostorov za rekreacijo." 

Je sedanja lokacija Planike v 
Kranju za vas sploh dolgoroč
no zanimiva? 

" M i imamo v Sloveniji dve 
proizvodni lokaciji: v Turnišču 

in tu v Kranju. V Turnišču so vsi 
pogoji, da se razvije, seveda ob 
ustreznih vlaganjih v najmoder
nejšo proizvodnjo, medtem ko 
za Kranj ugotavljamo, da bi lah
ko proizvodnjo in službe veliko 
učinkoviteje in stroškovno raci
onalnejše razvijali v novih, opti
malnejših prostorih, kot so se
danji. To so razvojna razmišlja
nja in odločitve na daljši rok." 

Kakšni so poslovni rezultati 
Planike v lanskem letu? 

"Glede na zaostrene razmere 
na trgu, smo bili lani prisiljeni 
zmanjšati obseg poslovanja, 
znano pa je tudi, da so bili lani 
uveljavljeni novi računovodski 
standardi, kar nekoliko zameg
ljuje primerjave. Vsebinsko gle
dano je Planika lani poslovala 
okoli ničle, kar pomeni, da je 
presegla načrtovano prelomni
co. Dejansko bo za lansko leto 
prikazana izguba v višini nekaj 
nad 400 milijonov tolarjev, pri 
čemer smo vse stroške, k i so ve
zani na novembra sprejeti pro
gram trajno presežnih delavcev 
tudi obračunal i . Gre za 75-
odstotne plače delavcev na ča
kanju, odpravnine in stroške 
organiziranja proizvodnje drug
je." 

Katere najpomembnejše na
loge nameravate uresničiti v le
tošnjem letu? 

"Predvsem je naš cilj, da s 300 
ljudi manj dosežemo enak ob
seg proizvodnje, kot lani, kar bo 
potrditev vseh sprememb in no
tranjih rekonstrukcij, k i smo se 
j ih lotili. Najpomembnejša naša 
letošnja poslovno-programska 
naloga je zagotoviti prodor na
ših lastnih blagovnih znamk, 
kar je seveda potrebno tudi f i 
nancirati. Potrebna vlaganja so 
precejšnja in že v drugem pol
letju pričakujemo izboljšanje 
našega položaja in s tem zagon 
v že omenjeni nov razvojni cikel 
Planike." 

Razmišljate še morda o na
daljnjem zmanjševanju števila 
zaposlenih? 

"Če se omejim na Slovenijo, 
lahko zagotovim, da ob normal
nih tržnih razmerah ne namera
vamo več zmanjševati delovne 
sile. Bo pa se nadaljevalo njeno 
prestrukturiranje." 

V Z e m u n u s i že l i j o sode lovan ja 
Kran j - Konec preteklega tedna seje v Sloveniji mudila politično 

- gospodarska delegacija občine Zemun in se v četrtek, v organiza
ciji Območne gospodarske zbornice za Gorenjsko, srečala s pred
stavniki Mestne občine Kranj ter predstavniki nekaterih podjetij. 
Delegacijo je sestavljalo šest predstavnikov občine pod vodstvom 
predsednika občinske skupščine Zemun Vladana Jan ičyev iča in 
osem predstavnikov podjetij iz te občine. Vodja delegacije in kranj
ski župan M o h o r Bogataj sta uvodoma pozdravila ponovno vzpo
stavljanje stikov po 14 letih prekinitve, zanimivo pa je bilo zagotav
ljanje Janičijeviča, da bodo dosledno poskrbeli za to, da se bodo 
sklenjeni sporazumi tudi v resnici uresničevali. Občino Zemun, ki 
ima kar 240 tisoč prebivalcev in še 60 tisoč beguncev in je s svojo 
bogato prometno infrastrukturo najrazvitejša beograjska občina, se
veda ni mogoče primerjati z našimi občinami. V razpravi o trgovin
ski neuravnoteženosti smo slišali, daje lahko merilo za kvaliteto iz
delkov, ki bi j ih iz Srbije izvažali v Slovenijo, izbor, ki gaje napra
vi l beograjski Mercator pri uvrščanju blaga na svoje prodajne poli
ce, čeprav je bilo o Mercatorju slišati iz ust gostov tudi nekaj kritič
nih pripomb. Prav neuravnoteženost blagovne menjave s Srbijo je 
namreč največja ovira za razvoj medsebojnih gospodarskih odno
sov. Koliko je srečanje prispevalo k temu, bo seveda pokazal čas 

Š.Ž. 

Povedali ste, da lani država, 
kije večinski lastnik Planike, 
ni izpolnila svoji obljub. Boste 
letos kandidirali na sredstva iz 
programa pomoči tekstilni in 
usnjarsko obutveni industriji v 
težavah? 

"Država je 57-odstotni lastnik 
Planike. Na sredstva pomoči ne 
bomo kandidirali, pričakujemo 
pa, da se bomo z državo dogo
voril i za razrešitev ključnih 
vprašanj, predvsem za začetek 

lastninskega preoblikovanja ozi
roma privatizacije. Kot je že dve 
leti znano, je managment Plani
ke najavil namero po odkupu, 
ustanovljena je bila firma M B O , 
ki že po imenu jasno kaže ta na
men. Kdaj se bo država odločila 
prodati svoj delež, Še ni znano, 
od pogojev in cene pa je tudi 
odvisno, v kakšnem aranžmaju, 
kombinaciji in s kolikimi part
nerji naj bi bilo to izpeljano." 

Štefan Ža rg i 

vsako sol 

Ugodno in sveža ponudbo sadja in 
zelenjave. 

N a j c e n e j e t o s o b o t o ! 

MELONE 

Vsako soboto v vsakem Hipermarketu podarimo košarico svežega sadja. 

Srečna obiskovalca prejšnjega tedna na Gorenjskem; 

Tatjana KONIC. Tržič in Klemen PLEVEL. Visoko 

Hiperaktivna ponudba v petek, 23. in soboto, 24. maja. 

SVINJSKO STEGNO 
Simentalka, brez kosti, 1 kg 

PIJAČA COCKTA 
Kolinska, 1,5 I 

NAMAZ 0RIN0K0 
kakav-lešnik, 350 g 

SLADOLED ROMINA 
Slracciatella, 1 I 

1.039,00 SIT 

159,00 SIT 

139,00 SIT] 

379 ,00 SIT 

HIPERMARKET 
Cerklje, Črnuče, Parmova, Tržič 

E K O L O Š K O 

K U R I L N O 

EOC d.o.o. PE LESCE, ROŽNA DOLINA 10. NAROČILA OD 7. DO 18. URE 

'ECO O/L, 
0 4 5 3 1 7 7 0 0 

U G O D N I PLAČILNI P O G O J I 



Razbremenitev 
najrevnejših državljanov 
V Sloveniji je napovedana davčna reforma, po kateri naj bi država davčno razbremenila državljane 

z najnižjimi dohodki. 

K r a n j - Sloveniji se obetajo 
korenite davčne reforme. Po be
sedah državne sekretarke v mi
nistrstvu za finance Milojke Ko
lar minulih dnevih slovenske 
obrti namreč tudi pri nas tako 
kot drugod po razvitih državah 
vsakih deset let pripravijo davč
no reformo. Tako naj bi vlada v 
prvem paketu pripravljala kar 
devet davčnih zakonov - o do
hodnini, o davku o dohodku 
pravnih oseb, o nepremičninah, 
o ovrednotenju nepremičnin, o 
D D V , o trošarinah, carinah ... 
Prihodnje leto naj bi bil na vrsti 
še drugi paket, poroča časnik 
Večer. 

Bistvo tokratne davčne refor
me je poenotenje z evropskih 
davčnim sistemom. Vlada bo 
najverjetneje še pred poletnimi 

poči tnicami v parlamentarno 
proceduro poslala nov sistemski 
zakon o dohodnini, ki naj bi na 
enem mestu beležil vse obdav
čljive dohodke. Z njim naj bi 
poskušali razbremeniti davčne 
zavezance iz najnižjih dohod
kovnih razredov, davčna obrav
nava zavezancev pa naj bi po
stala bolj enakomerna, pravična 
in pregledna. Tako naj bi zave
zanec z višjim dohodkom (pri
dobljenim tudi v tujini) tudi več 
prispeval za javne in socialne 
potrebe. Novost naj bi bile tudi 
olajšave za otroke in olajšave, ki 
bodo državljanom omogočale , 
da bodo sami bolje poskrbeli za 
socialno in zdravstveno varnost, 
izobraževanje ... Dohodki bodo 
razdeljeni na aktivne (osebni 
dohodek) in pasivne (iz naložb 

premoženja). Pri dohodku iz de
javnosti se obeta sprememba za 
manjše podjetnike, saj je predla
gano, da j im ne bi bilo treba več 
voditi dvojnega knjigovodstva, 
obdavčeni pa naj bi b i l i na 

osnovi normiranega dohodka. 
Po novem zakonu naj bi davko
plačevalci že decembra lahko 
izračunali, koliko davščin bodo 
morali plačati za tekoče leto. 

S.Š. 

Javni poziv za nakup 
državnih obveznic 

V Termu predlagajo izplačilo dividend 
Škofja L o k a - Na skupščini delničarjev loškega Terma, ki bo v 

sredo, 28. maja, bodo delničarji odločali o predlogu, da od dveh 
milijard tolarjev bilančnega dobička desetino nameni za dividende, 
preostali dobiček pa naj bi prenesli v prihodnje obdobje. S tem bi 
bila bruto vrednost dividende za delnico 122 tolarjev, izplačevali rja 
naj bi j ih do 10. julija. S.Š. 

Kazalec gospodarske 
kl ime še vedno pada 

Kran j - Po ugotovitvah državnega statističnega urada se je gospo
darska klima v Sloveniji maja znova nekoliko poslabšala. Kazalec 
gospodarske klime je namreč po januarski stagnaciji februarja 
malenkostno porasel, a se je že marca krivulja obrnila navzdol, 
padec pa se je nadaljeval tako aprila kot sedaj tudi maja. Hkrati se 
je znižal tudi kazalec zaupanja potrošnikov, ki je prejšnja meseca 
porasel. Kazalec zaupanja v predelovalne dejavnosti je ostal v 
primerjavi z aprilom nespremenjen. Omenjene kazalce izračunava
jo na statističnem uradu s pomočjo ankete o poslovnih tendencah v 
predelovalnih dejavnostih in ankete o mnenju potrošnikov. S.Š. 

Kran j - Ministrstvo za finance 
je sporočilo, da bo do ponedelj
ka, 26. maja, potekalo zbiranje 
ponudb za nakup desetletnih 
(RS50 - druga izdaja) in trilet
nih (RS51 - druga izdaja) ob
veznic Republike Slovenije. 

Obveznice RS50 so denomini-
rane v evrih in imajo fiksno ob
restno mero 4,5 odstotka na let
ni ravni, obresti pa se plačujejo 
enkrat letno za nazaj. Obvezni
ce bodo izdane v apoenih po 
100 evrov in dospejo v izplačilo 
24. februarja 2013. Obveznosti 
iz obveznic RS50 bodo izplača
ne v tolarski protivrednosti, pre
računani po srednjem tečaju 
Banke Slovenije za evro. Ob
veznice RS51 imajo fiksno ob

restno mero 7,75 odstotka na 
letni ravni in bodo izdane v to
larjih. Obresti se prav tako pla
čujejo letno. Obveznice bodo iz
dane v apoenih po 10 tisoč to
larjev in dospejo v izplačilo 24. 
januarja 2006. Prodaja obvez
nic poteka preko avkcij, na kate
rih lahko neposredno sodelujejo 
slovenske banke, borzno po
sredniške družbe Poteza borzna 
družba, Perspektiva B D P in 
Mariborska B P H in nekateri 
drugi udeleženci. Ostale pravne 
in fizične osebe lahko sodeluje
jo na avkcij ah preko bank ali na
vedenih borzno, posredniških 
družb. Ostale informacije so do
segljive na spletnih straneh mi
nistrstva za finance. S.Š. 

GOZD BLED, 
KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA, z.0.0. 
Za Žago 1 A, 4260 BLED 

Razpisuje najem 

P O S L O V N I H P R O S T O R O V 
na Bledu, Prešernova cesta 11. Površina prostorov je 104 kvadratne metre, 
s pravico uporabe 7 0 kvadratnih metrov dvor išča. Og led po dogovo ru . 
Najem je možen 1. julija 2 0 0 3 . 

Zaradi enotne obravnave p o n u d b pr ičaku jemo p o n u d b e v osmih dni od 
objave na naslov KGZ GOZD BLED, z .o .o . , Za Žago 1 A, 4 2 6 0 B led. 

BOF tudi na Dunaju 
Dunaj - Ljubljanski B O F je pred mesecem dni praznoval svojo 

prvo obletnico, danes pa na Dunaju že odpira svojo drugo prodajal
no v tujini. B O F City Center se nahaja v centru avstrijske prestolni
ce na nakupovalni ulici Karntner. Kot je znano, so oktobra lani tr
govino odprli tudi v Gradcu. 

Dunajski B O F City Center se bo raztezal na tri tisoč kvadratnih 
metrih prodajne površine v zgornjih dveh nadstropjih blagovnice 
Steffl. V centru bo zaposlenih 55 ljudi, vložek v investicijo pa je 
znašal tri milijone evrov. V BOF-u so že napovedali, da bodo svojo 
trgovino do konca leta odprli tudi v Zagrebu, medtem ko namerava
jo v Avstriji v naslednjih letih odpreti še osem svojih trgovin. S.Š. 

Rodio T f ig lo r ® 
Prvi 9las Gofenj/ke ! Prvi glasek Gorenjske^ 

Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4 2 7 0 Jesenice 

STEREO, RDS na frekvencah: 96,0 G O R E N J S K A 
89,8 - Jesenice, 101,5 - Kranjska Gora, 101,1-Bohinj 

Ombia Sun razpršilo 
sončna krema, zaščitni faktor 
od 16 do 30, 300 ml 

Ombia Sun razpršilo 
brez plina, sončna krema, 
zaščitni faktor 15, 300 ml 

Ombia Sun razpršilo 
za nego kože po sončenju, 
300 ml 

Ombia Sun krema 
sončna, zaščitni faktor od 15 
do 20, 100 ml tuba 

Ombia krema oz. mleko 
za nežno svežino kože, 500 ml 

Lacura krema 
za nego kože, Klassic ali Soft, 
250 ml 

Clivia šampon 
iz pšeničnih kalčkov ali Jojoba, 
300 ml 
Ombia Med tekoče milo 
za obraz in telo, 500 ml 

Adriana tekoče milo 
za prhanje, različni vonji, 350 ml 

Hofer 
EUR 3,99 3,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,29 1,99 1,29 

o b v e š č a 

Olana kopel 
mleko & med ali zeleni čaj, 1 I 

Clivia tekoče milo 
avokado, breskev ali mleko & 
med, 500 ml 

Dentofit zobna pasta 
125 ml 

Dentomed zobna ščetka 
dva kosa 

Clivia 
vatirane palčke, 200 kosov 

Morana papirnati robčki 
4-slojni, 24 x 10 kosov 

Morana papirnati robčki 
3-slojni, 100 kosov 

Morana toaletni papir 
3-slojni, 10 x 180 listov 

Morana toaletni papir 
2-slojni, 10 x 250 listov 

Morana brisače 
papirnate, 3-slojne, 4 x 51 
listov, dobro vpijajo tekočino, 
zelo čvrste, mehke 

EUR 1,99 1,39 0,85 1,29 0,69 1,69 0,59 2,19 1,69 1,69 
P o n u d b e vel ja jo do odproda je za log . C e n e vsebu je jo vse davke. Cene v S IT so 

in fo rmat ivne in odv isne od valutn ih razmer i j . T iskovne napake niso izk l jučene. *K3 

H o f e r 

Klagenfurt 
Celovec 

Villach 
Beljak 

Volkermarkt 
Velikovec 

Eberndorf 
Dobrla vas 

Odprto 
tudi ob sobotah 
od 8. do 17. ure 

I KOLIKO JE VREDEN TOLAR - 2 2 . 5 . 2 0 0 3 
nakupni/prodajni nakupni/prodajni nakupni/prodajni 

MENJALNICA 1 CHF 1 USD 1 EUR 
HRANILNICA L0N, d.d. Kranj 152,00 154,00 195,00 203,30 233,50 234,00 
HIDA - tržnica Ljubljana 154,00 154,70 200,00 200,90 233,55 233,95 
ILIRIKA Jesenice 153,50 155,30 199,50 202,20 233,30 234,10 
ILIRIKA Kranj 153,50 155,30 199,50 202,20 233,30 234,10 
ILIRIKA Medvode 154,00 155,50 198,50 200,50 233,00 234,00 
INVEST Škofja Loka 154,29 155,44 198,68 200,95 232,63 234,35 
KREKOVA BANKA Kranj, Šk. Loka 153,50 155,30 198,00 200,20 233,10 234,00 
KOVAČ (na Radovljiški tržnici) 154,12 155,55 198,45 200,53 232,60 234,05 
VOLKSBANK-LJUD. BANKA m m 152,50 156,00 196,20 200,60 231,60 234,10 
PBS D.D. (na vseh poštah) 153,50 155,50 157,50 201,40 233,30 234,10 
povprečni tečaj 153,49 155,26 198,13 201,28 232,99 234,08 

Končan razpis za naložbe 
v energetsko učinkovitost 

Kran j - Agencija RS za učinkovito rabo energije je sporočila, da 
je 19. maja končala zbiranje vlog za javni razpis za finančne spod
bude za naložbe v povečanje energetske učinkovitosti v stanovanj
skih stavbah, katerih gradnja je bila pričeta do vključno leta 1980. 
Javni razpis je bil objavljen sredi marca, njegova skupna vrednost pa 
je bila 60 milijonov tolarjev, s tem da je bila višina posamezne 
pobude do 10 odstotkov investicijske vrednosti oziroma največ pet 
milijonov tolarjev v primeru večjega stanovanjskega objekta. Zb i 
ranje vlog je agencija končala, ker so bila vsa razpoložljiva sredstva 
porabljena že konec prejšnjega tedna. S.Š. 

NS Merkurja potrdi l letno poroči lo 
Naklo - M i n u l i ponedeljek se je sestal Nadzorni svet delniške 

družbe Merkur in pregledal konsolidirano letno poročilo Skupine 
Merkur za leto 2002 in se seznanil s poslovanje v prvih treh mese
cih letos. Nadzorni svet je letno poročilo potrdil in pripravil pisno 
poročilo za skupščino delničarjev, ki jo je uprava sklicala za 30. ju
nij. Sprejel je tudi predlog za uporabo bi lančnega dobička za 
poslovno leto 2002 in ga skupaj z upravo posredoval v sprejem 
skupščini družbe. Za revizijo računovodskih izkazov za leto 2003 pa 
je skupščini predlagal revizorsko družbo Deloitte&Touche, k i je re
vidirala že lansko poslovanje. S.Š. 

Mercator bo izplačal dividende 
Ljub l j ana - Na torkovi redni letni skupščini so se delničarji 

družbe Poslovni sistem Mercator odločili, kako porazdeliti bilančni 
dobiček, ki je na dan 31. decembra 2002 znašal 4 milijarde 472 mil 
ijonov tolarjev. Milijardo 443 milijonov tolarjev dobička, ki izvira 
še iz poslovnega leta 2000 bodo tako namenili izplačilu dividend, in 
sicer 450 tolarjev bruto na delnico. Dividende bodo izplačali v roku 
60 dni po sprejemu sklepa, in sicer tistim delničarjem, k i so na 
današnji dan, 23. maja, kot lastniki delnic vknjiženi pri K D D - Cen
tralni klirinško depotni družbi. 

2 milijardi 324 milijonov tolarjev dobička, ki izvira iz leta 2002, 
bodo odvedli v druge rezerve iz dobička, medtem ko so se odloČili, 
da 704 milijone tolarjev dobička, ki prav tako izvira iz leta 2000, os
tane nerazdeljenih, o njihovi porabi pa se bodo odločili naslednje 
leto. Odločili so se tudi, da podelijo nadzornemu svetu 55,5 mil i 
jona tolarjev bruto nagrade, od tega bo predsednik nadzornega sve
ta prejel šest milijonov tolarjev, ostalih enajst članov pa po 4,5 mil i 
jona tolarjev. Na skupščini je bilo navzočega skoraj 70 odstotkov os
novnega kapitala. S.Š. 

O b r t n a c o n a Š e n č u r , M l a k a r j e v a 8 7 , 4 2 0 8 Š e n č u r 
t e l . : 04 251 91 86 , 251 91 70 ; fax: 04 251 91 81 
e - p o š t a ; i n f o @ k a m m . s i , in ternet : w w w . k a m m . s i 
Navtična maloprodajna trgovina LJUBLJANA 
B T C h a l a 10, Š m a r t i n s k a 152 , 1 0 0 0 Ljub l j ana 
t e l . : 0 1 5 4 1 1 8 1 5 , f a x . : 01 5 4 1 1 8 1 6 

NAVTIKA 
- Gumijas t i čolni 
- Izvenkrmni motorji: 

Y a m a h a , Tohatsu 
- Navigac i j sk i i n š t r u m e n t i 
- M o r n a r s k e z a s t a v e 
- Boje 
- B o k o b r a n i 
- V e s l a A \ 

- S id ra mM) 

- Vrv i ^^JSSSSi^^^ 

- V e r i g e ^ ^ ^ s j ^ ^ 
- P le ten ice 
- Črpalke 
- Rezervoar j i z a gor ivo 
- Reš i ln i jopič i . . . 

ŽELEZNINA 
~ Vijaki 
- S v e d r i ; 
- Reza lk t 
- Brusilke 
- M a z a l k i 
- Žičniki 
- K o l e s a 
- Orodje 
- Elektro« 
- Orodjar 
- Vod i l a i 
- Mizarsfr 
- Z a š č i t n 
- K l a d i v a 
- Ž a g e . . . 

www.hofer .at 

Veleprodaja vijakov ŠENČUR 
•tel.: 04 251 91 72, fax: 04 251 91 84 
Veleprodaja vijakov LJUBLJANA 
B T C hala 18, Š m a r t i n s k a 152, Ljubljana 
tel . : 01 585 15 11, fax.: 01 585 14 77 

NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO 
Nudimo vam tudi nerjaveče cevi vseh vrst 
dimenzij in profilov, katere vam po želji tudi 
razrežemo in dostavimo na dom. 

mailto:info@kamm.si
http://www.kamm.si
http://www.hofer.at


Lokainvest se je razdelil 
Nesporazumi z novim lastnikom Lokainvesta so povzročili ustanovitev novega podjetja Lokainženiring. 

Škofja L o k a - Prejšnji petek 
je bilo v prostorih Tovarne klo
bukov Šešir na Trati simbolično 
srečanje z zdravico ob začetku 
delovanja novega podjetja za 
svetovalni inženiring Lokainže
niring, k i je nastalo kot družba 
z omejeno odgovornostjo po 
nekaterih nesporazumih v L o -
kainvestu. 

Kot nam je dejal direktor no
vega podjetja S rečo B a r b i č , 
nekdanji direktor Lokainvesta, 
ki gaje novi lastnik zamenjal, je 
bilo vpletanje lastnika v poslo
vanje preveliko, zato so se trije 
kot družbeniki odločili ustano
viti novo podjetje, v katerem je 
zaposlenih sedem delavcev, k i 
so doslej delali v Lokainvestu. 
Dejavnost podjetja Lokainženi
ring, ki je bilo registrirano s 1. 
aprilom, je praktično enaka: od 

zasnove do končne predaje ob
jekta v uporabo - priprava inves
ticij, svetovanje, inženiring in 
strokovni nadzor, od zamisli do 
uporabnega dovoljenja. Poleg 
direktorja in tajnice je v podjet
ju pet strokovnjakov za posa
mezna področja, ki so pomemb
na pri gradnjah: arhitekt, grad
benik, strojnik, elektrotehnik, 
vsi z dolgoletnimi izkušnjami 
in člani Inženirske zbornice 
Slovenije. 

Lokainženiring ponuja celovi
to ponudbo: sodelovanje z in
vestitorjem in svetovanje v fazi 
nastajanja ideje novega projek
ta, organizacijo in pripravi pros
torsko ureditvenih aktov, izdela
vo investicijskih programov, iz
delavo in aktivno sodelovanje 
pri izdelavi projektne dokumen
tacije, pripravo vlog in pridobi

tev vseh potrebnih dovoljenj in 
soglasij za gradnjo, pripravo 
razpisne dokumentacije za izbi
ro izvajalca, zbiranje in analizo 
ponudb, izvajanje strokovnega 
in f inančnega nadzora v času 
gradnje, organizacijo tehnične
ga pregleda in pridobitev upo
rabnega dovoljenja, preglede 
objektov in izdelavo poročil in 
študij o gradbenem stanju, pora
bi energije in vplivov na okolje 
ter ekonomske in organizacijske 
storitve. Za storitve, za katere 
zaenkrat še nimajo kadra, si 
bodo pomagali z zunanjimi po
godbenimi delavci, dogovorjeno 
pa je že tudi sodelovanje z 
bankami. V dobrem mesecu ob
stoja so si že zagotovili del za 
preko 50 milijonov tolarjev po
slov, kar- pomeni že dovolj dela 
za eno leto. Prevzeli so tudi 

Država obljublja pomoč 
Por to rož - Kot smo poročali, so potekali prete

kl i konec tedna v Portorožu prvi Dnevi slovenske 
obrti. Osrednjo pozornost je nedvomno vzbudil 
Obrtniški forum, k i so se ga udeležili trije ministri 
slovenske vlade: ministrica za gospodarstvo dr. 
Tea Petrin, finančni minister dr. Dušan M r a m o r 
in minister za delo, družino in socialne zadeve dr. 
Vlado Dimovski , na Obrtni zbornici Slovenije pa 
so se naj z desetimi konkretnimi in argumentira
nimi predlogi tudi temeljito pripravili. Trud očit
no ni bil zaman, saj so lahko udeleženci slišali vr
sto obljub o tem, da se bo odnos države do obrti 
in malega podjetništva, nad katerim so prizadeti 
upravičeno nezadovoljni, spremenil in izboljšal. 
Tako je ministrica Petrinova napovedala nov za
kon o podjetništvu, za mikro podjetja predvideva

jo začetne olajšave, enostavno knjigovodstvo in 
manjše začetno obdavčevanje, spremembe naj bi 
bile tudi v predpisih o osebnem in dopolnilnem 
delu, cestnem prometu in registraciji dejavnosti. 
Za plačilno nedisciplino je delno kriva nelikvid
nost podjetij, finančni minister Mramor pa je 
obljubil, da bo država svoje plačevanje iz proraču
na normalizirala, več discipline pa zahtevala v 
javnih podjetjih. Poenostavili bodo sestavo letnih 
poslovnih in finančnih poročil. Minister Dimov
ski pa je opozoril na pomen izobraževanja in 
razkril razmišljanje o posebnem skladu za ciklus-
no zaposlovanje in stimulacijah za dela na skraj
šani delovni čas in določen čas. Država naj bi 
še pred vstopom v E U zmanjšala tveganja, na 
katera ima vpliv. Š.Z. 

Srečo Barbič 

nekaj dvoletnih projektov, dela
jo na mejnih objektih na shen-
genski meji, večji poslovni ob
jekt v Ljubljani, proizvodni ob
jekt v Škofji Lok i in sodelujejo 
pri urejevanju poslovalnic ban
ke. Odločeni so, da bodo pro
jekte s svojo celovito ponudbo 
izbirali in se skušali izogniti 
praksi nekaterih podobnih (ali 
bivšega) podjetij, kjer da se par
cialno " skače" iz projekta na 
projekt. V večji meri želijo uve
ljaviti strokovno sodelovanje in 
se bolj posvetiti svetovanju svo
j im strankam. Prostore so vzeli 
v najem v tovarni Šešir. V petek 
zbrani poslovni partnerji in ne
kateri vodilni iz škofjeloških 
podjetij so nazdravili pogumne
mu novemu začetku in zaželeli 
uspešno delo. ^ ^ 

Za podjetnika že v osnovni šoli 
V Pospeševalnem centru za malo gospodarstvo uvajajo 
osnovno abecedo podjetništva in spodbujajo mlade za 

prve korake na podjetniški poti. 

Ljubljana - Iz Pospeševalne
ga centra za malo gospodarstvo 
so sporočili, da se bodo na 8. 
vseslovenskem podjetniškem 
forumu, ki bo potekal jutri, 24. 
maja, v Gornji Radgoni, s pred
stavitvijo najboljših poslovnih 
načrtov osnovnošolcev iz vse 
Slovenije zaključili "Podjetniški 
krožki za osnovnošolce", v ok
viru katerih se usposabljajo naj
mlajši bodoči podjetniki. Ome
njeni krožki so del Programa 
razvoja podjetnosti in ustvarjal
nosti mladih, ki poteka pod 
okriljem Pospeševalnega centra 
za malo gospodarstvo (PCMG) 
že od leta 2000. Podjetniške 
krožke za osnovnošolce sicer že 
osmo šolsko leto zapored izvaja 
podjetje Sun iz Gornje Radgo
ne. Namen programa, k i ga v 
veliki večini financirata Minis
trstvo za gospodarstvo in Zavod 
RS za zaposlovanje, je pred
vsem širjenje podjetniške kultu
re med mladimi. V šolskem letu 
2002/2003 seje v 123 podjetni
ških krožkov vključilo 1.592 
osnovnošolcev iz 118 osnovnih 
šol iz vse Slovenije. Omenjeni 
podjetniški krožki za osnovno
šolce predstavljajo enega glav
nih in finančno najzahtevnejših 
zalogajev Programa razvoja 
podjetnosti in ustvarjalnosti 
mladih, ki brez finančne podpo
re države verjetno ne bi nikoli 
zaživeli v takšnem obsegu. Za 

izvajanje Programa razvoja pod
jetnosti in ustvarjalnosti mladih 
je letos namenjenih dobrih 53 
milijonov tolarjev. 

Za podjetništvo nikoli ni pre
zgodaj, zato pri P C M G uvajajo 
osnovno abecedo podjetništva 
in spodbujamo mlade za prve 
korake na podjetniški poti že v 
osnovni šoli. Skozi podjetniške 
krožke, ki združujejo znanje in 
zabavo, osnovnošolcem (ki se 
bodo mogoče v prihodnosti od
ločili za lastno podjetniško po
klicno pot) pomagajo spoznava
ti osnovno podjetniško kulturo, 
posredujejo j i m pozitivno in v 
podjetnost naravnano razmišlja
nje in nenazadnje j im pomagajo 
tudi pri izbiri poklicne poti. 
Podjetniški krožki za osnovno
šolce predstavljajo eno izmed 
enajstih (11) oblik podjetniške
ga usposabljanja in desetih (10) 
oblik podpornih projektov za 
mlade, ki so poleg osnovnošol
cev namenjeni tudi dijakom 
srednjih in poklicnih šol, štu
dentom, mladim brezposelnim, 
mladim inovatorjem ter mladim 
s podeželja. Od leta 2000 seje v 
program vključilo že več kot 
15.000 mladih. Pričakujejo, da 
se bo število udeležencev letos 
povečalo vsaj za 4.500 in upajo, 
da se bo program tudi v prihod
njem letu izvajal vsaj v obstoje
čem obsegu. 

Štefan Zarg i 

Najboljši v akcij i! 
od 19. maja do 7. junija 2003 oz. do prodaje zalog 

44.990 SIT 
Televizor, GRUNDIG? 
T-55-4201 DAVIO 
D i a g o n a l a z a s l o n a 5 5 c m , T O P 

t e l e t e k s t , A V v h o d n a p r v i 

s t r a n i . 

117.990 SIT 
Digitalna kamera, 
Digital 8, SONY, 
DCR-TRV 145 
5 4 0 . 0 0 0 s l i k o v n i h t o č k , 

2 , 5 " L C D z a s l o n , 

2 0 x o p t i č n i z o o m , 5 6 0 x 

d i g i t a l n i z o o m , D V i z h o d . 

129.990 SIT 
Digitalna kamera, 
mini DV, CANON, 
M V 600 
8 0 0 . 0 0 0 s l i k o v n i h t o č k , 2 , 5 " 

L C D z a s l o n , 18 x o p t i č n i z o o m , 

3 6 0 x d i g i t a l n i z o o m , D V i z h o d 

ZANESLJIVO 
NAJNIŽJE CENE! 

Možnost nakupa na 12 obrokov! 
F i n a n c i r a n j e p o s l o v n i h a m b i c i j 

77.990 SIT 
LCD monitor, BENQ, FP557s 
D i a g o n a l a 15" , n a j v e č j a l o č l j i v o s t 1 0 2 4 x 7 6 8 , g a r a n c i j a 3 l e t a . 

Osebni računaln ik , ACER, 
ASPIRE, 8100 XP 
P r o c e s o r A M D A t h l o n X P 2 2 0 0 + , R A M 2 5 6 M B D D R , t r d i 

d i s k 8 0 C B , C D R W + D V D e n o t a , g r a f i č n a k a r t i c a A T I 

R a d e o n 7 5 0 0 6 4 M B T V - o u t , z v o č n i k i , p r i l o ž e n L i n u x . 

59.990 SIT 
Digitalni fotoaparat, 
SONY, DSC-P 32 
3 , 2 m i l i j o n a s l i k o v n i h t o č k , 3 , 2 x s 

z o o m , M P E G m o v i e V X z z v o k o m . 

MERKUR, Staneta Žagarja 67, Krarij-Prims 
tel.: 04 201 79 00; MERKUR, Sp. Plavž 3b, Je* 
tel.: 04 583 43 00; MERKURDOM,Gorenjska 
Radpvljica, tel.: 04 537 13 00; MERKUR, Kapu 
trq 12, Školja Loka, tel.: 04 511 13 82 

M E R K U R D O M 

Le nenehen tehnološki razvoj, 
inovativnost in ambicioznost 
podjetju zagotavljajo uspeš
nost in prinesejo višjo dodano 
vrednost. Seveda pa je gradn
ja poslovnih objektov in uved
ba novih proizvodnih progra
mov pogojena z ustreznimi fi
nančnimi sredstvi. Za podjet
ja, ki večjih investicij ne zmo
rejo ali jih ne želijo zagotoviti 
iz lastnih sredstev, ponuja 
banka Karntner Sparkasse 
možnost pridobitve investicij
skega kredita. 

Krediti za podjetja in 
obrtnike 
Banka Karntner Sparkasse je 
na področju investicijskega 
kreditiranja ugoden konku
renčni ponudnik. Njihovi in
vesticijski krediti so namen
jeni malim, srednje velikim 
in velikim podjetjem ter 
obrtnikom. Krediti so tolars
ki, z devizno klavzulo, z 
možnos t jo o b r o č n e g a ali 
anuitetnega odplačevanja . 
Investicijski kredit je mogoče 

pridobiti za dobo odplače
vanja do deset let. 

Financiranje gradnje in 
nakupa objektov 
Za pridobitev investicijskega 
kredita se podjetja in obrtniki 
najpogosteje odločijo ob na
kupu ali gradnji poslovnih, 
proizvodnih in skladiščnih ob
jektov. Banka Karntner Spar
kasse nudi investicijske kred
ite tudi podjetjem, ki vodijo, 
projektirajo in financirajo raz
lične gradbene projekte. Sve
tovalci za podjetja se o posa
mezni investiciji podrobno 
pogovorijo s stranko, pregle
dajo dokumentacijo in na 
podlagi natančne analize pri
pravijo načrt vseh stroškov, ki 
je osnova za pripravo podrob
nega načrta financiranja. 

Poslovanje po meri strank 
Finančni svetovalci banke 
Karntner Sparkasse strankam 
svetujejo v podjetju ali na do
mu. Njihova posebnost je in
dividualno svetovanje, ki je 

prilagojeno posamezni stran
ki, njenim poslovnim ciljem in 
zmožnostim. Banka ima po
slovalnice v vseh večjih slo
venskih mestih, kar omogoča 
nemoteno poslovanje v vseh 
regijah. Strokovno znanje, 
podpora informacijske tehno
logije in dolgoletne izkušnje 
pa so poleg ugodnih konku
renčnih paketov financiranja 
temelj dobrega sodelovanja s 
strankami. 
Banka Karntner Sparkasse 
je del skupine Sparkasse, 
največje b a n č n e skupine v 
Evropi, ki ji zaupa že več 
kot 10 milijonov Evropej
cev. 

Poslovna enota Kranj 
Rožna ulica 44, Šenčur 
Tel. št. 04/251 94 83 

Darja Omerzu 
Svetovalka za podjetja 

M o d e r n a e v r o p s k a b a n k a 

Več o produktih in storitvah banke si lahko preberete na spletni strani www.sparkasse.si. 

A k c i j s k a p o n u d b a v e l j a sreatorj 

Radler 0.5 litra 
Pivovarna Union, Ljubljana 

i n f r a n š i z n i h p r o d a j a l n a h o d 2 1 . 5 . d o 2 8 . 5 . 2 0 0 3 o z i r o m a d o p r o d a j e z a l o g . C e n e s o v S l i 

Keksi Ohne Gleichen 125 g, Bahlsen 
Magistrat International, Ljubljana 

Solata kristalka, cena za kg 
Mercator 

o s l o v n i s i s t e m M e r c a t o r , d . d . , D u n a j s k a 1 0 7 , 1 0 0 0 L j u b l j a n a 

M i n i s t e r z a zdrav je o p o z a r j a : " U ž i v a n j e a l k o h o l a l a h k o š k o d u j e zdrav ju!" 

| T 5 . do 28. 5.2003 

Brez dvoma 
UterKSfcvrnajMjši sosed 

http://www.sparkasse.si


Ukrepi za kmetijstvo in podeželje 
Vlada je sprejela uredbo o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za letos in prihodnje leto. Uredba predvideva 

številne ukrepe in spodbude. 

Ljub l jana - Precej obsežna 
uredba z ukrepi je bila objavlje
na v Uradnem listu Republike 
Slovenije št. 43 z dne 9. maja. 
Ukrepi se nanašajo na agromeli
oracije, na vzdrževanje akumu
lacije Vogršček, na vzdrževanje 
melioracijskih sistemov, na hid
romelioracije kmetijskih zem
ljišč, na komasacije in sanacije 
nedokončanih komasacij, na ob
novo in urejanje pašnikov, na 
program podpor za prestrukturi
ranje in prenovo kmetijske pro
izvodnje, na program podpor za 
prestrukturiranje živilstva, na 
obnovo vasi, na inovativne pro
grame za razvoj podeželskih 
ekonomij, za spodbujanje alter
nativnih virov dohodka na kme
tijah, na razvoj infrastrukture, 
povezane z razvojem kmetijstva, 
na podporo strokovnim priredit
vam, stanovskemu in interesne
mu povezovanju, na podporo 
vrtnarskim centrom in kmetij
sko raziskovalnemu delu in na 
pospeševanje prodaje kmetij
skih pridelkov oziroma živil. 

Pri ukrepih za agromelioraci
je je med drugim zapisano, da 
bodo imele pri sofinanciranju 
prednost vloge za ureditev polj
skih poti. Na območjih z omeje
nimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost državno sofinancira
nje ne bo smelo preseči 50 od
stotkov upravičljivist stroškov, 

$ SUZUKI 1 
i i 

j p o n u d b a j 
I Financiranje brez pologa I 
! ali k 

Grand popust S 

S W I F T 
h od J J EUR/dAN oz 765 SIT*/cIan d# 
Ali 

do 170.000 SIT qoToviNskEC]A popustA 

J I M N Y : 
i hod 5 EUR/dAinoz. 1.622 SIT*/(JandAijci 

»ti 

10.000 Si l qoroviNskECA popustA i 

I G N I S 
uM EUR/dAN oz. 1.290 SI?/dANd*tji 

Ali 

do 400.000 SIT qotoviNsl(E(jA popustA 

l SE modeli do 500.000 SIT popusta I 
super oprema • super cena 

I A K C I J A M E S E C A •" najcenejši diesel terenec' 
I Vitara SANTANA 2.0 Hdi 3D • 410.000 SIT popusta 
I 5D-490.000 SIT popusta 
I 

. AVT0HISA ODAR 
11 PODRUŽNICA LJUBLJANA S 

Stegne 33, Ljubljana 
01 - 5810131 

S t e g n e 33. L j u b l j a n a j 

SALON VOZIL - POOBLAŠČENI SERVIS 

A V T O KADIVEC 
Kadivec Janez s.p. 

' Mlakarjeva 81, 4208 Šenčur 
tel.: 04/279 OOOO 

j SALON VOZIL - POOBLAŠČENI SERVIS \ 

1 1 5 3 » » « 
I 
1 AVTOMEHANIKA Lušina Franc s.p. 
I Gosteče 8, 4220 ŠKOFJA LOKA 
I tel.: 04/502 2000 
I 

na drugih področjih pa je meja 
na 40 odstotkih. Ukrep za ob
novo in urejanje pašnikov bo 
omogočil dodelitev sredstev za 
ureditev ograd in obor, za uredi
tev šolnikov in za zagotovitev 
oskrbe z vodo za napajanje živa
l i . Po vladni uredbi so upravi
čenci fizične in pravne osebe, k i 
opravljajo kmetijsko dejavnost 
in imajo stalno prebiveališče ali 
sedež v Sloveniji. Pogoj za pri
dobitev sredstev so predložitev 
načrta investicije, predložitev 
plačanih računov in fotokopij 
izpiskov iz zemljiške knjige ter 
nekateri drugi dokumenti. 
Skupna višina dodeljenih držav
nih pomoči iz vseh javnih virov 
za urejanje pašnikov ne sme 
presegati 50 odstotkov upravič-
] j i v i h stroškov na območjih z 
omejenimi možnostmi za kme

tijsko dejavnost in 40 odstotkov 
na drugih območjih. Za Gorenj
sko je pomembna tudi prora
čunska postavka za programe 
podpor in prenovo kmetijske 
proizvodnje. Država bo v okvi
ru te uredbe podpirala novo
gradnjo ali adaptacijo hlevov in 
drugih objektov s pripadajočo 
opremo za rejo govedi, drobni
ce, prašičev, perutnine in konj, 
za pridelavo mleka, za čebelar
stvo, za prvi nakup ali dokup 
osnovne plemenske črede, za 
postavitev zavarovanih prosto
rov, za nakup kmetijske mehani
zacije in zemljišč ter kmetij in 
za druge s kmetijsko dejavnost
jo povezane novogradnje ali 
adaptacije. Med drugim je tudi 
določeno, da morajo imeti kme
tijski gospodarji ustrezno izob
razbo in v uporabi najmanj 3 

Seja sveta zbornice 
K r a n j - V četrtek, 29. maja, dopoldne bo v Kranju seja sveta 

kranjske območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice. Predsednik 
sveta Mar j an Roblek je za dnevni red predlagal razpravo o poslo
vanju klavnice v Škofji L o k i , obravnavo informacije o pravilniku o 
dolžnostih uporabnikov in o pravilni uporabi fitofarmacevtskih 
sredstev in razpravo o problematiki prireje in odkupa mleka. Člani 
sveta bodo obravnavali tudi poslovanje in program dela kranjske 
enote zavoda ter sodelovanje s Kmečko izobraževalno skupnostjo 
Bilčovs s Koroškega. J . K . 

Teden gozdov ob Kokri 
Kranj - Prihodnji teden bo Teden gozdov. Leto 2003 je tudi medna

rodno leto celinskih voda. Zato so se na območni enoti Zavoda za 
gozdove Kranj odločili, da bodo v program tedna vključili tudi ogled 
kanjona Kokre kot naravne znamenitosti. Pri organizaciji ogleda ka
njona Kokre v Kranju bo sodelovala tudi kranjska območna enota Za
voda za varstvo narave. Ogled kanjona bo v torek, 27. maja. Zbira
lišče bo ob 16.30 pri hujskem mostu, približno eno uro dolg ogled pa 
bo potekal po obnovljeni sprehajalni poti v kanjonu. V primeru slabe
ga vremena bo ogled naslednji dan 28. maja ob isti uri. J . K . 

t i H 
Predelava termoplastov in orodjarstvo d.o.o. 
http://www.sibo.si 

Smo podjetje z več kot 35-letno tradicijo na področju orodjarstva in 
brizganja termoplastov. V podjetju je čez 100 zaposlenih. Naši glavni 
kupci za tehnične proizvode so SIEMENS, PHILIPS, ..., na področju 
embalaže pa HENKEL, UNILEVER, PROCTER & GAMBLE, ... 

V tem trenutku investiramo v nove proizvodne in upravne prostore. 
Zaradi izjemne širitve podjetja vabimo v svojo sredino 

D I R E K T O R J A o r o d j a r n e 

Pogoji za sprejem: 
- najmanj VII. stopnja izobrazbe, 
- aktivno znanje nemškega in angleškega jezika, 
- vodstvene in organizacijske sposobnosti, 
-vsaj 5 let ustreznih delovnih izkušenj na razpisanem področju. 

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim 
delovnim časom, s šestmesečnim poskusnim delom. 

Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev 
pošljite na naslov: 
ŠIBO, d.o.o., Škofja Loka, Kidričeva cesta 90, 4220 Škofja Loka, 
sektor za splošne in kadrovske zadeve 

7 V F 7 f l A TEKSTILNA TOVARNA, D.D. 
I J L *• » 1 1 U n savska cesta 46, 4000 KRANJ 
• U f Telefon: 04 280 3700, telefax: 04 202 2082 
U p E-mail: zvezda@zvezda.si 

1 http://www.zvezda.si 
objavlja N A J E M 
popolnoma opremljene kuhinje (300 obrokov dnevno) 
in jedilnice v skupni izmeri cca. 400 m 2 

Cena najema: 1500 EUR/mesečno brez DDV v tolarski 
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila. 
V ceno je všteto: 
- najemnina 
- tekoči stroški vode, elektrike 
- stroški komunalnih storitev in ostale tekoče storitve 
Ponudbe pošljite na gornji naslov; ogled možen vsak dan od 7. 
do 15. ure na sedežu družbe. 

v m 
i w 

... i t w % i 

hektare primerljivih kmetijskih 
zemljišč. Za 1 hektar primerlji
ve kmetijske površine se šteje 1 
hektar njiv ali vrtov, 2 hektara 
travnikov oziroma ekstenzivnih 
sadovnjakov, 4 hektare pašni
kov, četrt hektara sadovnjakov 
ali vinogradov, 8 hektarov goz
dov itd. Naložba bo morala biti 
vredna najmanj 5 milijonov to
larjev. Kmetije, k i bodo dobile 
nad 8 milijonov tolarjev sred
stev, morajo voditi knjigovod
stvo in spremljati rezultate gos

podarjenja še pet let po končani 
naložbi. Del uredbe (proračun
ska postavka 5538), ki zadeva 
prenovo kmetijske proizvodnje, 
je obširen in za posamezne de
javnosti določa zelo natančne 
merila in pogoje, zato priporo
čamo seznanitev z izvirnim be
sedilom v Uradnem listu. 

O b n o v a v a s i 
Uredba zagotavlja tudi držav

no pomoč pri obnovi vasi. Do 
podpor bodo upravičene novo-

P r a š i č j e r e j a v k r i z i 
Ljubl jana - Rejci prašičev, 

združeni v gospodarskem inte
resnem združenju, so na konfe
renci za novinarje opozorili na 
slab položaj panoge in na nada
ljevanje krize v tej pomembni 
kmetijski in živinorejski panogi. 
Ob tem so poudarili, da bodo še 
naprej povečevali učinkovitost 
in kakovost proizvodnje, zagoto
vi l i sledljivost nad izvorom in 
prometom mesa in varovali za
upanje potrošnikov in mesne, 
predelovalne industrije. Za zgled 
bi nam morale biti tuje klavnice, 
ki rejcem plačajo račun v 15 
dneh in j im zagotavljajo sodelo
vanje pri delitvi dobička. Od
kupna cena prašičjega mesa 

Vabilo na 
Domačijo 

Globoko - Trgovina Domačija 
v Globokem se bo konec tedna s 
številnimi prireditvami prestavi
la javnosti. Danes med 11. in 14. 
uro bo gost Domačije Slavko 
Zgonc, odličen poznavalec vrt
narstva, jutri in v nedeljo pa bo 
predstavitev kurjenja z bioma
so. Predstavljeni bodo stroji in 
naprave ter njihovo delovanje, 
posebnost pa bodo lipicanci iz 
domačega hleva. J . K . 

Bruseljski 
komisar v Sloveniji 

Ljubljana - Sinoči je prišel na 
povabilo ministra za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano mag. 
Franca Buta na uradni obisk v 
Slovenijo evropski komisar za 
kmetijstvo Avstrijec Franz 
Fischler. Glavne teme pogovora 
enodnevnega obiska so bile širi
tev Evropske unije in njen po
men za kmetijstvo, skupna kme
tijska politika in njene reforme 
ter posebnosti slovenskega kme
tijstva. Evropski komisar se je 
pogovarjal tudi s predsednikom 
slovenske vlade Antonom Ro
pom, ministrom za evropske za
deve dr. Janezom Potočnikom, s 
člani vodstva Kmetijske gozdar
ske zbornice in s člani odbora 
državnega zbora za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. J . K . 

pada že dve leti in je nižja, kot je 
bila januarja leta 1997, kar je 
globoko pod ekonomsko ceno. 
Odkupna cena seje v zadnjih še
stih letih realno znižala za skoraj 
40 odstotkov. Delež odkupne 
cene v maloprodajni ceni svinj
skega mesa se znižuje. Zadnje 
čase predstavlja le četrtino. Dr
žava se je zaščitila predvsem 
pred uvozom poceni svinjskega 
mesa iz Madžarske in Poljske, 
kjer izdatno subvencionirajo iz
voz, ne pa tudi pred uvozom iz 
držav Evropske unije. Marsikje 
se na uvoženem mesu pojavi na
pis, da je blago slovenskega po
rekla. S tem trgovina zavestno 
zavaja kupce. Rejci zahtevajo 
obvezno in jasno deklariranje o 
poreklu mesa. J . K . 

gradnje ali obnove objektov 
skupnega pomena, kot so več
namenski vaški objekti, prostori 
za trženje lokalnih izdelkov, 
info centri, spominske sobe in 
vaški muzeji. Uredba prav tako 
zagotavlja državno pomoč pri 
urbanist ičnem urejanju vaških 
središč, pri prostorskem preure
janju vasi in urejanju postaja
lišč, igrišč in večnamenskih 
ploščadi ter pri obnovi stano
vanjskih in gospodarskih objek
tov zaradi ohranitve stavbne de
diščine. Proračun bo letos in 
prihodnje leto sofinanciral ino
vativne programe za razvoj 
podeže l sk ih ekonomij, kamor 
sodijo razvojni programi pode
želja, najrazličnejši projekti in 
dejavnosti, k i bodo zagotovile 
nova delovna mesta. A l t e rna 
t ivni dohodkovni v i r i bodo 
podprti, če bodo prispevali k 
razvoju turizma in domače obrti 
na kmetijah. Iz proračunske po
stavke 3804 bo država pomaga
la graditi infrastrukturo, pove
zano s kmetijstvom. V to pod
ročje sodijo novogradnje in re
konstrukcije nekategoriziranih 
cest (dovozne ceste, ceste v za
sebni lasti), izgradnja, ureditev 
in oprema tematskih poti za iz
boljšanje turistične ponudbe 
(učne, gozdne, jahalne, spreha
jalne, kolesarske, pohodniške in 
druge poti), urejevanja vaških 
turističnih središč in zagotovi
tev oskrbe s pitno vodo. 

Sredstva bodo razdeljena na 
osnovi razpisa, ki j ih bosta iz
vedla Agencija za kmetijske trge 
in razvoj podeželja ( A K T R P ) in 
Javni sklad Republike Slovenije 
za regionalni razvoj in ohranja
nje poseljenosti slovenskega po
deželja. Z razpisi, ki bodo ob
javljeni v Uradnem listu, bo mo
ralo pred objavo soglašati mi
nistrstvo za kmetijstvo, gozdar
stvo in prehrano. 

Pojasnila o vsebini uredbe in 
razpis ih , p r i ka ter ih bodo 
r o k i za prijave zelo k r a t k i , 
bodo dajal i kmeti jski sveto
valci. 

Jože Košnjek 

Širjenje pašnikov na Goreljku 

Gorel jek - Na Goreljku primanjkuje pašnih površin, zato v 
Agrarni skupnosti Češnjica, Jereka, Podjetje in Koprivnik, ki ima 
182 članov inje ena večjih pašnih skupnosti po hektarskem obsegu 
na Gorenjskem, vsako leto krčijo gozdne površine za nove pašnike. 
Tako so tudi v zadnjih treh tednih člani agrarne skupnosti s Ko-
privnika, k i imajo pašne pravice na Zgornjem Goreljeku, z dovo
ljenjem sklada za kmetijstvo in gozdarstvo posekali krog 120 ku
bičnih metrov lesa. Predsednik Agrarne skupnosti Janez Korošec je 
povedal, da bo prostovoljnem delu tako spet kanilo nekaj denarja v 
blagajno agrarne skupnosti, pridobili pa bodo nove pašne površine 
za 150 glav živine na Goreljku. 

"Akcija je potekala tri sobote in vsakokrat je sodelovalo od deset 
do petnajst članov skupnosti. Sicer pa po vseh planinah od 
Krštenice, Zajamnikov, Konjske doline, Jelja Goreljka in Velega 
polja sami skrbimo za vzdrževanje oziroma čiščenje za ograje s 
prostovoljnim delom. Na vseh planinah smo uredili 'tudi sirarne 
oziroma j ih popolnoma obnovili za mlečno proizvodnjo V njih P a 

smo uredili tudi bivalne prostore za pastirje Vse sirarne pa obratu
jejo na sončno energijo." Andrej Ža la r 

http://www.sibo.si
mailto:zvezda@zvezda.si
http://www.zvezda.si


Hotel in kočijo naročite po spletu 
V blejskem zavodu Turizem Bled naj bi letos dokončali rezervacijski sistem, s katerim bodo gostje lahko od doma rezervirali skoraj vse. Kje bo TIC? Lani več kot 

150 prireditev in skoraj pol milijona nočitev. 

B l e d - Slovenski tur izem bo mora l , če bo želel i t i v korak 
z razvi t imi tur i s t ičnimi d ržavami , uspešno investirati, razvijati 
kakovostne storitve, sprejeti evropske standarde in poskrbeti 
za sodobno t r žen je . Gost zahteva kakovostne informacije in 
pot do njih mora bi t i čim kra j ša . Zato so si v Tur izmu Bled -
zavodu za pospeševan je t u r i zma že lan i pr izadeval i za 
vzpostavitev rezervacijskega sistema, k i b i gostom omogoči l 
rezervacije preko spletnih strani. L a n i zamisli niso uresniči l i , 
zato naj b i omenjeni sistem poskusno začel delovati poleti , 
redno pa v z imski sezoni 2003/2004. 

Po prvotnih načrtih naj bi re
zervacijski sistem deloval za 
vso Slovenijo, vendar po podat
kih ministrstva za gospodarstvo 
in Slovenske turistične organi
zacije enotnega sistema v Slove

niji ne bo. Zato so se v Turizmu 
Bled z lokalnimi turističnimi 
organizacijami dogovorili za re
zervacijski sistem, k i bo deloval 
v regiji Julijske Alpe. Odločili 
so se za nakup licenčnega siste-

Prijazni so, zabave pa ni 
Kranjska G o r a - Zavod za turizem občine Kranjska Gora je pri

pravil statistično analizo in anketo o mnenju gostov, ki prihajajo v 
Kranjsko Goro. Izpolnjenih je bilo 517 vprašalnikov, od tega j ih je 
bilo v poleti sezoni največ izpolnjenih v nemškem jeziku in v zim
ski sezoni največ v slovenščini. Kranjsko Goro je v obeh sezonah 
obiskalo največ anketiranih predvsem zaradi počitnic in v večini pri
merov prvič. Povprečna doba bivanja je bila sedem dni, poleti so an
ketirani dopustovali s partnerjem, pozimi pa z družino. Poleti največ 
planinarijo, pozimi pa smučajo. Največ anketiranih je za Kranjsko 
Goro izvedelo preko priporočil prijateljev, veliko pa tudi preko turis
tičnih agencij in prospektov. Najvišjo oceno je prejela kategorija pri
jaznost, najnižja pa prireditve oziroma zabava. Najbolj so bil i anke
tirani zadovoljni z lepo naravo in prijaznostjo ljudi tako poleti kot 
pozimi, najbolj pa pozimi pogrešajo sodobnejše žičnice, boljša smu
čišča, poleti pa odprti bazen oziroma terme. Gostje so večinoma za
posleni, poleti je veliko upokojencev, pozimi študentov in dijakov. 
Največ anketirancev, ki prihajajo v Kranjsko Goro, zasluži mesečno 
med tisoč in 2 tisoč evrov. To so večinoma domači in nemški gost
je, precej visok delež, ki sodi v razred nad 3 tisoč evri predstavljajo 
angleški gostje v zimski sezoni. V najnižjem dohodkovnem razredu 
do tisoč evrov pa so pretežno poleti hrvaški gostje. D.S. 

ma Feratel. "Omenjeno podjetje 
je sestrska firma sistema T W 1 , 
turističnega T V kanala, ki v raz
ličnih nacionalnih T V mrežah 
skrbi za promocijo turističnih 
centrov v Evropi. Sistema sta 
razširjena predvsem v Nemčiji, 
Avstriji, Švici in Severni Italiji, 
vanju pa je poskusno vključen 
tudi Bled," je povedala direkto
rica Turizma Bled E v a Stravs 
Podlogar. Sistem uporabniku 
omogoča dostop do informacij 
preko spletnih strani, na katerih 
bo v blejskem primeru našel po
datke o hotelski in ostali turis
tični ponudbi ter koledar prire
ditev, poleg tega bo posameznik 
po spletu lahko rezerviral hotel
sko sobo, prehrano in ostale sto
ritve, Stravs Podlogarjeva je ob 
tem dodala, da bo lahko rezervi
ral tudi vožnjo s pletno po je
zeru ali s kočijo okoli jezera. 
Poleg si tega si v Turizmu Bled 
prizadevajo za ureditev turistič
no informacijskega centra (T1C), 
k i naj bi imel svoje prostore v 
Ledeni dvorani, vendar po bese
dah Stravs Podlogarjeve slabo 
kaže. 

"Upamo, da nam bo pri iska
nju prostorov in ureditvi "centra, 
ki ga Bled kot vodilni turistični 
kraj nujno potrebuje, pomagala 
tudi občina. Gostom in obisko
valcem bi na enem mestu lahko 
ponudili vse potrebne informa
cije, kajti zavedati se moramo, 
da so gostje čedalje zahtevnejši 
in j im ne1 zadošča le rezervacija 
v hotelu. Od nas pa je odvisno 
kako j i m ponudimo možnost i 
preživljanja počitnic na Bledu 

"Kje je kika?" 

(ffiSJ 
Kavni strojček 
za 10 - 12 skodelic kave, 
s filterskim sistemom, 
800 W, kontrolna lučka, 
varovalka proti neželjenemu 
odtoku vode 
neto EUR 8,34 
neto S IT 1.944,00 

Kavni strojček Kavni strojček 

Odeja, hkrati zimska in letna 
140 x 200 cm, različni dizajni, 
možnost pranja pri 40°C 
neto EUR 8,34, neto S IT 1.944,00 

7 
Odeja, hkrati zimska in letna 

Omara 
imitacija bukve, 1 predal, 
1 drog za obešalnike, 
š. 50, v. 177, g. 60 cm 
neto EUR 20,84 
neto S IT4.856,00 

Ponudbe veljajo dokler ne poide zaloga. Tiskovne napake niso izključene. Cene 
veljajo od 26. do 31.5.2003. Prodaja samo na končne porabnike. 

kika Klagenfurt, Celovec, Volkermarkter Stralle 165, tel. 0043/463/3840 - kika Villach, Beljak, Karntner Strafie 7, tel. 0043/4242/32111 

in v bližnji okol ic i , " je dejala 
Štravs Podlogarjeva. 

Na Bledu so lani našteli pol 
milijona nočitev, od tega kar 
450.000 tujih gostov iz 169 raz
ličnih držav, kar je dober odsto
tek več kot lepo poprej in 14 od
stotkov več kot leta 2000, letno 
pa gorenjski turistični biser 
obišče tudi okoli 150.000 eno
dnevnih gostov. Vojna je zelo 
zmanjšala število gostov, saj j ih 
je leta 1992 na Bledu letovalo le 
162.000. Zadnja leta se stanje 
spet izboljšuje in približuje šte
vi lki pol milijona, kolikor j ih je 
bilo leta 1990. Turizem Bled je 
imel lani na voljo 138 milijonov 
tolarjev, od tega 58 milijonov 
tolarjev od turistične takse, pri
pravili pa so več kot 150 različ
nih prireditev in natisnili okoli 
20 različnih prospektov in bro

šur. Med drugim so sodelovali 
pri pripravi Šahovske olimpia
de. Olimpijskih dnevov mladih, 
festivalu gorniškega filma in 
Svetovnem barmanskem prven
stvu ter poskrbeli za enotne 
smučarske vozovnice Ski Pass 
Julijske Alpe. "Soočili smo se 
tudi z ukinitvijo članarine naših 
članov, kar je prihodke zmanjša
lo za 5 milijonov, 418 članov pa 
sedaj deluje kot prostovoljci, po
leg tega smo bili s strani neka
terih turističnih društev (TD) 
deležni kritik na račun našega 
dela. S T D Ribno smo se že do
govorili za boljše sodelovanje, s 
T D Gorje smo pripravili zgi
banko o soteski Vintgar, s T D 
Bohinjska Bela pa skrbimo za 
promocijo in trženje jame pod 
Babjim zobom. Letos načrtuje
mo 130 milijonov tolarjev pri

hodkov, čaka pa nas uresničitev 
rezervacijskega sistema, doreči 
bo treba usodo Festivalne dvo
rane, saj je potrebna obnove, se 
še tesneje povezati z regijo Julij
ske Alpe, na državni ravni pa bo 
treba poskrbeti za zanimivejšo 
predstavitev gostinskih šol, saj 
se vpis vanje zadnja leta zmanj
šuje," je pojasnila Štravs Podlo
garjeva. V začetku oktobra za
poslene v Turizmu Bled (trenut
no j ih je 5) čaka soorganizacija 
jubilejnega 50. gostinsko turis
tičnega zbora, k i bo na Bled pri
vabil več kot 3000 udeležencev. 
Letos naj bi število nočitev po
večali za 5 odstotkov, čez leto 
ali dve naj bi prve goste sprejel 
mini hotel, ki ga zasebnik gradi 
pod ,Stražo, prihodnje leto pa 
naj bi odprli tudi prenovljeni 
hotel Lovec. Renata Šk r j anc 

Negotova turistična prihodnost 
Turistično društvo Žirovnica zaradi neprimernega člena v svojem pravilniku in 

nesklepčnosti v odboru že več let ne opravlja nalog. Predsednik je bil izvoljen, pravnih 
pooblastil pa nima. V zadnjem trenutku pred praznovanjem v juniju iščejo pravno 

podlago, ki jim bo omogočila delovanje. Ž i r o v n i c a - Delovanje turis
tičnega društva Žirovnica je v 
zatišju že dve leti in pol. Ko je 
bil za predsednika izvoljen Ja
nez M u l e j iz Rodin, oskrbnik 
Jalnove hiše, so člani odbora 
ugotovili, da delovna telesa za
radi nove zakonodaje sploh niso 
bila izvoljena na pravno formal
ni podlagi. S tem je bila onemo
gočena vsakršna turistična de
javnost, k i pa jo je potencirala 
tudi notranja nesložnost, nepo
vezanost, enostranska korist in 
nesklepčnost članov pri izvrše
vanju nalog. Janez Mulej kot 
predsednik društva tako nima 
nikakršnih formalnih pooblastil 
in sam pravi, da je legalni pred
sednik društva še vedno bivši 
predsednik Avguštin Ludvik. 
Pri svojih dejavnostih niso ime
li prave podpore s strani občine, 
še vedno nimajo svojih prosto
rov, za naslov društva pa služi 
kar Mulejev domači naslov. 
Pred bližajočim praznovanjem 
čebelarskega praznika v juniju, 
na katerem bodo slavnostno od
kril i tudi obnovljeni Janšev če
belnjak, je društvo pred nekaj 
tedni ponovno poizkušalo ure
diti pravno podlago delovanja, a 

zopet niso prišli do funkcional
nega zaključka. V tem času dva 
člana odbora skušata najti pri
merno pravno formalno rešitev 
in besede za sporni člen, k i bi 
društvu 'vendarle omogočil de
lovanje. Ključnega pomena pa 
je tudi notranja usklajenost v 
odboru, saj postajajo zidovi 
med vasmi in člani društva ved
no višji, kar pa ne daje rezulta
tov, niti možnosti turist ičnega 
delovanja, za katerega pa je v 
tako majhni občini veliko, saj so 
v njej nekoč živeli številni znani 
Slovenci. Prešernova, Jalnova in 
Finžgarjeva rojstna hiša, sv. 

Lovrenc, idilična Završnica, iz
hodiščne poti v gore, lepota na
rave pod Stolom in tradicija sta
rih običajev so močni turistični 
aduti, ki bi skupaj z dodatno tu
ristično urejenost kraja občini 
zagotovo dvignili obisk in po
men v slovenskem prostoru. 

Društvo se bo ta teden sestalo 
ponovno, seveda, če bo še kaj 
volje od tistih, ki želijo problem 
rešiti brez prepirov in podtikanj, 
pravi Mulej. Če bo volja, bo tudi 
Turistično društvo Žirovnica, če 
pa ne, potem društva še nekaj 
časa ne bo. 

Kat ja Dolenc 

2 
Vabljeni 
n a predstavitev hI 
testne vožnje 
AVTO MOČNIK, d.o.o.. Kranj 
Britof 162, tel.: 2041 696 

P O L E T J E V T E R M A H O L I M I A 
m o ž n o s t bivanja v hote lu Breza****, aparthotelu Rosa**** 

ali vasi Lipa*** 

* Maj, junij že za 8 . 9 0 0 S I T na dan 
* Pole tn i paketi 3-dni že za 3 1 . 3 0 0 S I T ter G R A T I S 

b i v a n j e z a E N E G A O T R O K A v spremstvu dveh 
odras l ih oseb 

T E R M A L N I P A R K A O U A L U N A je odprl vrata letošnji 
poletni sezoni in bo v juniju presenetil z novim V A L O V A L N I M 

B A Z E N O M ! Nora doživetja na toboganih, acjuaganih, 
hitrih stezah! Za vsako željo, za vsak smeh in vsak pogum, za 

d r u g a č n a doživet ja po le tn ih d n i i n v r o č i h n o č i ! 

T E R M E O L I M I A 
Atomske toplice, d.d.. Zdraviliška testa 24, SI - 3254 Podčetrtek, 

Telefon: 03 / 829 70 00, Fax: 03 / 5829 024 RECEPCIJA, 
03/ 582 90 09 UPRAVA, info@terme-olimia.com, www.terme-olimia.com 

Zavarovanje „Na ključ" 
Premierni popust za Ekskluzivno 

zavarovanje v a š e g a doma 
(ob promociji Paketa avtomobilska odgovornost) 

P o n u d b a v e l j a d o 3 1 . j u l i j a 2 0 0 3 

Za Ekskluzivno zavarovanje vašega doma vam 
nudimo 15 % premierni popust, ob sočasni sklenitvi 
pa vam za Paket avtomobilska odgovornost nudimo 

izjemne plačilne pogoje (na obroke). 

mailto:info@terme-olimia.com
http://www.terme-olimia.com
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NEUER PLATZ 
PETEK, 30. MAJ in 
SOBOTA, 3 I. MAJ 2003 

T( 
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F E S T D E B ' T A L E R J008 

V a b i l o 

Na drugi praznik koroških dolin vabim prisrčno vse rojake, goste in prijatelje n a š e dežele . 
V petek, 30. maja in v soboto, 31. maja 2003 se bo na celovškem trgu «Neuer Platz» predstavilo 
preko 100 kmetij iz vseh koroških dolin. Prikazane bodo posebnosti in edinstvenosti s področja 
gostoljubnosti, običajev, kulinaričnih specialilet, tipičnih poljedeljskih izdelkov in obrtne dejavnosti. 

Prepričan sem, da se bo zaradi velikega uspeha lanske prireditve, tudi letošnji praznik koroških 
dolin uspel. Zelo bi me veselilo, č e bi se konec maja na celovškem trgu »Neuer Platz« videli. 

Harald Scheucher, dipl. oec 
ž u p a n deže lnega glavnega mesta Celovec 

F E S T D E R ' T A L E R 'XW 

Petek, 30.5.2003 

P r o g r a m 
Sobota, 31.5.2003 

9.00 Praznična otvoritev 
9.30 Koncert koroške vojaške godbe na trgu 

10.00 Uradna otvoritev praznika koroških dolin; vodil jo bo 
župan Harald Scheucher, dipl. oec 

11.00 Pricetek predstavitve dolin, predstavitev doline Molltal 
12.00 Predstavitev doline Dautal 
13.00 Predstavitev dolin Liesertal in Maltatal 
14.00 Predstavitev Ziljske doline - Gailtal 
15.00 Predstavitev doline Lesachtal 
16.00 Predstavitev doline Gitschtal 
17.00 Značilni narodni plesi iz koroških dolin, predstavitev 

koroške narodne noše 
19.00 Koroška sejemska godba 

Možnost nakupovanja do 19.00, gastronomija in 
glasba do 22.00 (moto «ne gremo še domov») 

Praznik še ni končan... 
9.00 Celovška poštna godba 

10.00 Predstavitev doline Gegendtal 
11.00 Predstavitev Rožne doline - Rosental 
12.00 Predstavitev doline Glantal 
13.00 Predstavitev dolin Gurktal in Metnitztal 
14.00 Predstavitev doline Gotschitztal 
15.00 Predstavitev dolin Lavanttal in Granitztal 
16.00 Predstavitev doline Podjuna - Jauntal 
17.00 Zaključek predstavitve dolin, vodila jo bosta dru

štva EdelweiR> Klagenfurt in Landjugend Ponfeld 

Možnost nakupovanja (do 18.00), gastronomija in 
glasba do 22.00 (moto «zopet ne gremo domov») 

P r a z n i k k o r o š k i h d o l i n 
Celovški župan Harald Scheucher prisrčno vabi bralce Gorenjskega glasa na praznik 

koroških dolin - "Fest der Karntner Taler". 

Zaradi velikega uspeha lanske 
prireditve "Praznik koroških do
l in" , ki jo je organiziral celovški 
župan Harald Scheucher, je bila 
odločitev o ponovitvi precej 
enostavna. Ta edinstveni praz
nik bo letos 30. in 31. maja. V 
samem srcu deželnega glavnega 
mesta na Novem trgu "Neuer 
Platz" se bodo z edinstvenostmi 
s področja gostoljubnosti, obi
čajev, kulinaričnih specialitet in 
splošnih dejavnosti predstavile 
vse koroške doline. 

Prireditev se bo začela v pe
tek, 30. maja, ob 9.30 s koroško 
vojaško godbo. Ob 10. uri pa bo 
sledila uradna otvoritev, ki jo bo 
vodil celovški župan. Posamez
ne doline pa bodo začele s pred
stavitvijo ob 11. uri. Vsako uro 
se bo predstavila druga dolina, 
zadnja predstavitev pa bo v so
boto ob 17. uri. 

Obiskovalce čaka čudovito 
"potovanje" po dolinah z naj

boljšimi kulinaričnimi poseb
nostmi in tipično glasbeno 
spremstvo. Zelo zanimivi bodo 
tudi folklorni plesi s predstavit
vijo originalne narodne noše, k i 
bodo v petek med 17. in 19. uro. 
Potem pa bo trajala zabava še 
do 22. ure. 

Obisk prireditve se bo zagoto
vo obrestoval. Tudi za letos se 
pričakuje veliko zanimanje, kaj
ti lani je prišlo na ta praznik več 
kot 50.000 obiskovalcev. Kdor 
želi, se bo lahko s kočijo tudi 
brezplačno zapeljal po starem 
celovškem mestnem jedru. 

SEDAJ 
SIEMENS 

PREJ MOSTE 

PRESELILI SMO SE 
na novo lokacijo v Ljubljani 

Siemens d.o.o. 
Bratislavska 5 

Ljubljana 

http://Maltat.il
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SNOP - skupni n o č n i program radijskih 
postaj v Sloveniji vsak dan od 00 .00 do 
0 5 . 0 0 na frekvencah Radia Triglav, 
Kranj in Sora - RADIO SORA 

R K R A N J 
5.30 Napoved 5 .45 Na današnji dan 
5.50 EPP 6.15 Nočna kronika 6.25 BIO 
vremenska napoved, sonce, luna 6 .40 
Dobro jutro! Komu? 6.45 Vreme, ceste 
6.50 EPP 7.00 Novice 7.30 Čestitka pre
senečenja 7.40 Pregled tiska 7.50 EPP 
8.00 Misel dneva - citat 8.20 Oziramo se 
8.30 Osmrtnice 8.50 EPP 9.00 Godan 
9.20 Gremo na potep: Med Gornjo Rad
gono in Radenci 9.50 EPP 10.00 Novice 
10.10 Ekološko vrtnarjenje 11.00 Novice 
11.10 Relax 11.45 Kaj danes za kosilo 
11.30 Kviz Radia Kranj 12.00 Novice 
12.10 Prispevek 12.30 Osmrtnice 12.50 
EPP 13.00 Pesem tedna 13.10 Bio vre
menska napoved 13.15 Izgubljene živali 
13.40 Zlata minuta 13.50 EPP 14.00 Go
dan 14.30 Minute za borzo - GBD 14.50 
EPP 15.00 Novice 15.15 Vreme, ceste 
15.30 Aktualno 15.45 Pregled današnjih 
kulturnih dogodkov 16.10 Lestvica Radia 
Kranj 16 .50 EPP 17.00 Novice 17.50 
EPP 18.15 Izgubljene živali 18 .40 Pre
gled tiska 18.50 EPP 19 .00 Novice 
19.10 Izgubljeni, najdeni predmeti 22 .00 
Glasba 24.00 SNOP 

R G O R E N C 
Oddajamo od 5.30 do 22 .00 na 88,9 
Mhz in 95 ,0 Mhz UKV stereo. 

R T R I G L A V 
5.30 Minute za narodnozabavno glasbo 
6.00 Razmere na cestah 6.05 Vreme in 
Robert Bohinc 6 .30 Novice in Pogled v 
današnji dan in v gorenjski porodnišnici 
6.50 Vaše pravice v policijskih postopkih 
7.00 Druga jutranja kronika 7.20 Razmere 
na cestah, vreme in Popevka tedna 7.50 
Aktualno 8 .00 Kronika OKC Kranj - za
dnjih 24 ur 8.15 Obvestila 8.30 Novice, 
Pogled v današnji dan 8 .50 Gorenjka -
Gorenjec meseca 9.00 Aktualno 9.55 Po
gled v današnji dan 10.00 Aktualno: 14. 
kongres Gasilske zveze Slovenije 10.15 
Obvestila 10.30 Včeraj danes jutri 11.00 
Aktualno: 1001 nasvet 12.00 BBC - novi
ce 12.10 Osmrtnice 12.15 Obvestila 
12.30 Novice 13.00 Aktualno: Dr. Petek 
14.00 Veterinar na obisku - obolenja ob-
zobnega tkiva pri psih, dr. vet. med. Zlata 
Čop 14.30 Novice 15.00 Aktualno 15.25 

Radio v prihodnjih dneh 15.30 Dogodki in 
odmevi 6.10 Popevka tedna 16.15 Obve
stila 16.30 Osmrtnice 16.50 Podjetniški 
cik - cak OOZ Radovljica - Pregled v da
našnji dan 17.00 Aktualno 17.25 Jutri na 
Radiu Triglav 17.30 Včeraj danes jutri 
18 .00 Aktualno: Mali oglasi po pošti 
18.15 Obvestila 18 .30 Tednik občine 
Bled 19.00 Današnja črna kronika 19.15 
Voščila 19.25 Pogled v jutrišnji dan - Jutri 
na Radiu Triglav 19.30 Veterinar na obisku 
(ponovitev) 20 .00 Glasbeni večer 21.00 
Popevka tedna 21.30 Jutri na Radiu Tri
glav 22 .00 Aktualno: Dr. Petek (ponovitev) 
23 .00 Ta teden na Radiu Triglav - Večerni 
glasbeni program, Oglasi 20 minut pred 
vsako uro, od 5.40 do 23.40 

R S O R A 
6.00 Napoved programa - Začnimo dan z 
nasmehom 6.15 Novice in dogodki, šport, 
vreme 6.30 Noč ima svojo moč 6.40 Na
svet za izlet 7.00 Druga jutranja kronika 
7.35 Pregled tiska 8 .00 Radio danes 
8.15 Novice in dogodki, šport, vreme 
8.50 Pregled tiska 8.55 Dnevna malica 
9.00 Aktualno 10.00 Novice in dogodki, 
šport, vreme 10.15 Osmrtnice 10.30 So
sedje, dober dan - skupna oddaja: radio 
Odmev, Alpski val in radio Sora 11.00 
Filmske zanimivosti 12.00 Kličemo Lon
don - BBC 12.15 Pesem dneva 12.30 Če
stitke 13.00 Osmrtnice 13.10 Napoved 
programa 13.15 D9 13.35 Pregled tiska 
14.30 Radijska prodaja 15.00 Novice in 
dogodki, šport, vreme 15.30 RA Slovenija 
16.20 Radio danes 16.35 Pregled tiska 
17.00 Studio 911 18.00 Planinska odda
ja 19.30 Zadetek v petek 20.55 Radio ju
tri 21 .00 Odpoved programa 24 .00 
SNOP 

KRIM: 100,2 MHz - Š A N C E : 99,5 Mhz -
LJUBLJANA: 104,8 MHz 
6.00 Dobro jutro 6.15 Novice, vreme, ce
ste 6.20 Nočna kronika 6.50 Horoskop 
6.57 Izbranka tedna 7.35 Vreme 7.50 
Skriti mikrofon 8 .25 RGL danes 8 .45 
Kam danes 9.00 Gospodarstvo 9.30 Ju
tro je lahko... 10 .00 V Ljubljani 10 .30 
Vaše mnenje o... 11.30 RGLovo želo 
12.00 BBC novice 12.30 Dogodek dneva 
13.20 Odgovori poslušalcem 13.30 
Zmajčkov mozaik 14.00 Pasji radio 15.00 
RGL obvešča in komentira 15.30 Kulturni 
utrip 17.30 Ponovitev Radia Pirat 18.00 
RGLov top 13, glasbena lestvica 19.20 

Vreme 19.30 Znova-Globus 19.45 Šport 
19.55 Horoskop 20.00 Večerni program 

R O G N J I Š Č E 
5.00 Pogumno v novi dan 5.10 Vreme, 
ceste 5.20 Biser za dušo 5.30 Poročila 
5.45 Napovednik programa 6.00 Svetnik 
dneva 6.20 Prognostik 6.30 Kratke novi
ce 6.35 Kličemo 113 6.45 Sejalec seje 
besedo (dnevni odlomki Božje besede z 
razlago) 7.00 Zvonjenje 7.15 Bim-bam-
bom 7.30 Poročila, osmrtnice, obvestila 
7.45 Poročilo o stanju na cestah - AMZS 
8.00 Kmetijski nasvet 8.30 Koledar prire
ditev 8.45 Spominjamo se 9.00 Poročila 
9.15 Napovednik 10.00 Poročila 11.00 
Kratke novice, Vaša pesem 11.15 Knjižne 
minute (presoje) 12.00 Zvonjenje 12.05 
Biser za dušo 12.15 Voščilo prijateljem 
PRO-jevcem 12.30 Poročila, osmrtnice, 
obvestila 13.00 Mali oglasi 14.00 Kratke 
novice 14.05 Napovednik 14.15 GV v etru 
14.30 Kulturni utrinki 14.45 Komentar 
tedna 15.00 INFO oddaja 15.30 Osmrtni
ce, obvestila 15 .50 Koledar prireditev 
17.00 Ob petkih pospravljamo podstrešje 
18.00 Poročila, Vaša pesem 18.15 2. in 
4. Skriti zaklad 19.00 Glas Amerike 19.10 
Kratke novice 19.15 Napovednik 19.30 
Za otroke 19.45 Sejalec seje besedo (po
novitev) 20 .00 Radio Vatikan 20 .20 Kaj 
bo jutri na R.O.? 20.30 Iz Mohorjeve skri
nje 21.15 Ponovitev Komentarja tedna 
21.30 Mozaik dneva 22 .00 Klasična glas
ba Ponovitev: 23 .00 Doživetja gora in na
rave 24.00 Sveta vera bodo vam luč 4.40 
Radio Vatikan 

R O D M E V 
6.00 Dobro jutro, novice, vreme 6.15 Ju
tranji nasmeh 6 .30 Popevka tedna 7.20 
Horoskop 7.45 Vrtimo 113 7.50 Zapra-
šenki dneva 8.15 Listamo časopise 8 .30 
Povej naprej 8 .40 Kulturni utrinki 9.15 S 
pesmijo na obisku 9 .30 Nasvet dneva -
Zdravo življenje 9 .40 Glasbene želje 
10.00 Tretja mladost - Ivica Kavčič 11.00 
Regijske novice, osmrtnice 11.30 Brez
plačni mali oglasi 12.15 S pesmijo na ob
isku 12 .30 Opoldnevnik Radia Koper 
13.15 Kulturni utrinki 13.30 SMS beračk 
14.00 Mlin na eter 15.15 Z vami gospo
darski vestnik 15.30 Dogodki in odmevi 
RAS L 16.15 Kulturni utrinki 16 .30 Po
pevka tedna 17.00 Regijske novice 
18 .00 Petkov večerni program - Jazz 
Cerkno 2003 22 .00 Nočni glasbeni pro
gram 

S O B O T A , 2 4 . M A J A 2 0 0 3 

SNOP - skupni nočn i program radijskih 
postaj v Sloveniji vsak dan od 00.00 do 
05.00 na frekvencah Radia Triglav, Kranj 
in Sora - RADIO SLOVENSKE GORICE 

R K R A N J 
5.30 Napoved 5 .45 Na današnji dan 
5.50 EPP 6.00 Vreme, ceste 6.15 Nočna 
kronika 6 .25 BIO vremenska napoved, 
sonce, luna 6.30 Na današnji dan 6.40 
Dobro jutro! Komu? 6.45 Vreme, ceste 
6.50 EPP 7.00 Novice 7.40 Pregled tiska 
7.50 EPP 8.00 Misel dneva - citat 8 .20 
Oziramo se 8 .30 Izgubljene živali 8 .50 
EPP 9.00 Godan 9.30 Bistre glave vedo 
odgovore prave: Internet 9.50 EPP 10.45 
Kaj danes za kosilo 10 .50 EPP 11.45 
Temperature doma in po svetu 12 .00 
Brezplačni mali oglasi 12.30 Osmrtnice 
12.40 Prispevek METROB - Kmetijsko 
svetovalna oddaja 13 .00 Pesem tedna 
13.10 Bio vremenska napoved 13.15 Iz
gubljene živali 13.20 Prispevek 13.40 Za
nimivosti 14.00 Godan 15.15 Vreme, ce
ste 15.30 Aktualno 15.45 Pregled današ
njih kulturnih dogodkov 16.10 Napoved 
16.20 Izbor pesmi tedna 16.50 EPP 
17.50 EPP 18.00 Godan 18.15 Izgublje
ne živali 18.50 EPP 19.10 Izgubljeni, naj
deni predmeti 19 .20 Verska oddaja 
20 .00 Glasba 24 .00 Skupni nočni pro
gram iz studia Radia Kranj 

R G O R E N C 
Oddajamo od 5.30 do 22 .00 na 88,9 
Mhz in 95,0 Mhz UKV stereo. 

R T R I G L A V 
5.30 Minute za narodnozabavno glasbo 
6.00 Razmere na cestah 6 .05 Vreme 
6.30 SMS - glabene želje 6.15 Danes na 
Radiu Triglav 6 .30 Novice, pogled v da
našnji dan in v gorenjski porodnišnici 7.00 
Druga jutranja kronika 7.20 Razmere na 
cestah, vreme in Popevka tedna 8.00 Kro
nika OKC Kranj - zadnjih 24 ur 8.15 Obve
stila 8.30 Novice, Pogled v današnji dan 
9.00 Triglavski zeleni kotiček 9.15 Voščila 
9 .50 Kiropraktik dr. Peter Gregor 10.15 
Obvestila 10.30 Včeraj danes jutri 11.00 
Aktualno: tednik občine Naklo12.00 BBC 
- novice 12.10 Osmrtnice 12.15 Obvestila 
12.25 Danes na Radiu Triglav 12.30 No

vice 12.50 Beseda mladih 13.50 Podarim 
- dobim 14.00 Policija svetuje 14.15 Voš
čila 14.30 Novice 15.00 Aktualno 15.25 
Radio v prihodnjih dneh 15.30 Dogodki in 
odmevi 16.10 Razmere na cestah, vreme 
in Popevka tedna 16.15 Obvestila 16.30 
Osmrtnice 16.55 Pogled v današnji dan 
17.00 Oddaja o modi, ponovitev 17,25 
Jutri na Radiu Triglav 17.30 Včeraj, danes, 
jutri 18.00 Aktualno: Ob evropskem dnevu 
parkov-TNP 18.15 Obvestila 18.45 Aktu
alno: Duhovni razgledi 19.00 Črna kronika 
dneva 19.15 Voščila 19.25 Pogled v ju
trišnji dan - Jutri na Radiu Triglav 19.30 
Pravljica, Obuti maček 19.45 Glasbena 
gverila 20.15 Zdrav način prehranjevanja 
(ponovitev) 21.00 Popevka tedna 21.05 
Made in Italv 21.30 Jutri na Radiu Triglav 
2 3 . 0 0 Radio v prihodnjih dneh 2 3 . 4 0 
Večerni glasbeni program, Oglasi 20 mi
nut pred vsako uro, od 5.40 do 23.40 

R S O R A 
6.00 Napoved programa - Začnimo dan z 
nasmehom 6.15 Novice in dogodki, šport, 
vreme 6.30 Noč ima svojo moč 7.00 Dru
ga jutranja kronika '7.35 Pregled tiska 
8.00 Radio danes 8.15 Novice in dogod
ki, šport, vreme 8.50 Pregled tiska 8.55 
Nasvet za malico 9.00 Radijski kviz 10.00 
Novice in dogodki, šport, vreme 10.15 
Osmrtnice 10 .20 Oddaja za male živali 
11.00 Vprašanja in pobude 12.00 Kliče
mo London - BBC 12.15 Pesem dneva 
12.30 Čestitke 13.00 Osmrtnice 13.10 
Napoved programa 13.15 D9 14.00 Do
ber dan, Gorenjska 14.30 Radijska proda
ja 15.00 Novice in dogodki, šport, vreme 
15.30 RA Slovenija 16.20 Radio danes 
16.25 Kino 17.00 Športna sobota 19.00 
Študentska napetost 24.00 SNOP 

KRIM: 100,2 MHz - SANCE: 99 ,5 Mhz -
LJUBLJANA: 104,8 MHz 
6.00 Znova Glasbeni gost 7.00 Dobro ju
tro 7.15 Novice, ceste, vreme 7.20 Nočna 
kronika 7.35 Vreme 8 .20 RGL danes 
8.30 Pomurski dogodki 9.30 Žulj na jezi
ku 10.00 Kam danes 10.30 Glasbeni 
spomini 12.00 BBC novice 12.30 Mestu 
naproti 13.30 Pasji radio 14.00 Želje, če
stitke 15.30 Kulturni utrip 17.30 Notranj

sko kraški mozaik 18.00 Iz svetovnih glas
benih lestvic 18.57 Izbranka tedna 19.20 
Vreme 19 .30 Ugibamo 19.45 Šport 
19.55 Horoskop 20 .00 Večerni program 

R O G N J I Š Č E 
5.00 Pogumno v novi dan 5.10 Vreme, 
ceste 5.20 Biser za dušo 5.30 Poročila 
5.45 Napovednik programa 6.00 Svetnik 
dneva 6.20 Prognostik 6.30 Kratke novice 
6.35 Kličemo 113 6.45 Sejalec seje bese
do (dnevni odlomki Božje besede z razla
go) 7.00 Zvonjenje 7.30 Poročila, osmrtni
ce, obvestila 7.45 AMZS 8.00 Naravoslov
ne zanimivosti 8 .30 Koledar prireditev 
8.45 Spominjamo se 9.00 Sobotna iskrica 
10.30 Poročila, Vaša pesem 11.00 Za živ
ljenje, danes in jutri: 1. Besede mičejo, 2. 
Zakonci, 3. Svet oblikuje mlade, 4. Betani-
ja 12.00 Zvonjenje 12.05 Biser za dušo 
12.15 Voščilo prijateljem RO 12.30 Poro
čila, osmrtnice, obvestila 13.00 Glasbena 
voščila 15.00 Informativna oddaja 15.30 
Osmrtnice, obvestila 15.50 Koledar prire
ditev 16.00 Mali oglasi 17.00 Slovenc' Slo
venca vabi 18.00 Poročila, Vaša pesem 
18.15 Naš gost 19.30 Poročila 19.45 Se
jalec seje besedo (ponovitev) 20.00 Radio 
Vatikan 20.20 Kaj bo jutri na R.O.? 20.30 
Radijska molitev 21.00 Škofov govor pred 
nedeljo 21.15 1 Gospod kliče 2. - 4. Vod
nik po sv. pismu 3. Jezus živi Ponovitev: 
22 .00 Za življenje 23.00 Obala neznane
ga 24.00 Slovenc' Slovenca vabi 4 .40 Ra
dio Vatikan 

R O D M E V 
7.00 Dobro jutro, novice, vreme 7.20 Ho
roskop 7.45 Vrtimo 113 7.50 Zaprašenki 
dneva 8.15 Listamo časopise 8.30 Povej 
naprej 8 .40 Kulturni utrinki 9.15 S pesmi
jo na obisku 9.30 Nasvet dneva - kosilo 
9.40 Glasbene želje 10.00 Gasilska zveza 
Idrija 11.00 Regijske novice 11.30 Brez
plačni mali oglasi 12.15 S pesmijo na obis
ku 12.30 V ringu 13.00 Glasbene gostje: 
Skupina Make up 14.00 Mlin na eter 15.30 
Dogodki in odmevi RAS L 16.15 Kulturni 
utrinki 16.30 Popevka tedna 17.00 Regij
ske novice 17.10 V soboto popoldne 19.00 
Coca cola airplav charts 19.00 Svežih 50 
- sobotni glasbeni program 22 .00 Nočni 
glasbeni program 

N E D E L J A , 2 5 . M A J A 2 0 0 3 

SNOP - skupni n o č n i program radijskih 
postaj v Sloveniji vsak dan od 00 .00 do 
0 5 . 0 0 na frekvencah Radia Triglav, 
Kranj in Sora - RADIO SLOVENSKE 
GORICE 

5.30 Napoved 5.45 Razmere na cestah 
5.50 EPP 6.00 Vreme, ceste 6.15 Nočna 
kronika 6 .25 BIO vremenska napoved, 
sonce, luna 6.30 Na današnji dan 6.40 
Dobro jutro! Komu? 6.45 Vreme, ceste 
6.50 EPP 7.00 Novice 7.40 Pregled tiska 
7.50 EPP 8.00 Misel dneva - citat 8.20 
Oziramo se 8 .30 Izgubljene živali 8 .50 
EPP 9 .00 Predstavljamo vam slovenske 
glasbenike: ansambel Krila 9 .50 EPP 
10.00 Ob svetovnem dnevu muzejev -
gostja v studiu 10.50 EPP 11.00 Po do
mače na kranjskem radiu 11.45 Tempera
ture doma in po svetu 11.50 EPP 12.00 
Brezplačni mali oglasi 12.30 Osmrtnice 

12.40 Kmetijska oddaja 12 .50 EPP 
13.00 Voščila 13.50 EPP 14.00 Tedens
ki pregled dogodkov 14.50 EPP 15.00 
Prispevek 15.15 Vreme, ceste 16.10 
Napoved 16.20 Prispevek 16.50 EPP 
17.50 EPP 18.15 Izgubljene živali 18.20 
Nagradni kviz kina Kranj 18 .50 EPP 
19.00 Prispevek 19.10 Izgubljeni, najdeni 
predmeti 19.20 Napoved jutrišnjega pro
grama Radia Kranj 20 .00 Glasba 24.00 
Skupni nočni program 

R G O R E N C 
Oddajamo od 5.30 do 22 .00 na 88,9 
Mhz in 95,0 Mhz UKV stereo. 

R T R I G L A V 
5.30 Minute za narodnozabavno glasbo 
6.05 Zdrav način prehranjevanja: nasvet o 
zdravem prehranjevanju - Vasiljka Kokalj -
današnja pravljica - Palčiča 7.00 Druga ju
tranja kronika 7.20 Razmere na cestah, 

vreme in Popevka tedna 7.30 Pogled v 
današnji dan 8.00 Kronika OKC Kranj -
zadnjih 24 ur 8.05 Oddaja za otroke: Mirin 
vrtiljak 9.30 Pogled v današnji dan, vreme 
in ceste 9.40 Oglasi, Makler 10.00 Mo-
torci 10.30 Novice 11.00 Brezplačni mali 
oglasi po telefonu 12.00 BBC - novice 
12.10 Osmrtnice 12.15 Voščila 12 .25 
Danes na Radiu Triglav 13.00 Skriti glas
beni gost 14.00 Voščila 14.00 Aktualno 
15.25 Radio prihodnjih dneh 15.30 Do
godki in odmevi 16.10 Razmere na ces
tah, vreme 6.10 Popevka tedna 16.15 
Voščila 16 .30 Osmrtnice 16.40 Oglasi 
16.55 Pogled v današnji dan 17.00 Aktu
alno: Kranjski kvintet 17.25 Radio jutri 
17.30 Včeraj, danes, jutri 18.00 Aktualno: 
gost Tone Vrabl 18 .40 Oglasi 18 .45 
Duhovni razgledi - ponovitev 19.00 Črna 
kronika 19.01 Minute za resno glasbo 
19.25 Pogled v jutrišnji dan - Jutri na Ra
diu Triglav 21 .00 Popevka tedna 21.30 

Radio jutri 22.00 Ta teden na Radiu Triglav 
2 2 . 4 0 Večerni glasbeni program do 
24.00 

7.00 Napoved programa - Začnimo dan z 
nasmehom 7.15 Novice in dogodki, šport, 
vreme 7.30 Noč ima svojo moč 8 .00 
Tema po izboru voditelja 9 .00 Aktualna 
tema 11.00 Škofjeloški tednik 11.30 Do
godki, šport, vreme, osmrtnice 11.40 
Radijska izložba 12.00 Nedeljska duhov
na misel 12.15 Pesem dneva 12.20 Radi
jska prodaja 12.30 Kmetijska oddaja 
13.00 Osmrtnice 13.10 Napoved progra
ma 13.15 Čestitke 13.30 Alpetourovo tur
istično okence 14.00 Evropa v enem ted
nu 15.00 Novice in dogodki, šport, vreme 
15.30 RA Slovenija 17.00 Nedeljsko 
srečanje 19.15 V nedeljo obujamo 
spomine 19.55 Radio jutri 2 0 . 0 0 
Odpoved programa 24.00 SNOP 

KRIM: 100,2 MHz - SANCE: 99,5 Mhz -
LJUBLJANA: 104,8 MHz 
6.00 Znova - Starinarnica 6.50 Horoskop 

7.15 Novice, ceste, vreme 7.20 Nočna 
kronika 7.35 Vreme 8.20 Na današnji dan 
8.25 RGL danes 9 .00 Dolenjski utrip 
9.30 Izbor iz svetovnih zanimivosti 10.30 
Nedeljski gost 12.00 BBC novice 12.30 
Rumeni radio 13.30 Želje, čestitke 15.20 
Kulturni utrip 16.25 Rumeni radio -
ponovitev 18.00 Starinarnica 18.57 
Izbranka tedna 19.30 Ugibamo 19.45 
Športni pregled 19.55 Horoskop 

R O G N J I Š Č E 
5.00 Pogumno v novi dan 5.10 Vreme, 
ceste 5.20 Biser za dušo 5.30 Poročila 
5.45 Napovednik programa 6.00 Svetnik 
dneva 6.20 Prognostik 6 .30 Kratke 
novice 6 .35 Kličemo 113 6 .45 Škofov 
govor za nedeljo (ponovitev) 7.00 Zvon
jenje 7.30 Poročila, osmrtnice, obvesti
la 7.45 AMZS 8 .00 Iz življenja vesoljne 
Cerkve 8 .30 Koledar prireditev 8 .45 
Spominjamo se 9 .00 Prenos sv. maše 
10 .00 Oznanila 10.15 Graditelji 
slovenskega doma 11.00 Poročila, 
osmrtnice, obvestila 11.15 Kmetijska 
oddaja 12.00 Zvonjenje 12.05 Biser za 
dušo 12.15 Voščilo PRO-jevcem 12.30 

Glasbena voščila 15 .00 Informativna 
oddaja 15 .30 Osmrtnice, obvestila 
15 .50 Koledar prireditev 17.00 
Slovencem po svetu in domovini 18 .30 
Sakralna glasba 19.30 Za otroke 19.45 
Škofov govor za nedeljo 2 0 . 0 0 Radio 
Vatikan 2 0 . 2 0 Kaj bo jutri na R.O.? 
2 0 . 3 0 Obala neznanega - izzivi vere 
21.30 Radijski roman Ponovitve: 2 2 . 0 0 
Naš gost 2 3 . 0 0 Iz življenja vesoljne 
Cerkve 2 3 . 3 0 Sobota ob 21.15 0 . 3 0 
Graditelji 4 .40 Radio Vatikan 

R O D M E V 
7.00 Dobro jutro, novice, vreme 7.30 
Iskanja 7.45 Horoskop 8.15 Vrtimo 113 
8.30 Zelena solza z Milanom Ježem 9.30 
Povej naprej 10.00 Nedeljski pogovor-
Rudi Štimac - Portret 11.00 Regijske 
novice, osmrtnice 11.15 Zaprašenki dne
va 11.30 Oglasi, zanimivosti 12.00 Kroni
ka tedna 12.30 Črna kronika 13.15 Vošči
la, S pesmijo na obisku 14.00 Minute za 
podjetne 14.30 Športni program 15.30 
Dogodki in odmevi RASL 16.15 Nedeljsko 
popoldne 19.00 Živimo lepo - portret 
20.00 Nočni glasbeni program 

P O N E D E L J E K , 2 6 . M A J A 2 0 0 3 

SNOP - skupni n o č n i program radijskih 
postaj v Sloveniji vsak dan od 00 .00 do 
0 5 . 0 0 na frekvencah Radia Triglav, 
Kranj in Sora - K O R O Š K I RADIO 

R K R A N J 
5.45 Razmere na cestah 5.50 EPP 6.00 
Tedenski pregled dogodkov 6.15 Nočna 
kronika 6 .25 BIO vremenska napoved, 
sonce, luna 6.30 Na današnji dan 6.40 
Dobro jutro! Komu? 6.45 Vreme, ceste 
6.50 EPP 7.00 Novice 7.30 Čestitka pre
senečenja 7.40 Pregled tiska 7.50 EPP 
8.00 Misel dneva - citat 8.10 Mlečna re
stavracija vam danes predstavlja 8.20 Ozi
ramo se 8.30 Osmrtnice 8.50 EPP 9.00 
Godan 9.20 Tema dneva: Sindikat brez
poselnih delavcev Slovenije 9 .50 EPP 
10.00 Novice 10.10 Mali oglasi 10 .45 
Kaj danes za kosilo 10.50 EPP 11.00 No
vice 11.30 Kviz Radia Kranj 11.45 Tempe
rature doma in po svetu 11.50 EPP 12.00 
Novice 12.20 Prispevek 12.30 Osmrtni
ce 12.40 Prispevek 12.50 EPP 13.00 
Pesem tedna 13.10 Bio vremenska napo
ved 13.15 Izgubljene živali 13.20 Črna 
kronika 13.40 Zlata minuta na Radiu Kranj 
13 .50 EPP 14.00 Godan 14.50 EPP 
15.00 Novice 15.30 Aktualno 15.45 Pre
gled današnjih kulturnih dogodkov 16.00 
Novice 16.10 Ponedeljkovo športno po
poldne 16.50 EPP 17.00 Novice 17.10 
Skriti predmet 17.40 Vreme jutri in v pri
hodnjih dneh 17.50 EPP 18.00 Godan 
18.15 Izgubljene živali 18.50 EPP 19.00 
Novice 19.10 Izgubljeni, najdeni predmeti 
19.20 Napoved jutrišnjega programa Ra
dia Kranj 19.30 Kaj bom, ko bom velik? -
Arhitekt 20 .00 Zimzelene melodije 24.00 
SNOP 

R G O R E N C 
Oddajamo od 5.30 do 22 .00 na 88,9 
Mhz in 95 ,0 Mhz UKV stereo. 

R T R I G L A V 
5.30 Minute za narodnozabavno glasbo 
6.00 Razmere na cestah 6.05 Vreme in 
Robert Bohinc 6.20 SMS glasbene želje 
6.30 Novice, pogled v današnji dan in v 
gorenjski porodnišnici 7.00 Druga jutranja 
kronika 7.19 Razmere na cestah, vreme 
7.20 Popevka tedna 8 .00 Kronika OKC 
Kranj - zadnjih 24 ur 8.05 Aktualno: Jejmo 
malo, jejmo zdravo - Jože Lavrinc - Nereal
ne obljube čudežnih diet 8.15 Obvestila 
8.30 Novice, Pogled v današnji dan 9.00 
Triglavski zeleni vrtiček 9.15 Voščila, obve
stila 9 .55 Pogled v današnji dan 10.00 
Nasveti iz Heliosa 10.15 Obvestila 10.30 
Včeraj, danes, jutri 11.00 Janšev čebel
njak 12.00 BBC - novice 12.10 Osmrtni

ce 12.15 Obvestila 12.20 Gorenjska te
denska črna kronika 12.25 Danes na Ra
diu Triglav 12.30 Novice 13.00 Športni 
ponedeljek 14.00 Prometna varnost na 
gorenjskih cestah 14.15 Voščila, obvestila 
14.30 Novice 15.00 Aktualno 15.25 Ra
dio v prihodnjih dneh 15.30 Dogodki in 
odmevi 16.10 Razmere na cestah, vreme, 
popevka tedna 16.15 Obvestila 16.30 
Osmrtnice 16.55 Pogled v današnji dan 
17.00 Jejmo malo, jejmo zdravo (ponovi
tev) 17.25 Jutri na Radiu Triglav 17.30 
Včeraj, danes, jutri 18.00 Glasbeni večer 
18.15 Obvestila 18 .30 Tednik občine 
Kranjska Gora 18.57 Črna kronika dneva 
19.00 Tedenska črna kronika, ponovitev 
19.15 Voščila, obvestila 19.25 Pogled v 
jutrišnji dan - Jutri na Radiu Triglav 19.30 
Moja je lepša kot tvoja - ansambel Klas 
19.40 Obvestila 21 .00 Popevka tedna 
21.30 Jutri na Radiu Triglav 23 .00 Radio 
v prihodnjih dneh - Večerni glasbeni pro
gram, Oglasi 20 minut pred vsako uro, od 
5.40 do 23.40 

R S O R A 
6.00 Napoved programa - Začnimo dan z 
nasmehom 6.15 Novice in dogodki, šport, 
vreme 6.30 Noč ima svojo moč 7.00 Dru
ga jutranja kronika 7.40 Pregled tiska 
8.00 Radio danes 8.15 Novice in dogod
ki, šport, vreme 8.55 Dnevna malica 9.00 
Aktualno 10.00 Novice in dogodki 10.15 
Osmrtnice 11.00 Oddaja za upokojence 
12.00 Kličemo London - BBC 12.15 Pe
sem dneva 12.20 Radijska prodaja 12.30 
Ponovitev kmetijske oddaje 13.00 Osmrt
nice 13.10 Radio danes 13.15 D9 14.00 
Dober dan, Gorenjska 14.30 Radijska 
prodaja 15.00 Novice in dogodki, šport, 
vreme 15.30 RA Slovenija 16.15 Radio 
danes 16.30 Računalniška oddaja 17.00 
Studio 911 - obrtniki 18.00 Šolski radio 
19.00 SMS BOX za mlade 19.55 Radio 
jutri 20 .00 Odpoved dnevnega programa 
20.05 Glasbeni program RA Sora do pol
noči 24 .00 SNOP 

KRIM: 100,2 MHz - Š A N C E : 99,5 Mhz -
LJUBLJANA: 104,8 MHz 
6.00 Dobro jutro 6 .20 Nočna kronika 
6.50 Horoskop 6.57 Izbranka tedna 7.20 
Na današnji dan 7.35 Vreme 7.50 Anketa 
8 .45 Kam danes 9 .00 Gospodarstvo 
9 .30 Jutro je lahko 10 .00 V Ljubljani 
10.20 iz Trzina 10.30 Vaše mnenje o ... 
11.00 Šport 12.00 BBC novice 12.30 
Dogodek dneva 13.00 Iz Domžal 13.20 
Odgovori poslušalcem 13.30 Globus, 
mednarodni pregled 14.00 Pasji radio 
15.00 RGL obvešča in komentira 15.30 

Kulturni utrip 15.50 Gospodarstvo 16.00 
Modni bla bla 18.00 Glasbeni gost 19.20 
Vreme 19.30 Znova Globus 19.45 Šport 
19.55 Horoskop 20.30 Večerni program 

R O G N J I Š Č E 
5.00 Pogumno v novi dan 5.10 Vreme, 
ceste 5.20 Biser za dušo 5.30 Poročila 
5.45 Napovednik programa 6.00 Svetnik 
dneva 6.20 Prognostik 6.30 Kratke novice 
6.35 Kličemo 113 6.45 Sejalec seje bese
do (dnevni odlomki Božje besede z razla
go) 7.00 Zvonjenje 7.15 Bim-bam-bom 
7.30 Poročila, osmrtnice, obvestila 7.45 
Poročilo o stanju na cestah - AMZS 8.00 
Kmetijski nasvet 8.30 Koledar prireditev 
8.45 Spominjamo se 9.00 Poročila 9.15 
Napovednik 10.00 Poročila 11.00 Kratke 
novice in Vaša pesem 11.15 Iz založbe 
TDO 12.00 Zvonjenje, ponovitev duhovne 
misli 12.05 Biser za dušo 12.15 Voščilo 
prijateljem RO 12.30 Poročila, osmrtnice, 
obvestila 13.00 Mali oglasi 13.30 Stare, 
ma lepe 14.00 Kratke novice 14.05 Napo
vednik 14.15 GV v etru 14.30 Kulturni 
utrinki 15.00 INFO oddaja 15.30 Osmrtni
ce, obvestila 15.50 Koledar prireditev 
17.00 1. Zdravstvena 2. O šolstvu 3. Pra
vne zagate 4. Za streho nad glavo 18.00 
Poročila m Vaša pesem 18.15 Glasovanje 
za Vašo pesem 19.00 Glas Amerike 19.10 
Kratke novice 19.15 Napovednik 19.30 Za 
otroke 19.45 Sejalec seje besedo (ponovi
tev) 20 .00 Radio Vatikan 20.20 Kaj bo ju
tri na R.O.? 20.30 Prijatelji Radia Ognjišče 
21.30 Mozaik dneva 22.00 1. Zanimivosti 
nočnega neba Ponovitve: 23.00 Sakralna 
glasba 24.00 Slovencem po svetu in do
movini 4 .40 Radio Vatikan 

R O D M E V 
6.00 Dobro jutro, novice, vreme 6.15 Ju
tranji nasmeh 6 .30 Popevka tedna 7.20 
Horoskop 7.45 Vrtimo 113 7.50 Zapra
šenki dneva 8.15 Listamo časopise 8.30 
Povej naprej 8.40 Kulturni utrinki 9.15 S 
pesmijo na obisku 9 .30 Nasvet dneva -
Ljudje med seboj 9 .40 Glasbene želje 
10.00 Športni program - Kolesarka dirka 
Idrija 2003 11.00 Regijske novice, osmrt
nice 11.30 Brezplačni mali oglasi 12.15 S 
pesmijo na obisku 12.30 Opoldnevnik Ra
dia Koper 13.15 Kulturni utrinki 13 .30 
SMS beračk 14.00 Mlin na eter 15.15 Z 
vami gospodarski vestnik 15.30 Dogodki 
in odmevi RASL 16.15 Kulturni utrinki 
16.30 Popevka tedna 17.00 Regijske no
vice 17.10 Novosti slovenske glasbene 
produkcije 18.10 Avtomobilistična oddaja 
Avtofokus, Avto Lesce 18.20 Glasbene 
želje 19.00 ŠKL 2 0 . 0 0 Nočni glasbeni 
program 

T O R E K , 2 7 . M A J A 2 0 0 3 

SNOP - skupni n o č n i program radijskih 
postaj v Sloveniji vsak dan od 00 .00 do 
0 5 . 0 0 na frekvencah Radia Triglav, 
Kranj in Sora - K o r o š k i radio 

R K R A N J 
5.30 Napoved 5.45 Razmere na cestah 
5.50 EPP 6.00 Vreme, ceste 6.15 Nočna 
kronika 6 .25 BIO vremenska napoved 
6.40 Dobro jutro! Komu? 6.45 Vreme, ce
ste 6.50 EPP 7.00 Novice 7.15 Knjižni ko
tiček 7.30 Čestitka presenečenja 7.40 
Pregled tiska 7.50 EPP 8.00 Misel dneva 
- citat 8.10 Mlečna restavracija vam danes 
predstavlja 8 .20 Oziramo se 8.30 Izgub
ljene živali 8 .50 EPP 9.00 Godan 9 .20 
Tema dneva 9 .50 EPP 10.00 Novice 
10.10 Unichem 10.55 EPP 11.00 Novice 
11.10 Prodaja rabljenih vozil 11.30 Kviz 
Radia Kranj 11.40 Zaposlovanje 11.45 
Kaj danes za kosilo 11.50 EPP 12.00 No
vice 12.10 Relax 12.30 Osmrtnice 12.40 
Prispevek 12.50 EPP 13.00 Pesem ted
na 13.10 Izgubljene živali 13.40 Zlata mi
nuta na radiu Kranj 13.50 EPP 14.00 Go
dan 14.30 Borzni komentar 14.50 EPP 
15.00 Novice 15.15 Vreme, ceste 15.30 
Aktualno 15.45 Pregled današnjih kultur
nih dogodkov 16.00 Novice 16.05 Napo
ved 16.10 Veterinarski nasveti 17.00 Novi
ce 17.10Zanimivosti 17.20 Avtomobilistič
na oddaja na Radiu Kranj 17.50 EPP 
18.00 Godan 18.15 Izgubljene živali 
18.20 Računalniške novice 18.40 Kon
gres tajnic v Portorožu 18.50 EPP 19.00 
Novice 19.05 Izgubljeni, najdeni predmeti 
20 .00 Večerni program - z Arturjem skozi 
igre življenja 22 .00 Glasba 24 .00 SNOP 

R G O R E N C 
Oddajamo od 5.30 do 22 .00 na 88 9 
Mhz in 95 ,0 Mhz UKV stereo. 

R T R I G L A V 

5.30 Minute za narodnozabavno glasbo 
6.00 Razmere na cestah 6.05 Vreme in 
Robert Bohinc 6.30 Novice, Pogled v da

našnji dan in v gorenjski porodnišnici 6 .50 
Vaše pravice v policijskem postopku 7.00 
Druga jutranja kronika 7.20 Razmere na 
cestah, vreme 7.20 Popevka tedna 8.00 
Kronika OKC Kranj - zadnjih 24 ur 8.15 
Obvestila 8.20 Danes v Gorenjskem glasu 
8.30 Novice, Pogled v današnji dan 8.50 
Nasveti iz farmacevtske hiše Lek 9.00 Ak
tualno 9.15 Voščila 9.55 Pogled v današ
nji dan 10.00 Gibljive slike 10.30 Včeraj, 
danes, jutri 11.00 Aktualno 12.00 BBC -
novice 12.10 Osmrtnice 12.15 Obvestila 
12.25 Danes na Radiu Triglav 12.30 No
vice 13.00 Oddaja o upokojencih 13.50 
Voščila 14.00 Aktualno 14.15 Voščila, ob
vestila 14.30 Novice 14.50 Delovna me
sta 15.00 Aktualno: Big bang Jesenice se 
predstavlja 15.25 Radio v prihodnjih dneh 
15.30 Dogodki in odmevi 16.10 Razmere 
na cestah, vreme 16.10 Popevka tedna 
16.15 Obvestila 16.30 Osmrtnice 16.40 
Oglasi 16 .55 Pogled v današnji dan 
17.00 Aktualno 17.25 Jutri na Radiu Tri
glav 17.30 Včeraj, danes, jutri 18.00 Več
er z Bracom Korenom 18.30 Tednik obči
ne Bohinj 19 .00 OKC - Črna kronika 
19.15 Voščila, obvestila 19.25 Pogled v 
jutrišnji dan - Jutri na Radiu Triglav 19.30 
Lestvica izpod Triglava 2 0 . 4 0 Oglasi 
21.00 Popevka tedna 23 .00 Ta teden na 
Radiu Triglav 2 3 . 4 0 Radio v prihodnjih 
dneh 23.15 Računalniške novice - Glasba 
do polnoči 

R S O R A 
6.00 Napoved programa - Začnimo dan z 
nasmehom 6.15 Novice in dogodki, šport, 
vreme 6.30 Noč ima svojo moč 6.40 Be
sedovanje o besedah 7.00 Druga jutranja 
kronika 7.40 Pregled tiska 8.00 Radio da
nes 8.15 Novice in dogodki, šport, vreme 
8.55 Dnevna malice 9 .00 Aktualno 9.30 
Črna kronika 10.00 Novice in dogodki, 
šport, vreme 10.15 Osmrtnice 10.20 Po
gled v zvezde 10.30 Vrelci zdravja in lepo
te 12.00 Kličemo London - BBC 12.15 
Pesem dneva 12 .30 Čestitke 13 .00 

Osmrtnice 13.10 Radio danes 13.15 D9 
14.00 Dober dan, Gorenjska 14.30 Ra
dijska prodaja 15.00 Novice in dogodki, 
šport 15.30 RA Slovenija 16.15 Radio da
nes 17.00 Studio 911 (obrtniki) 18.00 
Šolski radio 19 .00 SMS BOX za mlade 
19.55 Radio jutri 20 .00 Odpoved dnev
nega programa 20 .05 Glasbeni program 
RA Sora do polnoči 24.00 SNOP 

KRIM: 100,2 MHz - Š A N C E : 99,5 Mhz -
LJUBLJANA: 104,8 MHz 
6.00 Dobro jutro 5.15 Novice 6.20 Noć
na kronika 6.50 Horoskop 6.57 Izbranka 
tedna 7.20 Na današnji dan 7.35 Vreme 
7.50 Anketa 8.25 RGLovo želo 8.45 Kam 
danes 9.00 Gospodarstvo 9 .30 Jutro je 
lahko... 10 .00 V Ljubljani 10 .30 Vaše 
mnenje o... 11.00 Kamniške novice 
11.30 RGLova tema 12.00 BBC novice 
12.30 Dogodek dneva 13.00 Iz tujega ti
ska 13.20 Odgovori poslušalcem 13.30 
Osir 14.00 Pasji radio 15.00 RGL obveš
ča in komentira 15.30 Kulturni utrip 15.50 
Gospodarstvo 17.00 Izjava tedna 18.00 
Slovenska glasbena lestvica 19.30 Znova 
Osir 20 .00 Horoskop 20 .30 Večerni pro
gram 

R O G N J I Š Č E 
5 .00 Pogumno v novi dan 5.10 Vreme, 
ceste 5.20 Biser za dušo 5.30 Poročila 
5.45 Napovednik programa 6.00 Svetnik 
dneva 6.20 Prognostik 6.30 Kratke novi
ce 6.35 Kličemo 113 6.45 Sejalec seje 
besedo (dnevni odlomki Božje besede z 
razlago) 7.00 Zvonjenje 7.15 Bim-bam-
bom 7.30 Poročila, osmrtnice, obvestila 
7.45 Poročilo o stanju na cestah - AMZS 
8.00 Kmetijski nasvet 8.30 Koledar prire
ditev 8.45 Spominjamo se 9.00 Poročila 
9.15 Napovednik 10.00 Poročila 11.00 
Kratke novice, Vaša pesem 11.15 Fidifar-
mov kotiček 12.00 Zvonjenje, ponovitev 
duhovne misli 12.05 Biser za dušo 12.15 
Voščilo prijateljem RO 12.30 Poročila, 



osmrtnice, obvestila 13.00 Mali oglasi 
14.00 Kratke novice 14.05 Napovednik 
14.15 GV v etru 14.30 Kulturni utrinki 
15.00 Informativna oddaja 15.30 Osmrt
nice, obvestila 15.50 Koledar prireditev 
16.00 Glasbena voščila 17.00 Šport na 
radiu Ognjišče I. 18.00 Poročila, Vaša pe
sem 18.15 Šport na Radiu Ognjišče II. 
19.00 Radio Glas Amerike (VOA) 19.10 
Kratke novice 19.15 Napovednik progra
ma za jutri 19.30 Za otroke 19.45 Sejalec 
seje besedo (ponov.) 20 .00 Radio Vatikan 
20 .20 Kaj bo jutri na R.O.? 20 .30 1. Luč 
v temi, 3. Vstani in hodi, 2. 4. in 5. Juretov 

večer 21.30 Mozaik dneva 22 .00 1. in 3. 
Sončna pesem, 2. 4. in 5. Svetloba in 
sence 23.00 Ponedeljek ob 17.00 24.00 
Prijatelji Radia Ognjišče 4 .40 Radio Vati
kan 

6.00 Dobro jutro, novice, vreme 6.15 Ju
tranji nasmeh 6.30 Popevka tedna 7.20 
Horoskop 7.45 Vrtimo 113 7.50 Zapra
šenki dneva 8.15 Listamo časopise 8.30 
Povej naprej 8.40 Kulturni utrinki 9.15 S 
pesmijo na obisku 9 .30 Nasvet dneva -
Ekologija 9.40 Glasbene želje 9.50 Minu

te s turistično agencijo Relax 10.00 Minu
te za podjetne - Predstavitev Abanke 
11.00 Regijske novice, osmrtnice 11.30 
Brezplačni mali oglasi 12.15 S pesmijo na 
obisku 12.30 Opoldnevnik Radia Koper 
13.15 Kulturni utrinki 13.30 SMS beračk 
14.00 Mlin na eter 15.15 Gospodarski 
vestnik v etru 15.30 Dogodki in odmevi 
RASL 16.15 Kulturni utrinki 16.30 Popev
ka tedna 17.00 Regijske novice 17.10 Iz
biramo popevko tedna 18.10 Avtomobili-
stična oddaja Avtofokus 18.20 Glasbene 
želje 19.00 SQ dance 20.00 Nočni glas
beni program 

S R E D A , 2 8 . M A J A 2 0 0 3 

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

R K R A N J 
5.30 Napoved 5.45 Razmere na cestah 
5.50 EPP 6.00 Vreme, ceste 6.15 Nočna 
kronika 6 .25 Bio vremenska napoved 
6.30 Na današnji dan 6.40 Dobro jutro! 
Komu? 6.50 EPP 7.00 Novice 7.30 Če
stitka presenečenja 7.40 Pregled tiska 
7.50 EPP 8.00 Misel dneva - citat 8.10 
Mlečna restavracija vam danes predstavlja 
8 .20 Oziramo se 8 .30 Izgubljene živali 
8.50 EPP 9.00 Godan 9.20 Tema dneva 
9.50 Epp 10.00 Novice 10.10 Mali ogla
si 10.20 Ponudba nepremičnin 10.45 Kaj 
danes za kosilo 10.50 EPP 11.00 Novice 
11.20 Prispevek 11.30 Kviz Radia Kranj 
11.45 Temperature doma in po svetu 
11.50 EPP 12.00 Novice 12.10 Fidifarm 
12.30 Osmrtnice 12.50 EPP 13.00 Pe
sem tedna 13.10 Bio vremenska napoved 
13.15 Izgubljene živali 13.40 Zlata minuta 
na Radiu Kranj 13.50 EPP 14.00 Godan 
14.30 Prispevek 14.50 EPP 15.00 Novi
ce 15.15 Vreme, ceste 15.30 Aktualno 
15.45 Pregled današnjih kulturnih dogod
kov 16.10 Napoved 16.30 Tudi jeseni je 
lepo 16.50 EPP 17.00 Novice 17.40 Vre
me jutri in v prihodnjih dneh 17.50 EPP 
18.00 Godan 18 .05 Izgubljene živali 
18.50 EPP 19.00 Novice 19.05 Izgublje
ni, najdeni predmeti 19.10 Mladi nadarjeni 
obetavni 19.30 Mladinska oddaja: Zade
tek 2 0 . 0 0 Posebna z Igorjem 24 .00 
Skupni nočni progam 

R G O R E N C 
Oddajamo od 5.30 do 22.00 na 88,9 
Mhz in 95,0 Mhz UKV stereo. 

R T R I G L A V 
5.30 Minute za narodnozabavno glasbo 
6.00 Razmere na cestah 6.05 Vreme in 
Robert Bohinc 6.20 SMS glasbene želje 
6.30 Novice, Pogled v današnji dan in v 
gorenjski porodnišnici 7.00 Druga jutranja 
kronika 7.20 Razmere na cestah, vreme 
7.20 Popevka tedna 8.00 Kronika OKC 
Kranj - zadnjih 24 ur 8.05 Zdravnikov na
svet - Branimir Čeh, dr. med. 8.15 Obve
stila 8.30 Novice, Pogled v današnji dan 
9.00 Aktualno 9.15 Voščila 9.55 Pogled v 
današnji dan 10.00 Aktualno; Olimpijski 
kotiček 10.30 Včeraj danes jutri 10 .40 
Oglasi 11.00 Zlata kočija, formula ena 
12.00 BBC - novice 12.10 Osmrtnice 
12.15 Obvestila 12.25 Danes na Radiu 

Triglav 12.30 Novice 13.00 Glas ljudstva 
13.50 Motorci, ponovitev oddaje 14.15 
Obvestila, Voščila 14.30 Novice 15.00 
Aktualno 15.25 Radio v prihodnjih dneh 
15.30 Dogodki in odmevi 16.10 Razmere 
na cestah, vreme 16.10 Popevka tedna 
16.15 Obvestila 16.30 Osmrtnice 16.55 
Pogled v današnji dan 17.00 Aktualno 
17.25 Jutri na Radiu Triglav 17.30 Včeraj, 
danes, jutri 18 .00 Aktualno: Oddaja o 
modi 18 .30 Tednik občine Jesenice 
18.55 Črna kronika dneva 19.00 Misli iz 
Biblije 19.15 Voščila, obvestila 19.25 Po
gled v jutrišnji dan, radio jutri 19.30 Resna 
glasa, ponovitev 2 0 . 0 0 Pot k svetlobi 
21.00 Popevka tedna 21.30 Jutri na Ra
diu Triglav 21.45 Zlata kočija formula ena 
(ponovitev) 2 3 . 0 0 Radio v prihodnjih 
dneh, Večerni glasbeni program, Oglasi 
20 minut pred vsako uro, od 5.40 do 
23.40 

R S O R A 
6.00 Napoved programa - Začnimo dan z 
nasmehom 7.15 Novice in dogodki, šport, 
vreme 6.30 Noč ima svojo moč 6.40 Cve
tlice in gredice 7.00 Druga jutranja kronika 
8.00 Radio danes 8.15 Novice in dogod
ki, šport, vreme 8.55 Dnevna malica 9.00 
Aktualno 9.30 Povej naglas 10.00 Novice 
in dogodki 10.15 Osmrtnice 10.30 Zakla
di slovenskih spominov 11.00 Župan na 
obisku Občina Železniki 12.00 Kličemo 
London - BBC 12.15 Pesem tedna 12.30 
Čestitke 13.00 Osmrtnice 13.10 Radio 
danes 13.15 D9 14.00 Dober dan, Go
renjska 14.30 Radijska prodaja 15.00 
Novice in dogodki, šport, vreme 15.30 RA 
Slovenija 16.15 Radio danes 17.00 Stu
dio 911 - župan na obisku - ponovitev 
18.00 Na planetu glasbe 20.00 Radio ju
tri 20 .05 Glasbeni program RA Sora do 
polnoči 24.00 SNOP 

KRIM: 100,2 MHz - ŠANCE: 99 ,5 Mhz -
LJUBLJANA: 104,8 MHz 
6 .00 Dobro jutro 6 .20 Nočna kronika 
6.50 Horoskop 6.57 Izbranka tedna 7.20 
Na današnji dan 7.35 Vreme 7.50 Anketa 
8.25 RGL danes 8.45 Kam danes 9.00 
Gospodarstvo 9.30 Jutro je lahko 10.00 
V Ljubljani 10 .30 RGLov gost 11.30 
RGLova tema 12.00 BBC novice 12.30 
Dogodek dneva 13.00 Iz tujega tiska 
13.20 Odgovori poslušalcem 13.30 Be
seda opozicije 14.00 Pasji radio 15.00 
RGL obvešča in komentira 15.30 Kulturni 
utrip 15.50 Gospodarstvo 16.00 Šport in 
rekreacija 17.30 Kinomatik 18.00 Izbran

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

R O G N J I Š Č E 
5.00 Pogumno v novi dan 5.10 Vreme, 
ceste 5.20 Biser za dušo 5.30 Poročila 
5.45 Napovednik programa 6.00 Svetnik 
dneva 6.20 Prognostik 6.30 Kratke novi
ce 6.35 Kličemo 113 6.45 Sejalec seje 
besedo (dnevni odlomki Božje besede z 
razlago) 7.00 Zvonjenje 7.15 Bim-bam-
bom 7.30 Poročila, osmrtnice, obvestila 
7.45 Poročilo o stanju na cestah - AMZS 
8.00 Kmetijski nasvet 8.30 Koledar prire
ditev 8.45 Spominjamo se 9.00 Poročila 
9.15 Napovednik 10.00 Poročila 10.15 
Srečno na poti 11.00 Kratek novice, Vaša 
pesem 11.15 FID112.00 Zvonjenje, pono
vitev duhovne misli 12.05 Biser za dušo 
12.15 Voščilo prijateljem RO 12.30 Poro
čila, osmrtnice, obvestila 13.00 Zlati zvok 
14.00 Kratke novice 14.05 Napovednik 
14.15 GV v etru 14.30 Kulturni utrinki 
15.00 Informativna oddaja 15.30 Osmrt
nice, obvestila 15.50 Koledar prireditev 
16.00 Mali oglasi 17.00 Pogovor o... 
18.00 Poročila, Vaša pesem 18.15 Aktu
alna tema 19.00 Glas Amerike 19.10 
Kratke novice 19.15 Napovednik progra
ma za jutri 19.30 Za otroke 19.45 Sejalec 
seje besedo (ponov.) 20 .00 Radio Vatikan 
20 .20 Kaj bo jutri na R.O.? 20 .30 Sveta 
vera bodi vam luč (radijska kateheza) 
21.30 Mozaik dneva 2 2 . 0 0 Glasba z 
znamko 23 .00 Šport na Radiu Ognjišče 
4 .40 Radio Vatikan 

R O D M E V 
6.00 Dobro jutro, novice, vreme 6.15 Ju
tranji nasmeh 6.30 Popevka tedna 7.20 
Horoskop 7.45 Vrtimo 113 7.50 Zapra
šenki dneva 8.15 Listamo časopise 8.30 
Povej naprej 8.40 Kulturni utrinki 9.15 S 
pesmijo na obisku 9.30 Nasvet dneva -
Zdravje in lepota 9 .40 Glasbene želje 
10.00 Aktualna tema - Razvojni program 
reke Idrijce 11.00 Regijske novice, osmrt
nice 11.30 Brezplačni mali oglasi 12.15 S 
pesmijo na obisku 12.30 Opoldnevnik Ra
dia Koper 13.15 Kulturni utrinki 13 .30 
SMS beračk 14.00 Mlin na eter 15.15 
Gospodarski vestnik v etru 15.30 Dogod
ki in odmevi RASL 16.15 Kulturni utrinki 
16.30 Popevka tedna 17.00 Regijske no
vice 17.10 Glasbene novosti 18.10 Avto-
mobilistična oddaja Avtofokus, Avto Lesce 
18 .20 Glasbene želje 19.00 V viharju 
spomninov 2 0 . 0 0 Nočni glasbeni pro
gram 

Č E T R T E K , 2 9 . M A J A 2 0 0 3 

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

R K R A N J 
5.30 Napoved 5.45 Razmere na cestah 
5.50 EPP 6.00 Vreme, ceste 6.15 Nočna 
kronika 6.25 BIO vremenska napoved 
6.40 Dobro jutro! Komu? 6.45 Vreme, ce
ste 6.50 EPP 7.00 Novice 7.15 Zeleni na
svet 7.30 Čestitka presenečenja 7.40 
Pregled tiska 7.50 EPP 8.00 Misel dneva, 
citat 8 .20 Oziroma se 8 .30 Osmrtnice 
8.50 EPP 9.00 Godan 9.20 Tema dneva: 
Trgovanje z vrednostnimi papirji 9.50 EPP 
10 .00 Novice 10.10 Mali oglasi 10 .20 
Prešernovo gledališče 10.45 Kaj danes 
za kosilo 10.50 EPP 11.00 Novice 11.10 
Prehranjevanje in hujšanje po Hellerjevi 
metodi 11.20 Prispevek 11.30 Kviz Radia 
Kranj 11.45 Temperature doma in po sve
tu 11.50 EPP 12.00 Novice 12.10 Fidi
farm 12.30 Osmrtnice 12.40 Prispevek 
12.50 EPP 13 .00 Pesem tedna 13.10 
Bio vremenska napoved 13.15 Izgubljene 
živali 13 .40 Zlata minuta 13.50 EPP 
14.00 Godan 14.30 Planinsko športni ko
tiček 14.45 Pregled današnjih kulturnih 
dogodkov 14 .50 EPP 15.00 Novice 
15.10 Borzni komentar 15.15 Vreme, ce
ste 15.45 Pregled današnjih kulturnih do
godkov 16.10 Napoved 16.20 Prispevek: 
Dobrote s slovenskih kmetij (čebelarstvo) 
17.00 IV. mreža - gost predsednik vlade 
17.50 EPP 18.00 Godan 18.15 Izgublje
ne živali 18.20 To so naši 18.40 Zanimi
vosti 18.50 EPP 19.00 Novice 19.20 Na
poved jutrišnjega programa 20 .00 Večer
ni program 22 .00 Glasba 24.00 SNOP 

R G O R E N C 
Oddajamo od 5.30 do 22 .00 na 88,9 
Mhz in 95 ,0 Mhz UKV stereo. 

R T R I G L A V 
5 30 Minute za narodnozabavno glasbo 
6 0 0 Razmere na cestah 6.05 Vreme in 
Robert Bohinc 6 .20 Jutranja uganka -
kontaktna oddaja 6 .30 Pogled v današnji 
dan in v gorenjski porodnišnici 6.50 Jutra
nja humoreska 7.00 Druga jutranja kroni
ka 7.20 Razmere na cestah, vreme, Po
pevka tedna 7.50 Druga jutranja humore
ska 8.00 Kronika OKC Kranj - zadnjih 24 
ur 8.05 Zdrav način prehranjevanja: Vasilj-
ka Kokalj: Oljka in olivno olje 8.15 Obvesti
la 8 .30 Novice, Pogled v današnji dan 
9.00 Zakladi ljudske modrosti 9.15 Vošči

la 9.55 Pogled v današnji dan 10.00 Ak
tualno: Gibljive slike: Kino Železar Jeseni
ce 10.30 Včeraj, danes, jutri 11.00 Mav
rica 12.00 BBC- novice 12.10 Osmrtnice 
12.15 Obvestila 12.25 Danes na Radiu 
Triglav 12 .30 Novice 13.00 Aktualno -
OKS 14.00 Aktualno 14.15 Voščila, obve
stila 14.30 Novice 14.50 Čez pregrade 
do Merkurjeve nagrade 15.00 Aktualno 
15.25 Radio v prihodnjih dneh 15.30 Do
godki in odmevi 16.10 Razmere na ce
stah, vreme, 16.10 Popevka tedna 16.15 
Obvestila 16.30 Osmrtnice 16.50 Podjet-i 
niški cik-cak OOZ Jesenice - Pogled v da
našnji dan 17.00 Aktualno: 4. mreža radij
skih postaj: Koroški radio: gost predsed
nik vlade 17.25 Jutri na Radiu Triglav 
17.30 Včeraj, danes, jutri 18.30 Aktualno 
18.30 Tednik občine Radovljica 19.00 
Današnja črna kronika dneva 19.15 Vošči
la 19.25 Pogled v jutrišnji dan, radio jutri 
19.30 Zimzeleni četrtek z Dragom Arijani-
jem 21.00 Popevka tedna 21.15 V jutriš
njem Gorenjskem glasu 21.30 Jutri na Ra
diu Triglav 22.15 Zdravnikov nasvet (pono
vitev), Radio v prihodnjih dneh - Glasba do 
polnoči 

R S O R A 
6.00 Začnimo dan z nasmehom 6.15 No
vice in dogodki, šport, vreme 6.30 N,oč 
ima svojo moč 6.40 Gospodinjski nasveti 
7.00 Druga jutranja kronika 8 .00 Radio 
danes 8.55 Dnevna malica 9.00 Aktualno 
10.00 Novice in dogodki 10.15 Osmrtni
ce 10.30 Komercialna predstavitev 11.00 
Vprašanja in pobude 12.00 Kličemo Lon
don - BBC 12.15 Pesem tedna 12.30 Če
stitke 13.00 Osmrtnice 13.10 Radio da
nes 13.15 D9 14.00 Dober dan, Gorenj
ska 14.30 Radijska prodaja 15.00 Novice 
in dogodki, šport, vreme 15.30 RA Slove
nija 16.15 Radio danes 17.00 Studio 911 
18.00 Od svečke do volana 19.00 Van-
dranje s harmoniko 20 .00 Odpoved pro
grama 21.00 Glasbeni program RA Sora 
do polnoči 24.00 SNOP 

KRIM: 100,2 MHz - ŠANCE: 99 ,5 Mhz -
LJUBLJANA: 104,8 MHz 
6 .00 Dobro jutro 6.15 Novice, ceste, 
vreme 6.20 Nočna kronika 6 .50 Horo
skop 6.57 Izbranka tedna 7.20 Na da
našnji dan 7.35 Vreme 7.50 Anketa 8 .30 
Play off 8 .45 Kam danes 9 .00 Gospo
darstvo 9 .30 Jutro je lahko 10.00 V Ljub
ljani 10 .30 Vaše mnenje o... 11.30 
RGLova tema 12.00 BBC novice 12.30 
Dogodek dneva 13.20 Odgovori poslu

šalcem 13.30 Turizem 14.00 Pasji radio 
14.30 Borzni komentar 15.00 RGL ob
vešča in komentira 15.30 Kulturni utrip 
15 .50 Gospodarstvo 16 .30 Dosjeji 
17.30 Živalski program 18.00 Jugono-
stalgija 19 .20 Vreme 19 .30 Ugibamo 
19 .45 Šport 19 .55 Horoskop 2 0 . 0 0 
Večerni program 

R O G N J I Š Č E 
5.00 Pogumno v novi dan 5.10 Vreme, 
ceste 5.20 Biser za dušo 5.30 Poročila 
5.45 Napovednik programa 6.00 Svetnik 
dneva 6.20 Prognostik 6.30 Kratke novi
ce 6.35 Kličemo 113 6.45 Sejalec seje 
besedo (dnevni odlomki Božje besede z 
razlago) 7.00 Zvonjenje 7.15 Bim-bam-
bom 7.30 Poročila, osmrtnice, obvestila 
7.45 Poročilo o stanju na cestah - AMZS 
8.00 Kmetijski nasvet 8.30 Koledar prire
ditev 8.45 Spominjamo se 9.00 Poročila 
9.15 Napovednik 9 .30 Založba Družina 
10.00 Poročila 10.15 Doživetja gora in 
narave (Robert Božič) 11.00 Kratke novi
ce, Vaša pesem 11.15 Fidifarmov kotiček 
12.00 Zvonjenje, ponovitev duhovne misli 
12.05 Biser za dušo 12.15 Voščilo prijate
ljem RO 12.30 Poročila, osmrtnice, obve
stila 13.00 Mali oglasi 14.00 Kratke novi
ce 14.05 Napovednik 14.15 GV v etru 
14.30 Kulturni utrinki 14.45 Komentar iz 
Družine 15.00 Informativna oddaja 15.30 
Osmrtnice, obvestila 15.50 Koledar prire
ditev 16.00 Glasbena voščila 18.00 Poro
čila in Vaša pesem 18.15 1. - 3. Dijaška 
oddaja 2. - 4. Skavtski potep 19.00 Radio 
Glas Amerike (VOA) 19.10 Kratke novice 
19.15 Napovednik 19.30 Za otroke 19.45 
Sejalec seje besedo (ponov.) 20 .00 Ra
dio Vatikan 20 .20 Kaj bo jutri na R.O.? 
20.30 Karavana prijateljstva I 21.30 Mo
zaik dneva 22.00 Karavana prijateljstva II. 
23 .00 Pogovor o 24.00 Srečno na poti 
4 .40 Radio 

R O D M E V 
6.00 Dobro jutro, novice, vreme 6.15 Ju
tranji nasmeh 6.30 Popevka tedna 7.20 
Horoskop 7.45 Vrtimo 113 7.50 Zapra
šenki dneva 8.15 Listamo časopise 8.30 
Povej naprej 8.40 Kulturni utrinki 9.15 S 
pesmijo na obisku 9.30 Nasvet dneva -
Dom in gospodinjstvo 9.40 Glasbene že
lje 10.00 Turistika 11.00 Regijske novice, 
osmrtnice 11.10 Potujmo z agencijo Relax 
11.30 Brezplačni mali oglasi 12.15 S pes
mijo na obisku 12.30 Opoldnevnik Radia 
Koper 13.00 Programska izmenjava z Alp
skim valom 19.00 Nočni glasbeni pro
gram 

Radio Kranj 
Včasih moramo radijci poveda

ti, da nimamo samo namazanih 
jezikov, ampak da znamo tudi 
drugače potelovaditi. Ne vemo 
več točno, je bil kriv lanski radij
ski piknik na pregreti mivki ali 
kakšne bolj svete želje po bolj
šem zdravju ali pa preprosta nuja 
po zafrkanciji, da se enkrat te
densko zvečer podamo v kranj
sko Gimnazijo, kjer se predajamo 

odbojki. Sicer nimamo nič proti 
spremljevalnem programu po od
bojki, vendar pa starim kostem 
kar prija, da se občasno vsaj malo 
razmigajo na dveurnem progra
mu, ki ga, vsa zahvala j i , sponzo
rira kranjska Gimnazija. Odbojka 
je, s tem se ni težko strinjati, 
predvsem zdravju koristna, ven
dar pa smo že vsi na svoji koži 
občutili, da pa zna tudi boleti. 

Lahko si predstavljate gladiator
sko areno z objektom poželenja -
žogo, ki pogosto noče tja, kamor 
ti hočeš in, ki je pogosto jabolko 
spora in posledično vzrok precej 
bolečih bližnjih srečanj. Vseeno 
pa, dokler nas ne bo minila vne
ma odbojkarice in odbojkarji ne 
bomo vrgli puške v koruzo, samo 
čas je že, da se preselimo na pre
greto mivko. 

Radio Triglav 
Petek, 23. maj 

Danes se na Bledu začenja 
kongres Gasilske zveze Sloveni
je. Prispevek na to temo bodo na 
Radiu Triglav objavili ob 10. 
uri. Petek je dan, ko so na tri
glavskih frekvencah na sporedu 
kar tri svetovalne oddaje. Prva, 
ob 11. uri , nosi pomenljiv na
slov Tisoč in en nasvet in je za
snovana tako, da poslušalci po
magajo poslušalcem. Vsakega 
izmed nas kdaj dohitijo težave, 
ki j ih ne znamo rešiti, zato na
sveti pridejo prav. Ob 13. uri v 
studiu sedi zdravnik, ki vsak te
den svetuje na drugo temo. Uro 
kasneje radijci podobno pozor
nost namenijo tudi živalim - ob 
14. uri torej svetuje veterinar. 

Sobota, 24. maj 
Na evropski dan parkov so na 

Triglavu pripravili poseben pri
spevek, ki bo na sporedu ob 17. 
uri, govoril pa bo o položaju 
Triglavskega narodnega parka 
in o novi zakonodaji, ki se pri
pravlja na to temo. Kiropraktik 
Peter Gregor bo to alternativno 
metodo zdravljenja predstavil 
deset minut pred deseto, ob 11. 
uri pa na sporedu tednik občine 
Naklo. V tedniku pa o novicah 
in najnovejših dogajanjih v ob
čini. 

Nedelja, 25. maj 
Nedeljska jutra so na Triglavu 

namenjena najmlajšim! Že ob 6. 
uri in 20 minut lahko prisluhne
jo pravljici, danes bo to Palčiča. 
M i r i in Dedek bosta vrtiljak za 
najmlajše zavrtela ob 8. uri in 
pet minut. Ob 17. uri bodo gost
je člani vokalne skupine Kranj
ski kvintet, ob 18. uri pa bo "na 
Triglavu" sedel Tone Vrabl. 

Ponedeljek, 26. maj 
Katere so najpogostejše rastli

ne, k i j ih Slovenci uporabljamo 
pri zasaditvi rastlinjakov? To je 
bilo nagradno vprašanje triglav
skega zelenega vrtička, oddaje, 
ki jo vsak ponedeljek pripravlja 
Ruth Podgornik Reš in k i je na
menjena vsem, k i se tako ali 
drugače ukvarjajo z vrtički, pa 
naj si bodo še tako majhni. Od
daja je na sporedu vsak drugi 
ponedeljek ob 9. uri. Ponedelj
kov večer je namenjen narodno-
zabavni glasbi - nocoj bo imel 
glavno besedo ansambel Klas. 

Torek, 27. maj 
Torkove popoldneve na Radiu 

Triglav oblikujeta voditelj Bra
co Koren in tehnik Stane Moho-
rič. Zvesti poslušalci ta tandem 
zelo dobro poznajo, saj imata 
svojevrsten pristop do program

skih vsebin. Ob torkovih večerih 
na radiu Triglav poslušalke in 
poslušalci izbirajo tudi novo po
pevko tedna. 

Sreda, 28. maj 
Ob 9. uri bodo poslušalke in 

poslušalci radia Triglav lahko 
prisluhnili tedniku občine 
Kranj- v gorenjski prestolnici se 
bo mudila Branka Jurhar z gos
ti. Del sredinega popoldneva je 
že kar nekaj časa namenjen 
modni oddaji, k i jo pripravlja 
modna oblikovalka Karmen 
Klobasa. Oddaja ni namenjena 
le tistim, k i j ih moda zanima, 
ampak vsem, k i imajo radi lepe 
stvari, ljudi, druga živa bitja in 
še kaj... 

Če t r t ek , 29. maj 
O oljki in oljčnem olju bo ob 

8. uri in pet minut govorila viš
ja medicinska sestra Vasiljka 
Kokalj . Za kaj oljko in njeno 
olje uporabljamo, za kaj je zdra
va in podobno. Ob 17. uri pa bo 
na sporedu oddaja 4. mreže slo
venskih radijskih postaj. V stu
diu Koroškega radia bodo gosti
l i predsednika vlade, Antona 
Ropa, pogovor pa bodo prenaša
le vse članice gospodarsko in
teresnega združenja lokalnih ra
dijskih postaj Slovenije. 

Radio Sora 
V petek, 23. maja, vas želimo 

še posebej opozoriti na planin
sko oddajo ob 18.00, k i jo 
bomo jubilejno obarvali pred
vsem z gosti,ki se še spominjajo 
gradnje doma na Lubniku pred 
50 leti in začetkov loške planin
ske poti pred 30 leti. 

V nedeljo, 25. maja, bomo v 
nedeljski aktualni temi ob 9.00 
predstavili delne rezultate med
narodne urbanistične delavnice, 
ki poteka od 19. do 23. maja v 
Šk. L o k i pod naslovom: R E U R -
B A N I Z A C I J A Kapucinskega 
predmestja.. 

Ob 17.00 pa bomo v studiu 
gostili dva zanimiva mlada sve
tovna popotnika, ki bosta strnila 
svoje vtise z enomesečnega po
tovanja po Brazili j i , Bolivi j i in 
Peruju. Naša gosta bosta S I M O 
N A M U Š E D I N O V I Č in M A 
T E J C E P I N . 

V sredo, 28. maja, ne zamu
dite ob 6.40 oddaje Cvetlice in 
gredice. Lidija Snut, specialist
ka za podeželje bo govorila o 
velikocvetnih srobotih. V zakla
dih slovenskih spominov ob 
10.20 pa bomo izvedeli,kako 
poteka delo kustosov in kako se 

pripravljajo za ogled muzejske 
zbirke v Loškem muzeju. 

Ob 11.00 bomo imeli na obis
ku župana občine Železniki M i 
haela Prevca. 

V če t r tek , 29. maja, ob 16.20 
bomo skočili čez pregrade do 
Merkurjeve nagrade. Ob 17.00 bo 
sledil prenos na 4. radijski mreži. 
Gost Koroškega radia bo pred
sednik vlade Anton Rop. Večer
no vandranje s harmoniko ob 
19.00 pa bo privabilo v studio 
Radia Sora članici kluba dam na
rodno zabavne glasbe Slovenije 
Jelko Hafner in Jožico Brdnik. 

KINO 

P e t e k , 2 3 . m a j a 

KINO C E N T E R amer iško znanstveno-fantast ični triler MAT
RICA RELOADED ob 17., 1 9 . 3 0 in 2 2 . uri (igr. Keanu Re-
eves) ; S T O R Ž I Č amer i ška f i lmska prav l j ica J A N K O IN 
METKA ob 17. uri; amer iška melodrama DALEČ O D NE
BES ob 19. uri; amer iška romant ična komedi ja KAKO SE 
ZNEBIT I FANTA V 10 D N E H o b 2 1 . ur i ; KINO S O R A 
Š K O F J A L O K A akci jsk i f i lm PRENAŠALEC o b 1 8 . 3 0 in 
2 0 . 3 0 uri; KINO Ž I R I amer iško znanstveno-fantast ični film 
SOLARIS o b 2 0 . 3 0 ur i ; L INHARTOVA D V O R A N A RA
DOVLJICA drama URE DO VEČNOSTI ob 2 0 . uri. 

S o b o t a , 2 4 . m a j a 

KINO C E N T E R amer iško znanstveno-fantast ični triler MAT
RICA RELOADED ob 16., 1 8 . 3 0 in 2 1 . uri (igr. Keanu Re-
eves) ; S T O R Ž I Č amer i ška f i lmska pravl j ica J A N K O IN 
METKA o b 16. uri; amer iška akci jska komedi ja P O L N O 
ČNI O B R A Č U N ob 18. uri; amer iška romant ična komedi ja 
KAKO SE ZNEBITI FANTA V 10 DNEH ob 2 0 . uri; ameri 
ška m e l o d r a m a DALEČ O D N E B E S o b 2 2 . ur i ; KINO 
S O R A Š K O F J A L O K A amer i ška komed i j a J O H N Y E N -
GLISH ob 1 8 . 3 0 in 2 0 . 3 0 uri; LINHARTOVA DVORANA 
RADOVLJICA komedi ja JACKASS ob 18. uri; drama URE 
DO VEČNOSTI ob 2 0 . uri; KINO Ž E L E Z A R domišl j i jsk i 
animirani fi lm Č U D E Ž N O POTOVANJE ob 18. uri; zgodo
vinski spektakel , drama TOLPE NEVV YORKA ob 2 0 . uri. 

N e d e l j a , 2 5 . m a j a 

KINO C E N T E R ameriško znanstveno-fantastični triler MA
TRICA RELOADED ob 16., 18 .30 in 21 . uri (igr. Keanu Ree-
ves); S T O R Ž I Č ameriška filmska pravljica JANKO IN METKA 
ob 16. uri; ameriška akcijska komedija POLNOČNI OBRA
Č U N ob 18. uri; ameriška romantična komedi ja KAKO SE 
ZNEBITI FANTA V 1 0 DNEH ob 20 . in 22 . uri; KINO Ž I R I ame- a 
riški znanstveno-fantastični film SOLARIS ob 18. uri; ameriški G g t r t e k , 2 9 . m a i a 
muzikal CHICAGO ob 2 0 . 3 0 uri; KINO SORA Š K O F J A 
LOKA akcijski film PRENAŠALEC ob 18. uri; ameriška kome
dija JOHNY ENGLISH ob 20 . uri; LINHARTOVA DVORANA 

RADOVLJICA komedija JACKASS ob 18. uri; drama URE DO 
VEČNOSTI ob 20 . uri; KINO Ž E L E Z A R domišljijski animirani 
film ČUDEŽNO POTOVANJE ob 18. uri; zgodovinski spekta
kel, drama TOLPE NEVV YORKA ob 20 . uri. 

P o n e d e l j e k , 2 6 . m a i a 

KINO C E N T E R ameriško znanstveno-fantastični triler MATRI
CA RELOADED ob 18. in 2 0 . 3 0 uri (igr. Keanu Reeves); 
S T O R Ž I Č ameriška akci jska komedi ja POLNOČNI OBRA
Č U N ob 19. uri; ameriška romantična komedi ja KAKO SE 
ZNEBITI FANTA V 10 DNEH ob 2 1 . uri (predstava POVABILO 
V KINO ZA ŠTUDENTE FOV!); KINO SORA Š K O F J A LOKA 
ameriška komedija JOHNY ENGLISH ob 18 .30 in 2 0 . 3 0 uri; 
LINHARTOVA DVORANA RADOVLJICA komedi ja JAC
KASS ob 18. uri; drama URE DO VEČNOSTI ob 20 . uri. 

T o r e k , 2 7 . m a i a . 

KINO CENTER ameriško znanstveno-fantastični triler MATRI
CA RELOADED ob 18. in 2 0 . 3 0 uri (igr. Keanu Reeves); 
S T O R Ž I Č ameriška romantična komedija KAKO SE ZNEBITI 
FANTA V 10 DNEH ob 19. uri (igr.: Kate Hudson, Matthevv 
McConaughey, Adam Goldberg); ameriška melodrama DALEČ 
O D NEBES ob 21 . uri (igrajo: Julianne Moore, Dennis Ouaid, 
Dannis Havsbert) - Zadnj ič! ; KINO S O R A Š K O F J A LOKA 
ameriška komedija JOHNY ENGLISH ob 18.30 in 2 0 . 3 0 uri; 
LINHARTOVA DVORANA RADOVUICA komedija JACKASS 
ob 18. uri; drama URE DO VEČNOSTI ob 20 . uri. 

S r e d a , 2 8 . m a i a _____ 

KINO C E N T E R amer iško znanstveno-fantast ični tri ler MAT
RICA RELOADED ob 18. in 2 0 . 3 0 uri (igr. Keanu Reeves); 
S T O R Ž I Č Danes zaprto! ; KINO S O R A Š K O F J A LOKA vo
h u n s k a k r im ina lka R E K R U T o b 2 0 ur i ' L INHARTOVA 
DVORANA RADOVLJICA komedi ja JACKASS ob 18. uri; 
drama URE DO VEČNOSTI ob 2 0 uri 

KINO S O R A Š K O F J A LOKA b iografska drama FRIDA ob 
2 0 . uri; LINHARTOVA DVORANA RADOVLJICA akcijski 
fi lm M O Ž J E C - 2 ob 2 0 . uri 



HALO - HALO GORENJSKI GLAS TEL.: 0 4 / 2 0 1 - 4 2 - 0 0 
Naročilo za objavo sprejemamo po telefonu 04 /201-42-00 , faksu 04/201-42-13 ali osebno na Zoisovi 1 v Kranju oz. po 
pošti - do ponedeljka in četrtka do 11.00 ure! Cena oglasov in ponudb v rubriki: Izredno ugodna. 

ROZMAN BUS 
Rozman Janez, s.p. 
Tel.: 04/53-15-249, 
Šenčur : 251-18-87 

Trst 27.5., Lenti 24.5., Madžarske toplice od 28.6. do 4.7. in 
19.7. do 22.7. 2003; Pel jašac od 7.6. do 14.6. (ekskluzive); 
Gardaland: 25.6.2003; Lidl 12. 6. 2003; 
Banovci od 8.7. do 11.7. 2003; 

Prešernovo 
gledališče 

Kranj 

DANES ob 20.00: OGLEDALO KRANJA, otvoritev razstave fotografij, 
(Fotografsko društvo Janez Puhar, Kranj), za IZVEN. 25. maj ob.20.00: 
R. Becker: JAMSKI ČLOVEK, (Gledališče Gustav) za IZVEN. 
Glavni trg 6, 4000 Kranj 

GLASOV KAŽIPOT 

5 0 let A M D Cerk l j e 

Cerklje - AMD Cerklje je ob praz
novanju 50-letnice delovanja dru
štva pripravilo več zanimivih in od
mevnih prireditve. Osrednja bo da
nes, v petek, 23. maja ob 20. uri, 
v gostilni Pri Cilki na Zg. Brniku. Na 
slovesnosti, na katero so vabljeni 
vsi člani društva, bodo podelili naj
zaslužnejšim članom in ustanov
nim članom posebna priznanja. 

Os t ro rog i J a l e n 

Breznica - V nedeljo, 25. maja, 
ob 20. uri, torej na predvečer ob
letnice Jalnovega rojstva, bo v 
dvorani Kulturnega društva Fran
ceta Prešerna na Breznici projek
cija dokumentarnega filma o živ
ljenju in delu Janeza Jalna z na
slovom Ostrorogi Jalen, zgodba 
o pisatelju Janezu Jalnu. Mode
rator v filmu je Pavle Ravnohrib, 
direktor fotografije Matej Kržiš-
nik, režiser Klemen Dvornik, sce-
naristka in producentka pa Mar
jeta Žebovec. Projekcija bo tudi v 
petek, 6. junija, ob 20. uri v žup
nijski dvorani v Stari Loki. 

Pr i redi tve na B l e d u 

Bled - Danes, v petek, 23. maja, 
ob 16. uri bo na prireditvenem 
prostoru pod Ribensko goro v 
Ribnem podelitev priznanj naj
boljšim športnikom iz občin Bled, 
Bohinj in Radovljica. V preddver
ju Festivalne dvorane bo ob 
19.30 uri otvoritev razstave na 
temo Gasilci skozi čas , s kultur
nim programom. Jutri, v soboto, 
24. maja, se bo ob 21. začel v 
dvorani Kazina plesni večer ob la-
tino glasbi. V Ročk baru pa bo ob 
21. uri nastopil duo Vigor in partv 
s hostesami. V nedeljo, 25. 
maja, ob 13. uri bo na Blejski 
promenadi parada gasilcev in ga
silske tehnike skozi Bled. Na po
molu v Trgovskem centru Bled bo 
ob 14. uri modna revija Pridih 
morja. V torek, 27. maja, bo v ho
telu Astoria ob 19. uri slovenska 
tradicionalna večerja ob sprem
ljavi harmonikarja. 

Ve l ik i d i (v) jašk i živ ž a v 

Škofja Loka - M K C Pri rdeči 
ostrigi v sodelovanju s fundacijo 
Z glavo na zabavo in škofjeloški
mi srednjimi šolami organizira Ve
liki di(v)jaški živ žav, in sicer da
nes, v petek, 23. maja, z začet
kom ob 13. uri, v parku bivše vo
jašnice (pred MKC Pri rdeči ostri
gi) v Škofji Loki. 

Li terarni v e č e r 
Tržič - Knjižnica dr. Toneta Pre
tnarja Tržič in Mladinska knjiga -
založba vabita na literarni večer. 
Barve in vonj se prelivajo tudi v 
knjigah, zlasti v takih, kot je dru
žinski roman Katarine Marinčič, z 
nežnim naslovom Prikrita harmo
nija. Mlado avtorico in nagrajeno 
delo vam bodo predstavili danes, 
v petek, 23. maja, ob 19.30 uri v 
večnamenskem prostoru tržiške 
knjižnice. 

Kul turni v e č e r 
Bled - Trg Bled vas vabi danes, v 
petek, 23. maja, ob 19. uri na 
kulturni večer, ki bo v prostorih 
Galerije Trg Bled. Slikar Stane 
Žerko vam bo s svojimi likovnimi 
deli pričaral svet barv. Prof. An
gela Tomanič, velika umetnica na 
orglah, vam bo zaigrala skladbe 

starih mojstrov in tako poskrbela 
za glasbeni del večera. 

S r e č a n j e m l a d i n s k i P Z 

Škofja Loka - Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti, območna iz
postava Škofja Loka vabi danes, 
v petek, 23. maja, ob 17. uri v 
Kristalno dvorano, na Mestnem 
trgu, na medobmočno srečanje 
mladinskih pevskih zborov. 

K o l e s a r s k i v z p o n 

Besnica - Rokovnači Besnica -
kolesarska sekcija vas vabi v ne
deljo, 25. maja, na kolesarski 
vzpon Besnica - Jamnik 2003. 
Start bo ob 12. uri v Novi vasi -
Zg. Besnica. Pot je dolga 9 km. 
Najhitrejši, prvi trije tekmovalci 
vsake kategorije in najhitrejša 
družina, prejmejo nagrade. Raz
glasitev rezultatov bo po končani 
vožnji na mestu starta, predvido
ma ob 14. uri. Prijave sprejema 
organizator na dan prireditve na 
startu pri Kodelovi baraki v Novi 
vasi. Prireditev bo v vsakem vre
menu. Zaradi kolesarske priredit
ve bo cesta v smeri Zg. Besnica -
Nova vas - Nemilje - Podblica -
Jamnik popolna zapora od 12. 
do 13.30 ure. 

P o k l o n letu S o n c a 

Podvin - Z Vrtnarije Reš iz Podvi-
na vas ob koncu pomladanske 
sezone vabijo na Dan odprtih 
vrat, in sicer jutri, v soboto, 24. 
maja, ko bodo ves dan potekala 
predavanja in delavnice. Teme 
predavanj: oskrba okenskega in 
balkonskega cvetja, buče, naka-
Ijevanje semen, užitne divje rastli
ne, s smučmi preko Aljaske. 
Teme delavnic: pletenje s srobo-
tom, otroški ustvarjalni kotiček. 
Informacije po tel.: 530 90 40. 

S r e č a n j e B o š n j a š k i h 
d r u š t e v 

Jesen ice - Kulturno društvo 
Muslimanov Biser Jesenice vabi 
na 5. srečanje Bošnjaških kultur
nih društev v Republiki Sloveniji, 
ki bo jutri, v soboto, 24. maja, z 
začetkom ob 19. uri (do 2. ure) v 
športni dvorani Podmežaklo. Na
stopili bodo: društvo Bosansko 
hercegovskega in Slovenskega 
prijateljstva Ljiljan, Ljubljana; Do
movinsko društvo Plava in Gusi-
nja Izvor; Kulturno združenje 
Sandžak v Sloveniji ter KDM Bi
ser Jesenice. Posebni gosti 
bodo člani državnega ansambla 
BiH Kolo Bosansko iz Sarajeva s 
svojimi pevci in orkestrom, ki BiH 
predstavljajo na mednarodnih fe
stivalih. 

D r u š t v o Sv. C i r i l in M e t o d 
praznuje 
Kranj - Makedonsko kulturno 
društvo "Sv. Ciril in Metod" iz 
Kranja, v počastitev 11. obletnice 
ustanovitve društva, organizira 
11. dneve posvečene Sv. Cirilu in 
Metodu, ki bodo potekali od 23. 
maja do 1. junija. Danes, v petek, 
23. maja, ob 20. uri bo v Šmar-
tinskem domu v Stražišču odprtje 
razstave mladega makedonske
ga slikarja/grafija Petra Atanaso-
va. Ob 20.30 uri pa bo sledil 
koncert vokalno-instrumentalne 
skupine Strune. Jutri, v soboto, 
24. maja, bo šes ta redna skup
ščina MKD-Kranj, z začetkom ob 
17. uri v Šmartinskem domu. Ob 
20. uri se bo začel koncert fol
klornih skupin pravtako v Šmar
tinskem domu. V sredo, 28. 

maja, se bo ob 17. uri začel hitro-
potezni šahovski turnir - dodatne 
informacije g. Atanasov, tel.: 
2325-306. 100. obletnica llinde-
na je naslov predavanja prof. Og
njena Bojadžievskega, ki se ga 
lahko udeležite v petek, 30. 
maja, ob 20. uri v Šmartinskem 
domu. Na rokometne igrišču OŠ 
Lucijan Seljak v Stražišču pa bo v 
soboto, 31. maja, potekal turnir v 
malem nogometu - dodatne infor
macije g. Arsovski, tel: 031 /378-
745. 

KRCNE ŽILE? 
0 5 6 2 8 53 39 

S l o v e s n o s t na L u b n i k u 

Škofja Loka - V nedeljo, 25. 
maja, se bo ob 11. uri pri domu 
na Lubniku začela slovesnost ob 
50-letnici otvoritve doma in 30-
letnici loške planinske poti. V 
programu bodo sodelovali: Jože 
Stanonik, predsednik PD Škofja 
Loka; Savo Šink, član gradbene
ga odbora za gradnjo doma na 
Lubniku; Mestni pihalni orkester 
Škofja Loka; Igor Draksler, župan 
občine Škofja Loka; predstavnik 
Planinske zveze Slovenije; basist 
Rok Lap, baritonist Marko Kobal 
in citrar Tomaž Plahutnik ter 
učenci osnovne šole Cvetka Go-
larja. Za prijetno razpoloženje bo 
poskrbel Trio Lubnikarji. 

S r e č a n j e od ras l ih P Z 
Radovljica - Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti - območna iz
postava Radovljica, Zveza kultur
nih društev občin Bled, Bohinj, 
Radovljica, Občina Radovljica ter 
Glasbena šola Radovljica vabijo 
na območno srečanje odraslih 
pevskih zborov, ki bo jutri, v so
boto, 24. maja, ob 19. uri in v ne
deljo, 25. maja, ob 19. uri v avli 
Graščine v Radovljici. 

D a n č e š e n j 
Kranj - Jutri, v soboto, 24. maja, 
bo na Glavnem trgu, pri vodnja
ku, od 8. do 13. ure potekal "dan 
češenj". Na stojnicah vas bodo 
pričakali češnjevi kolači, piškoti, 
razne češnjeve dobrote in drugi 
izdelki povezani s češnjami. Se
jem bodo popestrili še izdelki do
mače in umetne obrti ter ponud
ba podeželja. 

D r u ž a b n o s r e č a n j e 
Kranj - Komisija za rekreacijo, 
šport in izletništvo Društva diabe
tikov Kranj vabi člane na družab
no srečanje, ki bo jutri, v soboto, 
24. maja, z začetkom ob 10. uri v 
Vili Rogovila v Prebačevem. (Za
radi spremembe datuma sreča
nja diabetikov Slovenije so bili 
tudi člani kranjskih diabetikov pri
morani spremeniti datum njihove
ga srečanja.) Poleg hrane in pija
če bo organiziran srečelov in tek
movanje v odbojki, balinanju in 
pikadu, zato pridite temu primer
no oblečeni. V primeru slabega 
vremena bo srečanje prestavlje
no na kasnejši datum. 

V e č e r s p e s n i k o m 
in i g r a l c e m 

Kranj - Društvo upokojencev 
Kranj - sekcija za kulturno dejav
nost vas vabi na večer s pesni
kom in igralcem Tonetom Kunt-
nerjem. Pogovor z uglednim pes
nikom in igralcem bo vodil dr. 
Zdravko Kaltnekar. Pogovarjala 
se bosta o obeh področjih gosto-
vega umetniškega ustvarjanja. 
Avtor bo med razgovorom pove
dal tudi nekaj pesmi iz svojega 

obširnega ustvarjalnega opusa. 
Prireditev bo danes, v petek, 23. 
maja, ob 18. uri v dvoranici na 
DU Kranj, Tomšičeva 4 - I. nad
stropje. 

De lavn i ca na J e s e n i c a h 

Jesenice - Občina Jesenice v 
sodelovanju z Inštitutom za eko
loške raziskave ERICom Velenje 
vabi občanke in občane , da se 
udeležijo prvega sklopa delavnic 
v okviru druge faze priprave Lo
kalnega programa varstva okolja 
za občino Jesenice, ki bo name
njena identifikaciji problemov s 
področja gospodarstva, družbe
nih dejavnosti in varstva okolja. 
Prvi sklop delavnic bo v torek, 
27. maja, v prostorih Občine Je
senice, in sicer delavnica za go
spodarstvo in družbo ob 11. uri, 
okoljska delavnica pa ob 15.30 
uri. Vse zainteresirane naproša
jo, da se odločijo v kateri delavni
ci bodo sodelovali in to sporočijo 
na Občino Jesenice, tel.: 58-69-
234 oziroma po e-mailu: bran-
ka. dobersek@jesenice. si. 

P i k n i k 

Žabnica - Bitnje - Društvo upo
kojencev Žabnica - Bitnje vabi 
člane društva, njihove svojce, so
sede in prijatelje na že tradicio
nalni vsakoletni piknik, ki bo v so
boto, 14. junija, ob 16. uri na 
strelišču pri Crngrobu. Zaradi na
ročila hrane prosijo, da se prijavi
te in vplačate do 30. maja pri 
svojih poverjenikih. 

50- le tn ica D U N a k l o 

Naklo - V počastitev 50-letnice 
DU Naklo bodo 27. maja ob 17. 
uri v Dupljanski graščini odprli 
razstavo ročnih del. Razstava bo 
odprta od 28. do 31. maja, od 
10. do 18. ure. Srečanje članov 
ob jubileju pa bo 30. maja ob 16. 
uri pri Trnovcu v Dupljah. Prijave 
za srečanje zbirajo poverjenice. 

P razn ik k o r o š k i h do l in 

Celovec - V petek, 30. maja, in v 
soboto, 31. maja, se bo na celo
vškem Novem trgu (Neuer Platz) 
predstavilo več kot 100 kmetij iz 
vseh koroških dolin. Prikazane 
bodo posebnosti in značilnosti 
posameznih dolin, običaji, kulina
rične specialitete, značilni polje-
deljski izdelki in obrtne dejavno
sti. 

N a P reva l sk i s tog 

Radovljica - Planinsko društvo 
Radovljica vabi v soboto, 31. 
maja, na planinski izlet na Preval
ski stog nad dolino Voje. Tura je 
primerna za vse planince, hoje 
bo za približno 8 ur. Informacije 
in prijave v sredo in četrtek od 
18. do 19. ure po tel.: 531-55-
44. 

V G o r i š k a B r d a 

Kranj - Društvo diabetikov Kranj 
vabi svoje člane in njihove part
nerje, da se udeležite izleta v Go
riška Brda na dan češenj, in sicer 
v soboto, 7. junija. Odhod avto
busa bo ob 7. uri z avtobusne po
staje Kranj. Prijave, do zasedbe 
avtobusa, zbira Irma Zupan, po 
tel.: 031/343-171, med 16. in 
20. uro. 

N a kopanje v A t o m s k e 
t o p l i c e 

Škofja Loka - Društvo upokojen
cev Škofja Loka vabi, da se ude
ležite kopalnega izleta v Atomske 
toplice, ki bo v sredo, 11. junija. 
Odhod bo ob 7. uri izpred avto
busne postaje Škofja Loka. Prija
ve zbirajo od 30. maja dalje v pi
sarni društva - do zasedbe avto
busa. 

D U N a k l o vab i 

Naklo - Pohodniška sekcija pri 
DU Naklo vabi v juniju na dva po
hoda, in sicer: 7. junija bo smer 
pohoda Hrastnica - Osovnik - Go-
vejk. Odhod bo ob 8. uri izpred 
doma kulture v Naklem. 21. juni
ja pa bo smer pohoda Dovje -

Dovška Baba. Odhod bo ob 8. 
uri iz Podbrezij - gostišče Grmač. 
Ahko pa se odločite za izlet, ki bo 
10. junija, ko se boste člani Du 
Naklo odpeljali na zanimiv izlet v 
Prebold, Šempeter, Jamo Pekel 
in dalje mimo Topolšice do Kavč-
nikove domačije. Prijave že zbira
jo. Vabijo pa vas tudi po nakupih 
v Lenti, ki bo članom omogočen 
14. junija. Zanimanje je veliko, 
zato pohitite s prijavami. 

8. p o h o d na S to l 
Jesenice - Letošnji 38. pohod 
na Stol, najvišji vrh Karavank, bo 
jutri, v soboto, 24. maja. Udele
ženci boste na pot krenili od Val
vasorjevega doma do Prešerno
ve koče oziroma na vrh Stola. 
Vsak pohodnik bo prejel značko, 
večkratni pa plakete. 

N a P e c o 
Žirovnica - Planinsko društvo Ži
rovnica vabi jutri, v soboto, 24. 
maja, na planinski pohod iz Meži
ce na Kordežovo glavo (2125 m). 
Nezahtevne hoje bo za 6 ur. Od
hod avtobusa bo ob 5.30 uri iz 
AP Moste. Prijave sprejema Dra
go Kajdiž, tel.: 5801-469 ali 
031/535-799. 

D r a g a - d o m na R o b l e k u -
Preva la - Ljubelj 

Kranj - Planinska sekcija Društva 
upokojencev Kranj vabi na planin
ski pohod v smeri Draga - dom na 
Robleku - Prevala - Ljubelj. Pot je 
razgledna, slikovita, polna razno
raznih barv pomladanskega cvetja 
in dreves. Sicer pa bo 5 do 6 ur 
hoje po nezahtevnem sredogorju. 
Ker so koče še zaprte, imejte hra
no in pijačo v nahrbtnikih. Obutev 
naj bo planinska, vremenu primer
na, s seboj pa imejte tudi pohodne 
palice. Izlet bo v četrtek, 29. maja, 
prijave z vplačili sprejemajo do 28. 
maja oz. do zasedenosti mest v av
tobusu na sedežu društva. 

N a Ši jo 

Gorenjska podružnica Društva 
psoriatikov Slovenije vabi 7. junija 
na planinsko-rekreativni pohod na 
Šijo nad Tržičem, kjer je taborniški 
dom. Zbirno mesto je pred ben
cinsko črpalko na Deteljici in sicer 
od 8. do 8.30 ure. Po prihodu k 
taborniškem domu boste postre-
ženi z malico, nato pa boste nada
ljevali potepanje po okolici. Popol
dne bo piknik ob jedeh z žara z 
zabavno-rekreativnimi igrami. Pri
javite se do 30. maja in sicer go
spe Babičevi, tajnici podružnice, 
vsak delovni dan od 16. ure naprej 
po tel.: 586 12 09; gospe Lučki 
Zupan od 26. do 30. maja od 8. 
ure dalje po tel.: 531 45 97. 

N a K e p o 

Jesenice - Planinsko društvo Je
senice jutri, v soboto, 24. maja, 
organizira in vabi na planinsko 
turo na Kepo (2.139 m) v Kara
vankah. Pristop bo z avstrijske 
strani, povratek pa na Dovje. Zbor 
pohodnikov bo ob 5.50 uri na že
lezniški postaji na Jesenicah. Pot 
je zahtevna, primerna samo za 
pohodnike z dobro telesno kondi
cijo. Hoje bo za 8 do 10 ur. Prija
ve sprejemajo na upravi društva 
š e danes - petek, 23. maja, do 
12. ure. V primeru slabega vre
mena bo tura odpadla. 

V Te rme S n o v i k 
Žabn ica - Bitnje - Društvo upo
kojencev Žabnica - Bitnje sporo
ča, da se je njihov upravni odbor 
odločil, da boste 26. junij, to je 
dan, ko bo organizirano srečanje 
slovenskih upokojencev v Raki-
čanih pri Murski Soboti, raje po
svetili zdravju in se odpravili na 
kopalni izlet v Terme Snovik pri 
Kamniku. Poleg kopanja boste 
lahko nakupovali v tovarniških tr
govinah Svilanita in Ete, prileglo 
pa se bo tudi kosilo. Odhod bo 
ob 8. uri z vseh avtobusnih postaj 
od Svetega Duha do Kranja. 

N a Preva l 

Žabn ica - Bitnje - Sekcija za po-
hodništvo pri Društvu upokojen
cev Žabnica - Bitnje vabi na pla
ninski izlet na planino Preval 

(1309 m) pod Begunjščico. Izlet 
bo organiziran v sredo, 18. junija, 
z odhodom avtobusa ob 7. uri od 
Sv. Duha s postanki na vseh posta
jališčih do Kranja. Hoje bo za do
bre 4 ure. Prijave z obveznimi vpla
čili sprejemamo po tel.: 231 22 88 
do zasedbe mest v avtobusu. 

N a Obi r 
Kranj - PD Iskra Kranj organizira 
v soboto, 7. junija, izlet na Obir 
(Ojsterc). Odhod s posebnim av
tobusom bo izpred hotela Creina. 
Vzpona je za 2,5 do 3 ure, sesto
pa pa 1 uro do koče ter 2 do 2 uri 
in pol do Šajde. Oprema naj bo 
za visokogorje, hrano in pijačo 
pa v nahrbtnikih. Prijave z vplačili 
in dodatne informacije: Milena 
Pavlin, Iskra ISD, tel.: 207 67 
03, Niko Ugrica, tel.: 041 734 
049 ali ob sredah od 17. do 18. 
ure v pisarni društva, Poslovni 
center Planina 3, Kranj (soba 
318). Rok za prijave je 4. junij. 

V o b m o č j e Ve leb i t a 
Kranj - Planinsko društvo Iskra 
Kranj organizira od 21. do 25. ju
nija zanimiv izlet v območje Sred
njega Velebita, z vzponom na naj
višji vrh Šatorino. Odhod izpred 
hotela Creina bo v soboto, 21. ju
nija, ob 6. uri. Dodatne informa
cije in prijave z vplačili: Niko Ugri
ca, tel.: 041/734-049 ali ob sre
dah od 17. do 18. ure v pisarni 
društva, Poslovni center Planina 
3. Rok za prijave: do zasedbe 
mest v avtobusu (30 sedežev) 
oziroma do srede, 18. junija. Se
stanek udeležencev bo v pone
deljek, 16. junija, ob 18. uri v 
prostorih Rekreacijskega centra 
Vogu v Spodnji Besnici. 

M e d d r u š t v e n o tekmovanje 

Koseze - Prostovoljno gasilsko 
društvo Sinkov Turn v občini Vo
dice organizira jutri (sobota) po
poldne od 14.30 naprej pri gasil
skem domu v Kosezah meddru
štveno tekmovanje za člane in ve
terane. Po tekmovanju bo veseli
ca z ansamblom Tulipan. 

Izredni o b č n i z b o r 

Škofja Loka - Društvo upokojen
cev Škofja Loka vabi člane in čla
nice društva, da se udeležijo iz
rednega o b č n e g a zbora DU 
Škofja Loka, ki bo v četrtek, 29. 
maja, ob 18. uri v društvenih 
prostorih DU - Partizanska 1. 

P D Kranj s p o r o č a 

Kranj - Planinsko društvo Kranj 
sporoča, da bo planinski dom na 
Ledinah za obiskovalce odprt ob 
vikendih, in sicer 31. 5., 1.6., 7. 
in 8. 6. ter 14. in 15. 6. Od sobo
te, 21. junija, pa bo dom stalno 
oskrbovan. Snežne razmere na 
Ledinah so v začetku junija ravno 
pravšnje za turno smuko na lede
niku pod Skuto. Planinski dom na 
Kališču pa bo stalno oskrbovan 
od 14. junija dalje, do takrat je 
odprt le ob vikendih. 

O aktivnostih Gorske š o l e S V 
Bohinj - RS Ministrstvo za 
obrambo in Občina Bohinj ob
veščata, da bo Gorska šola SV (s 
sedežem v Vadbenem centru Po
kljuka) v mesecu maju in v začetku 
junija izvajala taktične aktivnosti v 
sklopu tečaja bojevanja v gorah na 
naslednjih območjih bohinjske ob
čine - Soriška planina, Slatnik in 
Možic: 29. maja od 9. do 16. ure, 
4. junija od 3. do 24. ure in 5. ju
nija od 0. do 10. ure. Na Planini 
za Jamo in Plesnarici (Pokljuka) 
pa 30. maja od 8. do 13. ure. So
delovalo bo do 30 častnikov in 
podčastnikov SV. Predvidena je 
uporaba maneverskega streliva. 

SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE 

fJEHaUK d-d. 
družba za gradbeništvo, inženiring, trgovino 

Stara cesta 2, 4220 Škof ja Loka 

P r o d a m o t r a č n o ž a g o 
z a razrez h lodov ine . 

Za vse dodatne informacije je 
na voljo g. Rudi Jevšek, 

tel.: 041/758 954. 



GLASOV KAŽIPOT 
E k o l o š k a t r ž n i c a 
Naklo - Društvo Svetlin obvešča, 
da bo ekološka tržnica v Naklem 
odprta 27. maja od 17. do 18.30 
ure. Ponudba bo pestra. 

Š o l a z a v r t i čka r j e , 
vrtnarje... 
Škofja Loka - Vsak torek od 9. 
ure na Spodnjem trgu 29 in vsak 
četrtek ob 17. uri na Trati (sejna 
soba nad trgovinama), in sicer do 
konca oktobra bo potekaia šola za 
vrtičkarje, vrtnarje, sadjarje, kme
te,... Na delavnice lahko prinese
te vzorce okuženih ali poškodova
nih rastlin, plevele, škodljivce,... 

K o n c e r t v Š e n č u r j u 
Šenču r - Mladi pevci cerkvenega 
otroškega pevskega zbora Mladi 
škrjančki, pod vodstvom zboro
vodje Mojce Logar, vas vabijo na 
letni koncert, ki bo v petek, 30. 
maja, ob 20. uri v Domu krajanov 
v Šenčurju. 

K o n c e r t Mar i j in ih p e s m i 

Voglje - KD oktet Voglje letos 
praznuje svojo 10-letnico delova
nja. Ta jubilej želijo primerno 
praznovati, zato so se namenili 
pripraviti dva po vsebini drugačna 
koncerta. Prvi, s pretežno Mariji
nimi pesmimi, bo jutri, v soboto, 
24. maja, ob 19. uri, na praznik 
Marije pomagaj, v Vogljanski cek-
vi, na katerega vas lepo vabijo. 
Na koncertu bodo poleg drugih 
skladateljev, zapeli tudi nekaj del, 
bivšega šenčurskega organista 
Draga Škrjanca. 

G o s p e l in m o d e r n a 
k r š č a n s k a g l a s b a 
Kranj - Evangelijski center Kranj 
organizira koncert Gospel in mo-

P R E J E L I S M O 

HKS Slovenska 
hranilnica in 
posojilnica p.o. 
v stečaju 

V objavljenih člankih o stečaju 
naslovne hranilnice je več ne
točnosti, neresničnih trditev in 
političnih špekulacij, ki jih je 
očitno posredoval stečajni 
upravitelj Andrej Toš, upniški 
odbor, Banka Slovenije in neka
teri, ki se razglašajo za upnike, 
vendar nimajo nobene prijavlje
ne terjatve in sem nekatere med 
njimi našel na razvpitem sezna
mu udbovskih agentov. 

Po sistemu preizkušene agit-
propovske metode dezinformacij 
so bile javnosti posredovane 
najmanj naslednje netočnosti: 

- Obravnavana hranilno kre
ditna služba se nikoli ni imeno
vala "Kranj", temveč "Sloven
ska hranilnica in posojilnica 
p.o. ", odtod zamenjava z dejan
sko propadlo "Kranjsko hranil
nico", s katero je povezano ime 
poslanca Jelinčiča, ki je upni
kom dajal smešne obljube o raz
pravi o "opeharjenih varčeval
cih "; kar zaradi svoje propadle 
"kranjske hranilnice" prav go
tovo ne bo storil. 

- HKS Slovenska hranilnica in 
posojilnica p.o. ni nikoli propa
dla, po mojih informacijah tudi 
nikoli, niti minute, do same 
uvedbe stečajnega postopka ni 
bila nelikvidna. 

- Med ustanovitelje ali prve 
člane HKS SHP štejejo tudi 
mene, ki to nikoli nisem bil, 
temveč sem bil le vlagatelj z ve
zano vlogo nad 12 mesecev in s 
tem eden od 63 takih vlagate
ljev, ki so nameravali ustanoviti 
Slovensko hranilnico in posojil
nico v Kranju, kar pa je sodišče 
že 3.12.1990 zavrnilo. 

- Stečajna masa naj bi bila po 
računovodskem stanju 900 mili-

derne krščanske glasbe, ki ga iz
vaja glasbeno instrumentana sku
pina Adonai iz Hrvaške. Koncert, 
in sicer jutri, v soboto, 24. maja, 
ob 20. uri v gradu Khislstein. 

K o n c e r t p ian i s tke 
Ljubljana - Zavod sv. Stanislava 
in Društvo slovensko - poljskega 
prijateljstva vabita na koncert pia
nistke Anne Blazejczvk, ki bo v 
petek, 30. maja, ob 19.30 uri v 
dvorani Zavoda sv. Stanislava v 
Ljubljani. 

Pe l b o z b o r iz Š t a n d r e ž a 

Kranj - V nedeljo, 25. maja, vra
ča obisk komornemu zboru Gal
lus iz Kranja, župnijski zbor iz 
Štandreža pri Gorici. Gostovali 
bodo pri pol enajsti maši v farni 
cerkvi v Kranju. Ob 18.30 uri pa 
bodo priredili še koncert posvet
nih pesmi v župnijski dvorani. 

Ž u p n i j s k o s r e č a n j e 
p e v s k i h z b o r o v 
Šenču r - Župnija Šenčur vabi lju
bitelje petja na župnijsko sreča
nje pevskih zborov v nedeljo, 25. 
maja, ob 19. uri v cerkvi sv. Juri
ja v Šenčurju. 

K o n c e r t M o P Z Maj 

Kranj - Danes, v petek, 23. 
maja, se bo ob 20. uri v avli 
Mestne občine Kranj začel letni 
koncerta MoPZ Maj iz Kranja. 
Med koncertom bodo recitatorji 
predstavili poezijo iz pravkar izda
ne pesniške zbirke pevca in 
predsednika zbira Braneta Belin-
garja. Zborovodja je Janez Ča-
dež, kot povezovalec in recitator 
pa bo nastopil Bojan Orel. 

K o n c e r t N e w Svving 
Ouar te ta 
Jesenice - V Gledališču Toneta 
Čufarja na Jesenicah se bo da-

jonov tolarjev, prijavljene ter
jatve pa 1.686 milijonov tolar
jev in pri tem stečajni upravitelj 
doda, da bo zadovoljen, če bo 
stečajna masa vredna 30 odstot
kov terjatev, ne pove pa, da je 
začetno stečajno bilanco dolžan 
sestaviti stečajni upravitelj, to
rej on, da je on ugotovil 900 mi
lijonov računovodskega stanja 
stečajne mase in da je prerekal 
252 milijonov tolarjev, torej da 
je priznanih terjatev le 1.434 
milijonov tolarjev. Torej je ste
čajni upravitelj Andrej Toš z ra
čunstvom popolnoma skregan, 
razen če ne gre za zavestno za
vajanje javnosti iz več kot očit
no političnih razlogov. 

Stečajni upravitelj je poleg 
tega očitno zamolčal, da je ime
la HKS SHP p.o. proti državi 
vložene tožbe in se doslej ni iz
jasnil o usodi teh tožb, niti upni
kom ni pojasnil, da so bile te 
tožbe vložene zato, ker so sodiš
ča v stečajnih postopkih, kjer je 
bila HKS SHP p. o. upnik, grobo 
kršila Zakon o prisilni poravna
vi, stečaju in likvidaciji in s tem 
povzročila odgovornost države. 
Vtoževani zneski znašajo pri
bližno 500 milijonov tolarjev, 
kar pomeni, da HKS SHP p.o. 
premoženjsko bilančno nikoli ni 
bila negativna! Stečajnega 

. upravitelja sem na prvem naro
ku opozoril, naj te tožbe vodi 
naprej, vendar ni hotel o tem 
ničesar slišati. 

Stečajni upravitelj je prerekal 
nekatere terjatve, ki so zelo ver
jetne. Če bo tožbe zaradi prere-
kanih terjatev izgubil, so stroški 
teh postopkov stroški stečajnega 
postopka, torej prednostni pred 
drugimi upniki. Vložil je celo 
tožbo zoper upnika, češ da naj 
vrne v stečajno maso nekaj, če
sar nikoli ni prejel. Če se bo 
ugotovilo, da je vlagal neupra
vičene tožbe in prerekal terjatve 
iz objestnosti ali je postopek vo-

nes, v petek, 23. maja, ob 19.30 
uri začel koncert New Svving 
Ouarteta. Nastopili bodo: Dare 
Hemig - prvi tenor, Oto Pestner -
drugi tenor, Tomaž Kozlevčar -
bariton in Marjan Petan - bas. 

Konce r t v S t r a ž i š č u 
Kranj - Pevke in pevci komorne
ga mešanega pevskega zbora 
Svoboda Stražišče in zborovodja 
Vladimir Brlek vabijo na koncert. 
Gosti večera: Komorni mešani 
pevski zbor Gloria Čresovci; Rož-
le Kadunc, 6. letnik bariton in 
Rok Oblak, 4. letnik pozavne. 
Koncert bo danes, v petek, 23. 
maja, ob 20. uri v cerkvi sv. Mar
tina v Stražišču. 

Razs tava slikarjev 
iz K o e n i g s b r u n n a 

Kranj - Mestna občina Kranj v so
delovanju z Likovnim društvom 
Kranj vabi na otvoritev razstave 
novejših del slikarjev iz Koenigs
brunna, ki bo v ponedeljek, 26. 
maja, ob 13. uri v Galeriji Mestne 
občine Kranj, 1. nadstropje. Ot
voritveni program bo obogatil pia
nist Vasja Repinc. O delih in nji
hovih avtorjih pa bo spregovoril 
mag. Damir Globočnik. 

Razs t ava r o č n i h de l 
Lesce - Krajevna organizacija 
Rdečega križa Lesce vabi na raz
stavo ročnih del. Otvoritev s krat
kim kulturnim programom bo da
nes, v petek, 23. maja, ob 17. uri 
v Družbenem centru v Lescah. 
Razstava bo odprta še jutri in v 
nedeljo od 9. do 17. ure. 

O b pet ih zjutraj 
Kostanjevica na Krki - V Lamu-
tovem likovnem salonu v Kosta
njevici na Krki bo danes, v petek, 
23. maja, ob 20. uri otvoritev fo
tografske razstave Boruta Peterli-

dil objestno (kot piše v zako
nu!), bo stroške teh postopkov 
moral plačati stečajni upravitelj 
sam! V tem primeru bo pač pri
šel iz stečajnega postopka pri
merno reven! 

Upniki smo na prvem naroku 
stečajnega upravitelja tudi opo
zorili, naj prostor v Tržiču ne 
prodaja, temveč naj arhiv in po
slovanje HKS Slovenske hranil
nice in posojilnice p.o. v stečaju 
preseli tja in s tem stečajni masi 
prihrani letno približno šest mi
lijonov tolarjev. Očitno politič
no postavljeni ljubljanski odvet
nik Toš tega ni hotel storiti. 

Upniški odbor bo moral pro
učiti svoje pravice, dolžnosti in 
pristojnosti, ne pa iskati pomoči 
pri tistih, ki mu je ne morejo 
dati: 

- Varuh človekovih pravic lah
ko le opozarja na krivice, pa še 
tega ne naredi vselej. 

- Poslanec Jelinčič veliko go
vori, a malo naredi, pa šepove-
zan je bil s "Kranjsko hranilni
co ", ki pa je res finančno pro
padla. Tudi njegov odgovor je 
tak, da je vsakomur lahko jas
no, da stečajnega postopka ne 
pozna. 

- Tistim, ki imajo terjatve pri
znane, noben odvetnik ne more 
nikakor pomagati, ker so vsa 
poplačila že po zakonu soraz
merna in drugačna ne morejo 
biti. Tudi odvetniška pisarna 
Čeferin bi upniškemu odboru 
mogla dati le tak nasvet, kot je 
moj. 

- Banka Slovenije upniškemu 
odboru prav gotovo ne bo po
magala, ker mu tudi ne more, 
saj po nobenem zakonu ne more 
zahtevati pospešitve vrnitve 
vlog in se celo otepa svojega 
dela odgovornosti (prezgoden 
in neupravičen začetek stečaja 
brez kakršnega koli poizkusa 
rešitve problema, kot se je reše
valo nekdanje socialistične ban
ke, kijih je država skoraj vse sa-

n a z naslovom Ob petih zjutraj. 
Glasbena gosta bosta Jan Tom
šič - kitara in Marijan Dovič - violi
na. Razstava bo na ogled do ne
delje, 29. junija, vsak dan, razen 
ponedeljka, od 9. do 18. ure. 

F ranc S l a n a razstavlja 
Kranj - Danes, v petek, 23. maja, 
ob 19. uri bo v Galeriji Prešerno
vih nagrajencev v Pavšlarjevi hiši v 
Kranju, odprtje razstave akadem
skega slikarja in nagrajenca Pre
šernovega sklada Franceta Sla
ne. O avtorju bo spregovoril prof. 
dr. Lev Menaše. Razstava bo od
prta do 20. junija, med tednom 
od 10. do 13. ure in od 16. do 
19. ure, ob sobotah od 10. do 
13. ure. Ob nedeljah, ponedelj
kih in praznikih je galerija zaprta. 

Top l ina s r c a in l e sa 
Tržič - Turistično društvo Tržič vabi 
na ogled razstave Toplina srca in 
lesa, avtorja Jerneja Kosmača, v 
Rotundi Abanke v Tržiču. Ogleda
te pa si jd lahko do 19. junija, od 
ponedeljka do petka, od 8.30 do 
12. ure in od 14. do 17. ure. 

Z a č a r a n k rog življenja 
Tržič - Galerija Atrij Občine Tržič 
vabi na ogled razstave Začaran 
krog življenja, avtorja Hermana La
dja. Razstava bo na ogled do 19. 
junija, od ponedeljka do petka, od 
8. do 12. ure in od 14. do 18. ure, 
ob sobotah pa od 8. do 12. ure. 

Dnevi J a n e z a Puharja 

Ljubno - Kulturno društvo Ljubno 
v sodelovanju s Fotografskim 
društvom Janez Puhar iz Kranja 
prireja razstavo Dnevi Janeza Pu
harja. Razstava bo v šoli v Ljub
nem odprta vsak dan od 24. do 
30. maja, in sicer od 10. do 12. 
in od 17. do 20. ure. 

Koser jev sen ik 

Lesce - V Mini galeriji na Begunj
ski cesti 9 a v Lescah je odprta 

t ; 

nirala z javnimi financami in jih 
sedaj prodaja tujcem!) 

- Predvsem pa upniškemu od
boru ne bodo z ničimer pomaga
li tisti, ki so več kot deset let 
vztrajno in očitno po političnih 
direktivah rovarili proti HKS 
Slovenski hranilnici in posojilni
ci p.o., kije bila pravzaprav edi
na finančna institucija v Slove
niji, ki ni bila vsaj delno pod 
kontrolo nekdanjih in sedanjih 
komunističnih oblastnikov. 

Upniki in upniški odbor se 
očitno nikoli niso vprašali na
slednje: 

- Zakaj je bilo potrebno zahte
vati stečaj zoper HKS Slovensko 
hranilnico in posojilnico p.o., 
saj ni bila nikoli nelikvidna in je 
svoje obveznosti ves čas svojega 
obstoja korektno izvrševala. 

- HKS Slovenska hranilnica in 
posojilnica p.o. je bila ustanov
ljena po drugem predpisu, Ban
ka Slovenije in država pa sta po
segli v njene pridobljene pravi
ce, s tem prevzeli vsakršno od
govornost. Zakaj nista zaradi 
svoje odgovornosti prevzeli tudi 
posledic svojega ravnanja, torej 
posledic uvedbe stečajnega po
stopka? Vsakomur je jasno, da 
nobena banka finančno ne 
more zdržati, če se ji grozi s ste
čajem in se ga nad njo celo uve
de. 

- Zakaj je stečajni upravitelj 
odstopil popolnoma nesporne 
terjatve hranilnice zavarovalni
ci in Gorenjski banki (poročila 
v medijih) prav gotovo z občut
nim diskontom, saj sicer terja
tev ne bi prevzeli? In, ali je za 
tako ravnanje pridobil soglasje 
upniškega odbora? 

Celotna slovenska javnost pa 
se bo morala sprijazniti z na
slednjimi dejstvi: 

- Uvedba stečaja nad HKS 
Slovensko hranilnico in posojil
nico p.o. je zamajala zaupanje 
v ves sistem hranilnokreditnih 
služb, hranilniškega poslovanja 
in posledično so na obzorju te-

stalna razstava slik slikarke Ves
ne Sanje Koser. Naslov razstave 
je Koserjev senik, slikarka pa sli
ka v tehnikah akvarel, svinčnik, 
pastel, oglje, olje. Razstavo si 
lahko ogledate ob sredah in so
botah od 16. do 18. ure ali pa se 
najavite po tel.: 04/5318-065. 

O g l e d a l o Kranja 

Kranj - Župan Mestne občine 
Kranj, Fotografsko društvo Janez 
Puhar Kranj, Galerija mestne 
hiše v Kranju in Prešernovo gle
dališče vabijo na ogled razstave 
Ogledalo Kranja. Pokrovitelj raz
stave je Fotografska zveza Slove
nije. Razstava v Prešernovi hiši 
bo odprta do konca maja, vsak 
dan razen ob ponedeljkih od 10. 
do 18. ure (ob nedeljah od 10. 
do 12. ure). 

P r e d s t a v e r> 

N e r o d n a A v g u š t i n a na 
P r i m s k o v e m 

Kranj - Jutri, v soboto, 24. maja, 
ob 10. uri si lahko v dvorani Prim-
skovo ogledate predstavo za 
otroke in odrasle Nerodna Avgu
ština. V predstavi nastopata Sten 
Vilar in Andreja Stare. 

M a l a č a r o v n i c a . . . 
Koroška Bela - V Kulturnem hra
mu na Koroški Beli so lahko otro
ci jutri, v soboto, 24. maja, ob 
16. uri ogledajo gledališko pred
stavo z naslovom Mala čarovnica, 
ki mogla biti zlobna. Predstavo je 
režirala Metka Dulmin, nastopili 
pa bodo člani Otroške dramske 
skupine KPD Josip Lavtižar. 

P r e d a v a n j a ^ 

K a k t u s i in s o č n i c e 

Podvin - Vrtnarija Reš iz Podvina 
pri Radovljici vabi na dvanajsto iz 

zave največjega garanta HKS-
ov Kmečke zadružne banke. 

- Namesto da bi država sanira
la poslovanje HKS Slovenske 
hranilnice in posojilnice p.o., ki 
ji ga je otežila z nepravilnimi 
sodnimi postopki in z uvedbo ne
upravičenega stečaja, jo je po
gnala v neupravičeni stečaj in 
posledično zamajala zaupanje v 
celoten slovenski bančni sistem. 

- Prehitro se je pozabilo na 
propad nekaterih slovenskih 
bank (LES-banka, TRIGLAV, 
FAKTOR, TRŽAŠKA KREDIT
NA BANKA), pri je šlo za res 
ogromne zneske in sumljive, da 
ne rečem kaznive posle, 

- Prav tako se prehitro poza
blja, da vladajoča, iz komuni
stičnega režima izhajajoča gar
nitura prelahkotno dopušča pre
hod slovenskih bank v tuje roke, 
potem ko so bile sanirane s pro
računskim, torej javnim denar
jem in s tem omogoča natančen 
vpogled tujcev v naše gospodar
stvo (SKB - Francozi, KOPER-
SKA BANKA - Italijani, KRE
KOVA BANKA - Avstrijci, NOVA 
LJUBLJANSKA BANKA - Bel
gijci). 

- Zadnje čase so nastopile ve
like težave v SIB-u (SLOVEN
SKA INVESTICIJSKA BANKA), 
ki ima veliko slabih terjatev in s 
tem večmilijardno finančno luk
njo, Energetika Holdinga mesta 
Ljubljane pa je te velike pri
manjkljaje pokrila z denarjem 
ljubljanskih gospodinjstev in si
cer enkrat s 3,2 milijarde tolar
jev, sedaj predvidoma še z 2,5 
milijarde tolarjev, pa še delnice 
SIB-a so odkupovali po 3.800,-
tolarjev, čeprav je bila tržna 
cena 2.000,- tolarjev, sedaj pa 
je le še 309,- tolarjev. Predsed
nik nadzornega sveta Energeti
ke pa je prav stečajni upravitelj 
HKS Slovenske hranilnice in 
posojilnice p.o. Andrej Toš, ki bi 
moral imeti sedaj zaradi ravna
nja v ljubljanski Energetiki res
ne težave. Alije vse to res le na-

niza pomladanskih srečanj, ki bo 
danes, v petek, 23. maja, ob 17. 
uri bo vas bo Iztok Mulej, pred
sednik društva prijateljev kaktu
sov, popeljal v svoj čudoviti svet. 

Živeti d o k o n c a 

Škofja Loka - Ne zanikajte vred
nosti svoje lastne izkušnje. Zane
site se na svojo moč, ... Predava
nje Metke Klevišar, (predstavnice 
društva HOSPIC - pomoč umrlim) 
z naslovom Živeti do konca, bo 
danes, v petek, 23. maja, ob 18. 
uri v gasilskem domu na Trati. 

Osupl j ive najdbe 
Kranj - V sejni dvorani Zavaroval
nice Triglav, Bleivveisova 20 v 
Kranju poteka niz avdiovizualnih 
predavanj Osupljive najdbe. Jutri, 
v soboto, 24. maja, bo na spore
du predavanje: Milenij ali tisočlet
no kraljestvo - Kje in kdaj bo to 
dolgo napovedano in težko priča
kovano Kristusovo tisočletne kra-
Ijestvd z njegovimi sledilci?. Pre
daval bo prof. Pavel Repnik. 

Kuha jmo zd ravo 
Štefanja gora - Slovensko zdru
ženje za celiakijo - Podružnica za 
Gorenjsko vabi svoje člane na 
predavanje gospe Emilije Pavlic 
pod naslovom Kuhajmo zdravo. 
Predavanje bo jutri, 24. maja, ob 
10. uri, Pri Mežnarju na Štefanji 
gori. Po predavanju se bo pred
stavila trgovina iz Ljubljane, ki po
nuja že pripravljene jedi za bolni
ke s celiakijo. 

dR} t p nR g l a s 
www. rg i . s i 

ključ je? Slovenski ljudje gredo 
sedaj po kredite lahko le še k 
tujcem ali komunistom. Kajti ni 
več ne slovenske Krekove banke 
ne nevtralne HKS Slovenske 
hranilnice in posojilnice p.o., 
kot je njeno pravo ime. 

Vitomir Gros, Kranj 

Županu M O Kranj 
Pred kratkim sem v Dnevniku 

prebral zapis, da letos 25. maja 
pripravljate tek okoli posestva 
Brdo. 

S tem v zvezi predlagam, da bi 
se tek v prihodnje prestavil na 
novo progo, in sicer od letnega 
kopališča mimo Ovčana proti 
Predosljam, pred Predosljami 
po poljski poti proti Ilovki in od 
tam nazaj do letnega kopališ
ča. Zbirališče bi bilo na prosto
ru letnega kopališča. 

Svoj predlog utemeljujem s 
tem, da bi na ta način čimbolj 
približali startno in ciljno me
sto prebivalcem Kranja in da bi 
za izvedbo teka uredili pot, po 
kateri bi tekli tekači. Z ureditvi
jo poti ne bi ustregli samo teka
čem, ampak tudi prebivalcem 
Kranja, po kateri se dnevno 
sprehajajo. 

Ker pretežni del poti poteka 
po Ovčanovem zemljišču, sem 
se o tem že pogovarjal z Ovča-
nom. Zagotovil mi je, da ne bi 
nasprotoval ureditvi poti, kot 
P°gojje postavil samo postavi
tev takih ovir, skozi katere ne bi 
mogli voziti avtomobilisti ah 
druga motorna vozila. 

Mislim, da bi sedaj, ko bo ob
novljeno letno kopališče, ko
palcem po končanem kopanju z 
ureditvijo poti ponudili še do
datno športno udejstvovanje, 
sprehode v naravo. 

Hvala za razumevanje in vas 
posluh za potrebe občanom 
Mestne občine Kranj. 

Jože Dolhar, Kranj 

http://www.rgi.si
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M A L I O G L A S I 
S 2 0 1 - 4 2 - 4 7 
2 2 0 1 - 4 2 - 4 8 
« 2 0 1 - 4 2 - 4 9 
fax: 2 0 1 - 4 2 - 1 3 

O B V E S T I L O 
Naše cenjene naročnike in 
stranke obveščamo, da imamo v 
malooglasni službi 

N O V D E L O V N I Č A S , 
in sicer: od ponedeljka do petka 
neprekinjeno od 7. -16.30 ure. 

A P A R T M A -

P R I K O L I C E 

OTOK PAG - METAJNA: oddamo APART-
MAJE za 2,3 in 4 osebe ter manjši studio, 
primeren za mlad par. Inf. TT 00-385-51-
26-77-13 ali 00-385-53-66-71-57 5512 

PORTOROŽ - novi 2 sobno APARTMAJI, 
pogled na morje, ugodno, rezervacije. TT 
041/75-75-50, www.ananina.com 5906 

ODDAM POČITNIŠKO HIŠO v termah 
Čatež, 6 ležišč. TT 041/774-286 6195 

Prodam KAMP prikolico Adria, dobro 
ohranjena. TT 041/623-872 esis 

ODDAM APARTMA v termah Čatež v zi
danem objektu s petimi kartami. TT 
041/633-195 6558 

V Pučišcu, na otoku Braču, v borovem 
gozdičku, 50 m oddaljeno od morja, vam 
nudimo polpenzione z možnostjo najema 
apartmaja. TT 00-385-21-633-144 eess 

OTOK ŠOLTA pri Splitu APARTMAJI v hiši 
blizu morja, ODDAM, TT 041/596-015 
6749 

ŠMARJEŠKE TOPLICE - Prodamo več 
apartmajev različne velikosti po ugodni 
ceni, K3 KERN d.o.o., Maistrov trg 12, 
Kranj, tel. 04 202 13 53, 202 25 66 

BLED - center; 62 m2, dve leti star, lepo 
opremljen počitniški apartma v stavbi 
Uniona. Cena: 24,6 mio SIT. SVET 
NEPREMIČNINE, d.o.o., tel. 28 11 000. 

BOH. BISTRICA; 36,85 m2, prodamo še 
zadnji opremljen apartma v neposredni 
bližini smučišča, cena 11,7 mio SIT. SVET 
NEPREMIČNINE, d.o.o., tel. 28 11 000. 

A P A R A T I S T R O J I 

VRTAVKASTI ZGRABUALNIK in PUHAL-
NIK za seno, prodam. TT 041/608-563 
6659 

Prodam prevozni BAZEN 160 I, PUHAL-
NIK Tajfun, SLAMOREZNICO Speizer in 
Eple. TT 041/521-383 6676 

Ugodno prodam PREDSETVENIK (1,6 
m), ŠKROPILNICO Agromehanika Kranj, 
200 I in PUHALNIK, moč motorja 7,5 KW. 
TT 259-53-50 in 031 /884-647 eeso 

Prodam rabljeni TRAČNI OBRAČALNIK 
220. TT 5801-915 6706 

PRALNI STROJ Gorenje, star 6 let, pro
dam. TT 041/878-494 6712 

l o m m č e v a 2. 4 0 0 0 Kranj • S t r a i i š č e 
I.. 0 4 / 2 3 1 5 f>00. tax: 0 4 / 2 3 1 5 - 6 0 1 

g s m : 0 4 0 / 2 0 0 6 6 2 

POSfl6DOVflNJe, ZASTOPANJA, PRODAJR 

Prodam nov ŠIVALNI STROJ PFAF. Cena 
ugodna. TT 25-72-055 6727 

Prodam STRUŽNICO Krušik, polav
tomatska, do SIP 15 mm. TT 259-52-30 
6736 

Prodamo TRAČNO ŽAGO za razrez 
hlodovine. TT 041/758-954, Jevšek Rudi 
6741 

Prodam ROTACIJSKO KOSILNICO SIP 
135 cm, PAJEK in SAMONAKLADALKO 
SIP 16 m3. TT 041/865-675 6743 

Ugodno prodam TRAKTORSKO 
ŠKROPILNICO Agrotehnika 200I in DRO-
BILEC za žito. TT 041 /799-381 6/44 

Prodam ZAMRZOVALNO SKRINJO in 
ZAMRZOVALNO OMARO. TT 041/597-
933 6762 

Samonakladalno PRIKOLICO SIP 19, pro
dam. B" 041/356-157 6773 

Ugodno prodam STAREJŠI ŠIVALNI 
STROJ Singer. TT 25-71-847 6780 

G A R A Ž E 

KRANJ - Šorlijeva; kupim TRIPLEX 
GARAŽO, na nivoju, po ceni 2.340.000 
SIT. TT 031/852-592 6642 

Kranj - Šorlijeva; prodamo triplex garažo v 
kleti, cena 1.650.000,00 SIT. SVET 
NEPREMIČNINE, d.o.o., tel. 28 11 000. 

G L A S B I L A 

Zaposlitev išče GLASBENIK - HAR-
MONIKAR za igranje, na obletnicah in 
zabavah. TT 252-14-98 ali 031/595-163 

G R . M A T E R I A L 

OKNA, lesena, plastična, VRATA, ugodno 
prodam in KUPIM HLODOVINO. TT 
040/354-108, 5124-223 6137 

VHODNA macesnova VRATA, 2 kom, no
tranja VRATA hrast natur, 4 kom, OKNO 90 
x 160 Termopan. g 041/562-892 6639 

Ugodno zamenjam 16 suhih borovih PLO
HOV za suhe smrekove plohe. TT 512-27-
94, zvečer 6 6 5 8 

SUHE HRASTOVE PLOHE, prodam. V 
041/806-239 6 7 2 1 

H I S E K U P I M O 

HIŠE KUPIMO GORENJSKA manjšo, 
lahko starejšo hišo za znanega kupca. 
DOM NEPREMIČNINE, 202 33 00, 2369 
333 ,041 /333 222 4253 

V okolici Kranja kupimo stanovanjsko hišo 
s pripadajočim zemljiščem za znano stranko 
z gotovino! Nepremičninska družba LO-
MAN, d.o.o. Kranj, tel.: 0 4 1 / 347 323, 
0 4 / 2 3 6 2 8 9 0 

H I Š E O D D A M O 

HOTEMAŽE - oddamo starejšo HIŠO z vr
tom, 3 ss neopremljeno stanovanje, ogre
vanje na trda goriva, cena 70 000 SIT/mes. 
DOM NEPREMIČNINE TT 202-33-00, 
041 /333-222 6593 

H I Š E N A J A M E M O 

U r e j e n a d r u ž i n a 

z a d a l j š e o b d o b j e 

n a j a m e H I Š O 

v Š e n č u r j u . 

T e l e f o n : 0 4 1 / 6 1 1 - 8 0 4 

H I Š E P R O D A M O 

KRANJ Vod. stolp v mirni soseski na 
parceli 730 m2 prodamo dvostanovanjsko 
hišo z vrtom in garažo, potrebno obnove, 
KRANJ Šorlijevo naselje na dobri lokaciji 
prodamo obnovljeno, zelo lepo, vrstno hišo 
na parceli 499 m2, cca 360 m2 uporabne 
površine, DRULOVKA lepo, vrstno enonad-
stropno hišo 6x17 m, na parceli 178 m2. 
cena 36,5 mio SIT, MLAKA dvostanovan
jsko hišo na parceli 1033 m2, 350 m2 
uporabne površine, KOKRICA hišo v IV. gr. 
fazi na parceli 541 m2, lahko dvostanovan-
jska, 44 mio SIT. DOM NEPREMIČNINE, 
202 33 00, 2369-333, 041/333-222 

ZREČE - Bio masivne, energij
sko varčne hiše, prodamo. 
Možnost kredita Baleta -
Satler in drugi d.n.o. Ob 
dolenjski železnici 12, 1000 
Ljubljana, tel.: 01 /428 93 
99, gsm: 041 310 635 

Bled-Bodešče, samostojna, 180 m2, 600 
m2 zemljišča, cena: 33.000.000,00 SIT 
Bled-Mlino, samostojna, stara 10 let, lepa 
lokacija, 450 m2 parcele. Begunje-okolica, 
manjša, simpatična, sončna lega 200 m2 
zemljišča, Cena: 13.000.000,00 SIT. Be
gunje -kot samostojna, 400 m2 zemljišča, 
140 m2 stan., izredna lokacija. Škofja 
Loka: 157m2 stan. površine, parcela 
202m2, čudovita sončna lokacija, Škofja 
Loka-Log: 250 m2, 1500 m2 parcele, ču
dovita lokacija. Tržič-okolica, lahko 
dvostanovanjska, zelo lepo urejena, 800 
m2 parcele-razgled. Žiganja vas: dvosta
novanjska, mirno okolje, cena: 33. 
000.000,00 SIT. Cerklje - Dvorje: dvo-
družinska, 1000 m2 parcela, lep razgled, 
cena: 37.000.000,00 SIT Kranj-Drulovka: 
vrstna, enodružinska, mirna okolica, cena 
30.000.000,00 SIT. Obiščite nas tudi na 
naši spletni strani www.itd-plus.si imamo še 
več ITD + NEPREMIČNINE Tel:04/23 81 
120 04/236-66-70, 

TRŽIČ, bližina - na mirni lokaciji stan.hiša 
vel. 10,6x9,8 m2, parcela 1.600 m2, lahko 
tudi dvodružinska, K3 KERN d o.o., 
Maistrov trg 12, Kranj, tel. 04 202 13 53, 
202 25 66 

TRBOJE - stan.hiša vel. 9,2 x 8,3 m, na 
parceli manjši objekt, parcela 883 m2, rav
na in sončna, K3 KERN d.o.o., Maistrov trg 
12, Kranj, tel. 04 202 13 53, 202 25 66 

KOKRA- stan.hiša na parceli 1447 m2, 
potok na parceli, vseljiva po dogovoru, K3 
KERN d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj, tel. 04 
202 13 53, 202 25 66 

P R E M I Č N I N 
r—\/—\(7\ / J l - ^ a mike-co.si 

Koroška c. 54, Tržič d.o.oV 

2 0 2 6 - 1 7 2 
JEZERSKO - manjša stan.hiša popolnoma 

obnovljena na parceli 1238 m2, 7500 m2 
njiv, cena - 10,0 mio SIT, K3 KERN d.o.o., 
Maistrov trg 12, Kranj, tel. 04 202 13 53, 
202 25 66 

KRANJ, bližina - starejša stan.hiša delno 
obnovljena, parcela 715 m2, menjamo tudi 
za stanovanje, K3 KERN d.o.o., Maistrov 
trg 12, Kranj, tel. 04 202 13 53, 202 25 
66 

KRANJ, bližina - nova nedokončana 
stan.hiša vel. 10 x 11 m, parcela 541 m2, 
sončna lokacija, možnost dokupa še do
datne parcele, K3 KERN d.o.o., Maistrov 
trg 12, Kranj, tel. 04 202 13 53, 202 25 
66 

Žiganja vas - stan.hiša vel. 9 x 12 m, stara 
21 let, parcela 574 m2, lepo urejena, K3 
KERN d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj, tel. 04 
202 13 53, 202 25 66 

Drulovka - vrstna končna hiša, lepo ureje
na, podkletena v celoti, parcela 151 m2, 
K3 KERN d.o.o.. Maistrov trg 12, Kranj, tel. 
04 202 13 53, 202 25 66 

TRŽIČ - na odlični lokaciji hiša v IV. gr.fazi, 
montažna izvedba, parcela 1.320 m2, K3 
KERN d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj, tel. 04 
202 13 53, 202 25 66 

RADOVLJICA, bližina - starejša bivalna 
stan.hiša z gosp.poslopjem na parceli 760 
m2, cena = 16,0 mio SIT, K3 KERN d.o.o., 
Maistrov trg 12, Kranj, tel. 04 202 13 53, 
202 25 66 

ŠKOFJA LOKA, Kamnitnik, prodamo 
samostojno hišo s poslovnim delom, sonč
na lega, urejen vrt, mirna okolica. REAL 
KARANT, nepremičnine, Škofja Loka, tel: 
04 512 74 74, 040 794 906, 051 307 396 

MEDVODE, ugodno prodamo 1/2 dvojč
ka, 3 etaže, komplet obnovljeno, mirna 
okolica. REAL KARANT, nepremičnine, 
Škofja Loka, tel: 04 512 74 74 , 040 794 
906,051 307 396 

Kranju v smeri proti Škofji Loki, , na sončni 
in ravni lokaciji prodamo samostojno hišo z 
pomožnim objektom na parceli 960 m2, 
primerno tudi za poslovno dejavnost! 
Nepremičninska družba LOMAN, d.o.o. 
Kranj, tel.: 0 4 1 / 347 323, 0 4 / 2362890. 

Preddvor, 18 let stara stan. hiša, s poslop
jem primernim za obrtno delavnico, parcela 
800m2, cena dogovor, možna menjava za 
manjšo posest v okolici Škofje Loke! 
Nepremičninska družba LOMAN, d.o.o. 
Kranj, tel.: 0 4 1 / 347 323, 0 4 / 2362890. 

Naklo, dvostanovanjska hiša, stara 20 let s 
parcelo 700m2, možna menjava za vikend! 
Nepremičninska družba LOMAN. 
d.o.o.Kranj, tel.: 0 4 1 / 347 323, 0 4 / 
2362890. 

Kranj, smer Brdo prodamo kvalitetno 
novoizgrajeno, znotraj nedokončano 
stan.hišo atraktivnega izgleda, na odlični, 
ravni ter sončni lokaciji, velikost parcele ca 
540 m2! Nepremičninska družba LOMAN, 
d.o.o.Kranj, tel.: 0 4 1 / 347 323, 0 4 / 
2362890. 

ERMA5 
Spodnji trg 30 
4220 Škofja Loka 
tel.: +386(0) 40 686 048 
e-mail:erma5@volja.net 

OTOČE, 12 km iz Kranja, enodružinska 
odlično urejena stan, hiša na parceli ca 
700 m2, 150 m2 bivalnih povr., klet, 
garaža, CK, alarm ipd.Cena: 34.9 MIO sit. 
Nepremičninska družba LOMAN, d.o.o. 
Kranj, tel.: 0 4 1 / 347 323, 0 4 / 2362890. 

CERKLJE NA GORENJSKEM, prodamo 
visokopritlično hišo, na cca 528 m2 
zemljišča, stara 7. let, vsi priključki, ogre
vanje CK - olje, vseljivost in cena po dogov
oru. AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-430, 
04-23-65-360 

ZGORNJE BITNJE, prodamo enodružin
sko hišo, na 320 m2 zemljišča, stanovan
jske površine cca 90 m2 v etaži, delno pod
kletena, bivalno pritličje + mansarda, CK-
olje,telefon, vseljivost in cena po dogovoru. 
AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-23-
65-360 

KRANJ - PLANINA I, na 211 m2 zemljišča, 
prodamo 1 / 2 hiše v dveh etažah + pol kleti, 
138 m2 stavbnega zemljišča, balkon, last
na CK-olje, priključek za KTV+internet, 
TEL., števec za vodo, skupna garaža cca. 
15 m2, možnost poslovnega prostora, 
vseljivost in cena po dogovoru. AGENT 
KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-23-65-360 

N E P R E M I Č N I N E 

A G E N T - K r a n j 
TEL.: 2 3 6 5 - 3 6 0 , 2 3 6 5 - 3 6 1 
JatoBstžL&aa ^^j.vj'..,j'!!.3::.,l 

KRANJ - PRIMSKOVO, na 200 m2 pro
damo del dvojčka, lastni vhod + garaža, v 
celoti podkleten, bivalna prva etaža + 
neizdelana mansarda, CK - olje, vsi priključ
ki, vseljivo takoj, cena po dogovoru. 
AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-
23-65-360 

KRANJ - ZGORNJE BITNJE, na cca 400 
m2 zemljišča, prodamo visokopritlično 
hišo, staro 4.leta, v celoti podkletena, bival
no pritličje + neizdelana mansarda, vsi 
priključki, CK - olje, vseljivost in cena po 
dogovoru. AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-
430, 04-23-65-360 

CERKLJE NA GORENJSKEM - BLIŽNJA 
OKOLICA, na zelo lepi lokaciji, prodamo 
pritlično enodrožinsko hišo, 572 m2 
zemljišča, stara cca 11.let, brez CK, vseljivost 
in cena po dogovoru. AGENT KRANJ, tel. 04-
23-80-430, 04 - 23-65-360 

Bled; blizu centra prodamo obnovljeno tris-
tanovanjsko hišo, 88, 109 in 85 m2. Ugodni 
plačilni pogoji, možne menjave. SVET 
NEPREMIČNINE, d.o.o., tel. 28 11 000. 

GORENJA VAS - Reteče; 150 m2, en
odružinska, podkletena, pritlična montažna 
hiša, stara 25 let, parcela 2161 m2. Cena: 
51,5 mio SIT. SVET NEPREMIČNINE, 
d.o.o., tel. 28 11 000. 

Škofja Loka - Podlubnik; 169 m2, vrstna 
hiša s 310 m2 zemljišča, ob zelenem pasu. 
Cena: 45,6 mio SIT. SVET NEPREMIČ
NINE, d.o.o., tel. 28 11 000. 

BLED - Mladinska; 160 m2, starejša vila, 
potrebna obnove. Cena: 30,4 mio SIT. 
SVET NEPREMIČNINE, d.o.o., tel. 28 11 
000. 

NAKLO; 150 m2, starejša, zgornja etaža 
je v celoti adaptirana, mirna in sončna 
lokacija. Parcela 800 m2. Primerna za eno 
družino. Cena 28 mio SIT. SVET 
NEPREMIČNINE, d.o.o., tel. 28 11 000. 

SP. BRNIK; 150 m2, nova hiša dvojček, 
parcela 260 m2, v notranjosti manjkajo za
ključna dela, okolica je urejena. Sončna 
lega. Primerna za eno družino. Cena 27 
mio SIT. SVET NEPREMIČNINE, d.o.o., 
tel. 28 11 000. 

PREDDVOR-Zg. Bela; 160 m2, enodružin
ska, stara 25 let, na parceli 700 m2, ob ze
lenem pasu, mirna lokacija, takoj vseljiva. 
Cena 36 mio SIT. SVET NEPREMIČNINE, 
d.o.o., tel. 28 11 000. 

TRŽIČ - Bistrica; 250 m2, vrstna, vseljiva 
takoj, parcela 350 m2, nova streha, mirna 
in sončna lokacija. Cena 38,4 mio SIT. 
SVET NEPREMIČNINE, d.o.o., tel. 28 11 
000. 

ŠKOFJA LOKA - Papirnica; 250 m2, pro
damo nedograjeno atrijsko hišo v 5. gr. fazi. 
Mirna lokacija ob gozdu, z lepim razgle
dom, parcela 754 m2. Cena: 53,8 mio SIT. 
SVET NEPREMIČNINE, d.o.o., tel. 28 11 
000. 

R E M I C 

L E S T 

S.t-ov()(), 041/70.1-806 
KRANJ - center; 150 m2, stara meščans

ka hiša, primerna tako za poslovno de
javnost kot tudi za stanovanja. Možna je 
menjava za stanovanje v severnem delu 
Kranja. Cena 32 mio SIT. SVET 
NEPREMIČNINE, d.o.o., tel. 28 11 000. 

KRANJ - Mlaka; 423 m2, hiša v IV. grad
beni fazi, komfortna, luksuzna gradnja, 
1020 m2 parcele, idilična, sončna lega, 
cena 52,7 mio SIT. SVET NEPREMIČ
NINE, d.o.o., tel. 28 11 000. 

Drulovka; 250 m2, novejša vrstna atrijska 
hiša, tlorisa 17 x 6,40m, kvalitetno grajena, 
z vsemi priključki, parcela 400 m2. Cena 
40 mio SIT. SVET NEPREMIČNINE, d.o.o., 
tel. 28 11 000. 

KRANJ - okolica; 220 m2, dvostanovanjs
ka, nova, sodobno grajena, 600 m2 
parcele, možnost PP v pritličju - delavnica, 
cena 42 mio SIT. SVET NEPREMIČNINE, 
d.o.o., tel. 28 11 000. 

MEDVODE - Zbilje; 360 m2, razgled na 
jezero, novejša, kvalitetna, lahko dvodružin
ska, parcela 804 m2, sončna, mirna lega, 
cena 67,9 mio SIT. SVET NEPREMIČNINE, 
d.o.o., tel. 28 11 000. 

KRANJ- DRULOVKA prodamo vrstno hišo 
127m2 stan. površine na parceli 
145+200m2. STANING 04 / 20 42 754 
0 5 1 / 306 150 

BOHINJ prodamo skoraj NOVO visoko
pritlično hišo 9x9m2 na parceli 372m2 za 
58.500.000 SIT. STANING 0 4 / 20 42 754 
051 / 306 150 

KRANJ - obrobje mesta prodamo lepo ob
novljeno vrstno atrijsko hišo na parceli 
500m2. STANING 0 4 / 20 42 754 0 5 1 / 
306 150 

KRANJ- BESNICA prodamo nedokončano 
visokopritlično hišo na lepi ravni parceli 
643m2. STANING 0 4 / 20 42 754 0 5 1 / 
306 150 

O A D 
NEPREMIČNINE 
Hotel (irajski dvor. Kranjska c. 2, 

4240 Radovljica, tel.: 04/531-44-24. 
O.M/322-246. 041/703-839 

NAKLO: prodamo dvodružinsko hišo, 
parcela 500 m2, cena 45 mio. FRAST 
nepremičnine 041 734 198 

ŠKOFJA LOKA: prodamo hišo, vzdrže
vano, na parceli 500m2, cena 34 mio. 
FRAST nepremičnine 041 / 626 581 

VODICE: prodamo sodobno novejšo hišo, 
12 x 10 m, na lepi lokaciji, 58 mio. FRAST 
nepremičnine 0 4 1 / 626 581 

PODNART, okolica - starejšo stan. hišo, 
cca 90 m2, potrebno popolne prenove, 
pare. 774 m2, ugodno prodamo, Mike & 
Co. d.o.o., 20-26-172, 031 605-114, 
www.mike-co.si 

VISOKO, Luže - 1 / 2 dvostanovanjske hiše 
v I.nad.(3 ss), 85 m2, obnovljena, delno 
opremljena, prodamo, Mike & Co. d.o.o., 
20-26-172, 031 605-114, www.mike-co.si 

BREG OB SAVI visokopritlično, nedkon-
cano hišo z delavnico na parceli cca 1000 
m2, TRŽIČ UGODNO na izredni lokaciji z 
lepim razgledom prodamo pritilieje hiše z vr
tom in garažo, 18 mio SIT. DOM 
NEPREMIČNINE, 202 33 00, 2369 333, 
041/333 222 4252 

KRANJ Mlaka ugodno prodamo starejšo 
hišo na parceli cca 200 m2 potrebno ob
nove, cca 100 m2 uporabne površine. BLED 
okolica UGODNO prodamo samostojno, 
enonadstropno, podkleteno stanovanjsko 
hišo (33 I), na parceli 634 m2, 285 m2 
uporabne površine, potrebna delne obnove, 
cena 29 mio SIT. DOM NEPREMIČNINE, 
202 33 00, 041/333 222 

Prodam HIŠO, takoj vseljivo, lepo ohran
jen, z manjšim vrtom v Dvorski vasi pri Be
gunjah, nižjega cenovnega razreda. Infor
macije Dvorska vas 18 TT 53-33-239 6287 

HIŠO na Drulovki, 210 m2, podkleteno, 
opremljeno, velika terasa, vrt, prodamo za 
170.000 EUR (39,8 mio SIT, 809 
EUR/m2). TT 041/667-827 6548 

V Šk. Loki, blizu centra, prodam 
STANOVANJSKO HIŠO, v celoti obnovl
jeno, 160 m2 stanovanjske površine, 
parcela 350 m2, cena 30 mio SIT TT 
040/702-551 6640 

V Sp. Besnici prodam STAREJŠO HIŠO 
na parceli 915 m2. TT 231-78-00 675b 

Prodam dvostanovanjsko HIŠO na Kokri
ci. TT 031/549-008 6 7 8 5 

I Z O B R A Ž E V A N J E 

Instruiram MATEMATIKO za OŠ in SŠ. BS 
&BB Bitežnik in partner d.n.o., Za jezom 
14, Tržič TT 031 /498-500 6 6 0 2 

K U P I M 

Kupim ROTACIJSKO KOSILNICO. PAJEK 
SIP, SAMONAKLADALKO hribovsko SIP, 
NAKLADALEC HLEVSKEGA GNOJA, 
hidraulični, TROSILEC hlevskega gnoja ter 
CISTERNO za gnojevko Creina. TT 
041/597-086 65/3 

Kupim "kanglo" za mleko 10 I, prodam 
AJDO. TT 25 21 499 6713 

Kupim ODJEMALEC SILAŽE Kuhn s 
teleskopom. TT 041 /263-728 6745 

L O K A L K U P I M 

KRANJ, Lokal cca 60m2 v pritličju z 
možnostjo dovoza kupimo. NEPI nepremič
nine 041 425-380 ' 

L O K A L O D D A M 

BREG ob Savi ugodno oddamo delavnico 
za mirno dejavnost, 180 m2, tel., CK, WC. 
parket, cena 117.000 SIT/mes, KRANJ 
oddamo ali prodamo poslovne prostore za 
različne dejavnosti. DOM NEPREMIČNINE, 
202 33 00, 041 /333 222 .5969 

Oddam GOSTINSKI LOKAL v Tržiču z 
možnostjo odkupa inventarja. Dodatne inf. 
na TT 070/350-114 6278 

KRIŽE pri Tržiču - oddam v najem 
GOSTINSKE PROSTORE, cca. 122 m2, 
na dobri lokaciji, z vrtom in vsemi 
pomožnimi prostori TT 041/753-513 ali 
04/2012-754 6361 

KRANJ-okolica ODDAM POSLOVNE 
PROSTORE, 75+80m2 (servis, pisarne, 
predstavništva). TT 041 /691 -249 6601 

ODDAM PROSTOR 40 m2 za pisarno ali 
mirno obrt. TT 25-72-055 8726 

V najem oddam TRGOVINO z mešanim 
blagom v Radovljiški občini. TT 53-36-414 

SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE 

TEMM1IK d.d. 

I T D + n e p r e m i č n i n e 
Slovenski trg 8,4000 Kranj 
teMtrc: 2366-670,2366-677 
GSM:041/755-296 
E-MAIL:itd,nepremicnine@s/'ol.net 
PRI NAS SE MAKSIMALNO POTRUDIMO ZA VAS 

DELAMO ZANESLJIVO, HITRO IN UGODNO. 

• • • V l i l i I w 

M 
KRANJ, Primskovo - v pritličju in nad

stropju poslovne prostore, K3 KERN 
d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj, tel. 04 202 
13 53, 202 25 66 

KRANJ, center - frizerski salon 35 m2 v 
pritličju objekta, K3 KERN d.o.o., Maistrov 
trg 12, Kranj, tel. 04 202 13 53, 202 25 
66 

KRANJ - posl. prostor - pisarne v 
poslovnem objektu, 124 m2, ločeno od os
talih, K3 KERN d.o.o., Maistrov trg 12, 
Kranj, tel. 04 202 13 53, 202 25 66 

ŠKOFJA LOKA - Kapucinski trg; 85 + 91 
m2, oddamo poslovne prostore na odlični 
lokaciji, primerne tudi za trgovski lokal. 
Cena najema v pritličju je 2.500,00 
SIT/m2, v nadstropju pa 1.870,00 SIT/m2. 
SVET NEPREMIČNINE, d.o.o., tel. 28 11 
000. 

KRANJ - Labore; 667 m2, poslovni pros
tori v 1. nadstr., novejši, urejen dostop in 
parkiranje, oprema po dogovoru Cena: 
2.340 si t /m2. SVET NEPREMIČNINE, 
d.o.o., tel. 28 11 000. 

POSLOVNI PROSTOR na dobri lokaciji v 
Kranju ODDAMO v najem. IT 236-16-32 

L O K A L P R O D A M 

Kitajsko restavracijo v Radovljici, GOSTIL
NO v Šk. Loki in MOTEL pri Kočevju, pro
dam. TT 041/504-414 5123 

RADOVLJICA, bližina - novejše gostišče v 
obratovanju vel. 230 m2, z vsem inventar
jem, K3 KERN d.o.o., Maistrov trg 12, 
Kranj, tel. 04 202 13 53, 202 25 66 

KRANJ - proizvodni-skladiščni prostor s 
pisarnami 1600 m2, prodamo ali oddamo, 
K3 KERN d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj, tel. 
04 202 13 53, 202 25 66 

KRANJ, Zlato polje - poslovni prostor 28,3 
m2 v pritličju objekta, K3 KERN d.o.o.. 
Maistrov trg 12, Kranj, tel. 04 202 13 53, 
202 25 66 

ŠKOFJA LOKA, center, prodamo poslovne 
prostore v treh etažah cca. 780 m2, 
možnost stanovanjskih enot. REAL 
KARANT, nepremičnine, Škofja Loka, tel: 
04 512 74 74, 040 794 906, 051 307 396 

M O T O R N A 

K O L E S A 

SKUTTER APRILI A AREA 51, 10.000 km, 
letnik 1999, lepo ohranjen, prodam TT 23 
56 300 6760 

O B V E S T I L A 

družba za gradbeništvo, inženiring, trgovino 

Stara cesta 2, 4220 Škof ja L o k a 

N O V O G R A D N J E 

P R E V Z E M S T A N O V A N J 
V J U N I J U ! ! ! 

• ŠENČUR - SAJOVČEVO NASELJE 
-2S STANOVANJA OD 63 m2 
-3S STANOVANJA OD 86m2 
-3S+K VELIKOSTI 90m2 

• ŠKOFJA LOKA - ATELJE 
- 2S+K VELIKOSTI OD 73m2 
- 3S STANOVANJE 
-DUPLEXI OD 119m2 

• GORENJA VAS • STANOVANJA IN LOKALI 
-GARSONJERA 30,5m2 
-2S STANOVANJE 51,5m2 
-POSLOVNI LOKALI VEL. OD 30m2 

• LESCE 
-2S+K OD 68m2 

O S T A L O ; 

•POSLOVNI PROSTORI V KOMPLEKSU 
METULJČEK V ŠKOFJI LOKI (LOKALI VE
LIKOSTI OD 55m2); CENA 210.000,00 
SIT/M2 

• POSLOVNI PROSTORI V OPC ŠENČUR 
• GARAŽNI BOKS V TRIPLEKS GARAŽAH 

NA TRATI (ŠKOFJA LOKA) 

I N F O R M A C I J E N A T E L E F O N 
0 4 5 1 1 2 6 0 0 

Prodam nove PLANINSKE ČEVLJE Rati-
tovec št. 36, 38, 42. TT 25-72-055 6726 

O T R . O P R E M A 

VOZIČEK Inglesina. globok in športni del, 
stajica in banjica, ugodno. TT 031 /329 -
207, popoldan 6655 

Prodam kombiniran OTROŠKI VOZIČEK 
Inglesina, zelo lepo ohranjen. TT 031 /687-
400 6884 

Kombiniran VOZIČEK Peg Perego. velika 
kolesa, modre barve in avtosedež Hauck. 
TT 031/219-673 87» 

Prodam kombinirani OTROŠKI VOZIČEK 
Peg Perego, ohranjen, za 20.000 SIT. tr 
031/309-744 6729 

O S T A L O 

LESTVE iz lesa vseh vrst in dolžin dobite 
Zbilje 22, 01/3611-078 3097_ 

Prodam motorno TOČILO ZA MED. TT 
041/320-669 663? 

Ugodno prodam skoraj nove STATVE. TT 
513-32-40 eesfi 

Prodam 3 stare hrastove, izdolbene STE-
BRE za kozolec. TT 2310-503 pese 

Prodam KOTEL za žganjekuho 60 I. I t 
533-00-50 6720 

P R I D E L K I 

CVIČEK in belo LAŠKI RIZLING ugodno 
prodam. Možna dostava. TT 041/830-461 

6524 

Prodam dobro DOMAČE VINO cviček m 
bela in domače ŽGANJE Sr. Dobrava 14, 
Kropa 6660 

M A K L E R 
BLED d.o.< 

P R O D A J A N F P R E M l C N I N 

49.60 ftbl, ljubljanska astri 

tel: 5767-600, 041/647-974 

CVIČEK in BELO VINO iz izbranih vrst 
grozdja, malo špricano, prodamo. TT 
050/637-277 6675 

Prodam JEČMEN in KORUZO. TT 
040/326-708 6?i4 

Prodam SENO. Jenko, Lajše 8, Gor. vas, 
TT 518-14-34, zvečer 6738 

Obveščam cenjene stranke, da v letu 
2003 NE BO na razpolago ZELJA v glavalj. 
Jenko, Lajše 8, 4224 Gorenja vas 6739 

Prodam DOMAČE ŽGANJE - mešano 
sadje. B" 031/530-531 e?48 

P O D A R I M 

Podarimo 2 mlada MUCKA TT 595-50-

N O T A R Vojko PINTAR 
o b v e š č a m , » 

da bom s 25. 5. 2003 svojo notarsko pisarno preselil v prostore nove poslovne 

stavbe IC DOM v Kranju (bivši Gradbinec), nasproti Zavarovalnice Triglav v Kranju. 

Naslov notarske pisarne bo zato od 25. 5. 2003 dalje: 

Kranj, Nazorjeva ulica 1/1. 

. Telefonske številke notariata ostajajo nespremenjene in bodo kot doslej: 

Tel.: 04 281 55 20, fax: 04 281 55 30 

e-mail: notar.vp@siol.net 

O B L A Č I L A 

ODKUPUJEMO SMREKOVO in MACES-
NOVO HLODOVINO. TT 530-65-55 
041/680-925 BRAZDA d.o.o., Poljšica pri 
Podnartu 6 

Ugodno prodam komplet fantovsko OB-
HAJILNO OBLEKO - temno modro. TT 
031/213-304 6648 

Podarimo OTROŠKO in FANTOVSKO 
KOLO TT 041/607-437, okolica Bleda 

Podanm 7 tednov stare MUCKE TT 58-74-
076 

V Podljubelju PODARIM 2500 kosov dobre m 
malo rabljene STREŠNE OPEKE TI 5945-288 

6 tednov stare MEŠANČKE podarimo, 
majhne rasti, črni z rjavimi ožigi. TT 23410-
30. po 12. uri 68i7 

http://www.ananina.com
http://www.itd-plus.si
mailto:erma5@volja.net
http://www.mike-co.si
http://www.mike-co.si
mailto:notar.vp@siol.net


P O S E S T I 

KMETIJSKO ZEMLJIŠČE ali KMETIJO 
kupim. _ 031 /54-88-41 1314 

LAHOVČE na robu naselja prodamo več 
ravnih, zazidljivih parcel različnih velikosti, 
možnost gradnje na ključ, BESNICA v 
mirnem naselju sončno parcelo, 660 m2, 
17000 SIT/m2, BREZJE prodamo ravno, 
sončno parcelo ob robu naselja, 600 m2, 
15000 SIT/m2, BRITOF Voge prodamo 
zaz. parcelo 486 m2, na robu naselja, 9,9 
mio SIT. DOM NEPREMIČNINE, 202 33 
00, 2369 333, 041 / 3 3 3 222 4254 

Prodam ZAZIDLJIVO PARCELO V 
ZALOGU. Tel.: 041/647-257 

PARCELE KUPIMO KRANJ, SK. LOKA, 
RADOVUICA KUPIMO vec zazidljivih par
cel za znane'kupce. DOM NEPREMIČ
NINE, 202-33-00, 2369 333, 041 /333 
222 ' 4255 

d o m p l a n 

družba za inženiring, 
| nepremičnine, urbanizem 
I in energetiko, d.d. 
kranj,bleiweisova 14 

STANOVANJE PRODAMO 
• na Planini I. v Kranju prodamo 2*2 kabineta 
stanovanje v VI. nadstropju, izmere 91 m2; 
' v Kranju na Planini I. prodamo 3-sobno + 2 kabineta 
stanovanje, III. nadstropje, v izmeri 103,7 m2; 
' v Kranju na Planini I. prodamo dvosobno * 2 kabine
ta stanovanje v IV. nadstropju, izmere 88,6 m2; 
* v starem mestnem jedru Kranja prodamo starejše 
tr isobno stanovanje brez centralnega ogrevanja v I. 
nadsstropju, izmere cca 130 m2 
* na Planini l v Kranju prodamo obnovljeno garsonjero 
v XI. nadstropju, izmere 21 m2; 
' v Lescah prodamo starejše t r isobno stanovanje, 
potrebno obnove, v II. nadstropju, izmere 75 m2; 
' v Škofji Loki prodamo dvosobno stanovanje v IV. nad
stropju, v izmeri 53 m2, klasično ogrevano; 
" na Planini I. v Kranju prodamo dvosobno + kabinet 
stanovanje v IX. nadstropju, izmere 54,5 m2; 
* na Jesenicah prodamo obnovl jeno dvosobno 
stanovanje v I. nadstropju, izmere 53,70 m2: 
" na Planini III. v Kranju prodamo garsonjera stanovan
je v 2 nadstropju, izmere 33 m2 - nizek objekt; 
STANOVANJE ODDAMO V NAJEM: 
• na Planini I. v Kranju oddamo v najem v celoti opreml
jeno dvosobno stanovanje v VII. nadstropju, izmere 55 
m2; 
HIŠE PRODAMO 
' v Čirčah pri Kranju prodamo stanovanjsko hišo z 
gostinskim lokalom in urejenim parkirnim prostorom; 
" Kranj - bližnja okolica, prodamo družinsko enonad-
stropno hišo z 345 m2 bivalne površine in kletjo na 
parceli velikosti 1400 m2 (hiša je prenovljena); 
' v Podbrezjah prodamo visokoprit l ično hišo z gostin
skim lokalom v obratovanju in svojim parkirnim pros
torom, na parceli velikosti cca 1000 m2 
" v bližini Cerkelj na Gorenjskem prodamo pritlično hišo, 
tlorisa 12 x 11 m2, na parceli velikosti 572 m2; 
' v Kranju, v centru mesta, prodamo na lepi lokacij i 
starejšo hišo, potrebno obnove, z vso lokacijsko doku
mentacijo, ki omogoča nov poslovno-stanovanjski ob
jekt; 

" v Zmincu pri Škofji Loki prodamo visokopritl ično hišo 
v III. gradbeni fazi, na parceli velikosti cca 600 m2; 
' Z Bleda, 10 km proti Bohinju, prodamo starejšo hišo 
na parceli velikosti 520 m2; 
" na Kokrici pri Kranju prodamo novozgrajeno hišo v IV. 
gradbeni fazi, na parceli velikosti 541 m2; 
" v bližini Naklega prodamo visokoprit l ično hišo v III. 
gradbeni fazi, na parceli 500 m2; 
* v bližini Škofje Loke na zelo lepi lokaciji prodamo vi
sokopritl ično hišo na parceli, velikosti 160 m2. 
' Brezje nad Tržičem - vas Leše - prodamo starejšo 
kmečko hišo s trgovino v pritličju na parceli velikosti 80 
m2; 

v bližini Preddvora prodamo zelo lepo visokoprit l ično 
hišo, tlorisa 13 x 9 m2 na parceli velikosti 6 8 5 m2; 

na Kokrici pri Kranju prodamo starejšo visokoprit l ično 
hišo, tlorisa cca 10 x 8 m, na parceli velikosti 460 m2; 
' na Drulovki pri Kranju prodamo vrstno atrijsko hišo, 
tlorisa 17 x 6 m2. na parceli velikosti 182 m2; 
POSLOVNI PROSTOR - prodamo 
* na Jesenicah blizu železniške postaje prodamo 
poslovne prostore, primerne za pisarne, v II. nadstropju, 
v izmeri 307 m2; 
* v neposredni bližini Kranja prodamo več skladiščnih 
prostorov v skupni izmeri cca 450 m2 - lahko tudi po 
delih; 
" na Planini III. v Kranju prodamo gostinski objekt, del
no opremljen, velikosti 78 m2; 
* v Kranju blizu avtobusne postaje prodamo poslovne 
prostore v III. nadstropju, v izmeri cca 135 m2, primer
no za pisarne (možnost prodaje tudi manjših kvadratur); 
" v Kranjski Gori prodamo poslovni prostor v IV. grad
beni fazi, pritličje, v izmeri 136 m2 ; 
* v Kranju na Primskovem prodamo v mansardi 
poslovne prostore v izmeri cca 150 m2; 
' v Kraniu - Zlato polje prodamo poslovni prostor v 
pritličju, v izmeri 42 m2; 
" v Kranju, bl izu Zavarovalnice Triglav, prodamo 
poslovni prostor, primeren za trgovino, banko ali podob
no dejavnost, v skupni izmeri 552 m2 (bivši Comming); 
' v Kranjski gori prodamo poslovni prostor v izmeri 125 
m2 v pritličju stanovanjsko preskrbovalnega centra; 
* v Hrastju pri Kranju prodamo poslovni prostor v izmeri 
4 0 0 m2. primeren za trgovino ali skladišče in v mansar
di izdelanim dvosobnim stanovanjem, velikosti cca 60 
m 2 j 
* v Križah pri Tržiču prodamo poslovni prostor (primeren 
za trgovino) v pritličju, izmere 64 m2 - parkirišče ure
jeno; 
" na Planini II v Kranju prodamo poslovni prostor v I. 
nadstropju v izmeri 4 2 0 m2, možno tudi po delih; 
* v Radovl j ic i p rodamo manjši poslovni prostor v 
pritličju, izmere 20 m2; 
POSLOVNI OBJEKT • PRODAMO: 
* na Primskovem v Kranju prodamo dve poslovni stavbi 
različnih velikosti, na parceli velikosti cca 1000 m2 

•* v Kranju ob prometni cesti prodamo poslovni objekt s 
1120 m2 koristne površine na parceli velikosti 1010 
m2; 
POSLOVNI PROSTOR: • oddamo»najem 

* v Čirčah oddamo v najem skladiščni prostor, izmere 
cca 50 m2, višine 4 m; 
' v Čirčah pri Kranju oddamo v najem pisarniške pros 
tore v izmeri 80 m2; 
* v Centru mesta Kranja oddamo v najem več poslovnih 
prostorov različnih velikosti v II, nadstropju; 
* na relaciji Kranj • Škofja Loka - Sveti Ouh - oddamo v 
najem zelo lepo ureien poslovni prostor (prit l ičje 
etaža) v izmeri cca 150 m2; 
* blizu Kranja oddamo v najem večje parkir išče, na 
parceli velikosti 860 m2; 
* v Kranju na Cesti Staneta Žagarja oddamo v najem 
poslovni prostor v izmeri cca 40 rn2; 
* v Žireh oddamo v najem skladiščne prostore v izmeri 
cca 130 m2 (višina 3,30 m); 
' v Tržiču oddamo v najem manjši poslovni prostor v 
izmeri cca 30 m2, primeren za trgovino ali pisarno 
PARCELA - PRODAMO: 
• v Kranjski Gori - Podkoren prodamo zazidljivo parcelo 
v izmeri 2 .500 m2; 
* na Zg. Jezerskem prodamo zazidljivo parcelo, velikosti 
cca 1.500 m ; 
* v Žireh prodamo zazidl j ivo parcelo, vel ikost i cca 
3 000 m2 . možnost delitve tudi na manjše; 
* v Bitnjah pri Kranju prodamo zazidljivo parcelo ve 

likosti 1.800 m2 ; 
* v Vodicah prodamo parcelo, vel ikost i 9 5 0 m2, za 
poslovno dejavnost; 
' v bližini Šenčurja prodamo zazidljivo parcelo, komu 
nalno ureieno. v izmeri 6 3 0 m2; 
VIKEND PRODAMO 
* na Bledu prodamo vikend, tlorisa 46 m2 , na parceli 
velikosti 1400 m2; 
VIKEND PARCELA 
* pod Joštom nad Kranjem - Pševo prodamo vikend 
parcelo v izmeri 1166 m2 

ODGOVORNOST IN STROKOVNOST ZAGOTAVLJATA 
ZANESLJIVOST IN USPEH. 

ZAZIDLJIVO PARCELO v Lescah, 1 x 
2000 m2 ali 2 x 1000 m2 oz. 4 x 500 m2, 
prodam. _ 041/504-414 5124 

PODVIN - okolica: ugodno prodamo 
ravno, sočno, ZAZDIUIVO PARCELO 672 
m2, priključki v bližini, cena 14.900 
SIT/m2. DOM NEPREMIČNINE _ 202-
33-00,041/333-222 5543 

Lahovče pri Brniku prodamo - parcele z grad
benim dovoljenjem in nove stanovanjske hiše 
v pripravi zgrajene do IV. gradbene taze Inter-
da, d.o.o., tel.: 041/647-257, 041/333-222 

BITNJE prodamo ravno, sončno parcelo 
ob cesti, elektrika in voda na parceli 967 
m2, KRANJ Jama prodamo ravno, sončno 
parcelo ob cesti 778 m2. DOM 
NEPREMIČNINE, 202 33 00, 041 /333 
2 2 2 5966 

BITNJE - stavbna parcela 1.700 m2 ob 
glavni cesti, primerna za poslovno in 
stanovanjsko dejavnost, K3 KERN d.o.o., 
Maistrov trg 12, Kranj, tel. 04 202 13 53, 
202 25 66 

KRANJ, Labore - stavbna parcela za 
poslovno dejavnost 3786 m2, K3 KERN 
d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj, tel. 04 202 
13 53, 202 25 66 

Breg - Drulovka pri Kranju: prodamo stano
vanjske hiše in parcele z gradbenim dovo
ljenjem v pripravi Interda d.o.o., Tel.: 
041/647-257 

GORJE pri BLEDU: stavbno parcelo 412 
m2 z lokacijsko dokumentacijo, lokacija s 
pogledom, K3 KERN d.o.o., Maistrov trg 
12, Kranj, tel. 04 202 13 53, 202 25 66 

SMLEDNIK - stavbna parcela 600 m2, K3 
KERN d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj, tel. 04 
202 13 53, 202 25 66 

GOLNIK, parcela ca 1500 m2, ravna, mir
na, sončna lega. Elektrika, voda in brunari
ca na parceli! Nepremičninska družba LO
MAN, d.o.o. Kranj, tel.: 0 4 1 / 347 323, 
04 / 2362890 

FfokST d.o.o. Kranj 

Nepremičninska hiša Frast, d.o.o. 
PE Šuceva 27, 4000 Kranj 

04/234-40-80, 041/734-198 
e-mai/;nepremfcnine@frasf,si 

NAKLO - prodamo zazidljivo parcelo, cca 
800 m2, prevzem možen takoj, cena 
23.500,00 SIT/ m2. AGENT KRANJ, tel. 
04-23-80-430, 04-23-65-360 

BRITOF - VOGE, prodamo zazidljivo 
parcelo, 488 m2, prevzem možen takoj, 
cena 15.200.000,00 SIT. AGENT KRANJ, 
tel. 04-23-80-430, 04-23-65-360 

KRANJ - BESNICA, prodamo zazidljivo 
parcelo, 666 m2, prevzem možen takoj, 
cena 11.320.000,00 SIT. AGENT KRANJ, 
tel. 04-23-80-430, 04-23-65-360 

VODICE - prodamo parcelo 1.617 m2, 
delno zazidano stavbno zemljišče, prevzem 
možen takoj, cena 33.900 mio. SIT. 
AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-23-
65-360 

KRANJ, prodamo zazidljivo parcelo, 
2.222 m2, elektrika + voda na parceli, 
cena 38.920 mio. SIT. AGENT KRANJ, tel. 
04-23-80-430, 04-23-65-360. 

RADOVLJICA - Predtrg; 2110 m2, pro
damo stavbno zemljišče v območju zazidal
nega načrta za gradnjo dveh hiš. Parcela je 
ravna in v centru mesta. Cena: 35 mio SIT. 
SVET NEPREMIČNINE, d.o.o., tel. 28 11 
000. 

MLAKA - nad Begunjami; 830 in 843 m2, 
stavbno zemljišče na prisojni legi, dostop 
po asfaltu, voda in elektrika na parceli. 
Cena: 12,9 mio SIT. SVET NEPREMIČ
NINE, d.o.o., tel. 28 11 000. 

GOLNIK - Senično; 1.800 m2, zazidljiva 
parcela, strma, priključki na njej, primerna 
za bivalni vikend ali 'stanovanjsko hišo. 
Možnost dokupa gozda. Cena 7,5 mio SIT. 
SVET NEPREMIČNINE, d.o.o., tel. 28 11 
000, 

PREDDVOR - Možjanca; 484 m2, sončna 
parcela v naselju vikendov, rahlo v hribu, z 
razgledom. Cena 7,5 mio SIT. SVET 
NEPREMIČNINE, d.o.o., tel. 28 11 000. 

BRITOF; 486 m2, zazidljiva, ravna, pra
vokotne oblike, sončna lega. Cena 10,8 
mio SIT. SVET NEPREMIČNINE, d.o.o., 
tel. 28 11 000. 

GORENJSKA; zazidljive parcele za grad
njo stanovanjskih hiš nujno iščemo za naše 
stranke. SVET NEPREMIČNINE, d.o.o., 
tel. 28 11 000. _ _ _ _ _ _ _ 

ŠK. LOKA prodamo komunalno urejeno 
parcelo 650m2 po 17.500 SIT/m2. STAN-
ING 0 4 / 20 42 754 0 5 1 / 306 150 

SENIČNO prodamo zazidljivo parcelo 
1033m2 za 15.000.000 SIT. STANING 
04 / 20 42 754 0 5 1 / 306 150 

Prodam ZAZIDLJIVO PARCELO, 967 m2, 
ob glavni cesti v Zg. Bitnjah, izredna lokaci
ja, cena ugodna. _ 041/404-960 6367 

POLJANE nad Šk. Loko - prodamo 
ZAZIDLJIVO PARCELO 914 m2, v urejen
em novejšem naselju. LOKA NEPREMIČ
NINE _ 50-60-300 6753 

ZMINEC pri Šk. Loki - prodamo ZAZIDLJI
VO PARCELO 861 m2 z vsemi projekti za 
gradnjo stanovanjske hiše. LOKA 
NEPREMIČNINE _ 50-60-300 6757 

V najem ODDAM staro, kmečko HIŠO jin 
vzamem v oskrbo konje v bokse. —' 
041/706-526 6763 

P O S L O V N I S T I K I 

KRATKOROČNI KREDITI do 100.000 SIT 
v 1 uri! GORFIN d.o.o., Kranjska c. 4, 
Radovljica, _ 04/531-48-39, 040 /633-
903 5747 

P O Z N A N S T V A 

SAMSKI, LOČENI, OVDOVELI, včlanite 
se v največjo ženitno posredovalnico KOP-
ER-MURSKA SOBOTA. _ 051/214-190, 
Sonja Angelca s.p., Marušičeva 5, Koper 
5266 

POMLADNI VETER - vabimo Gorenjke, 
mlajše in starejše, ki želijo spoznati novega 
moškega ali žensko, da pokličete _ 
031/612-541, od 9'. ure dalje ali pišete 
SMS. Veselimo se sodelovanja z vami! 6649 

POMLADNI VETER - 27 letna mamica, 
Gorenjka, preprosta in 51 letna gospa - obe 
želita spoznati moškega. Resni moški pok
ličite na _ 090/54-25 ali 090/54-24, 186 
SIT/min, od 9. ure dalje. Vabljeni, veseli vas 
bomo! 6650 

R A Z N O P R O D A M 

DRVA, DESKE, PLOHE in les za ostrešje, 
proda. Možnost dostave. _ 041/718-019 
6202 

KRILA OKEN in ROLETE razne, elek. mo
torje in reduktorje, HYUNDAI PONY, po 
delih, prodam ugodno. _ 031/858 886 
6664 

Prodam večje število LESTENCEV. _ 
031/352-417 6771 

S T A N O V A N J A 

O D D A M O 

ŠKOFJA LOKA - Partizanska ul, GAR
SONJERO, 20.5 m2, opremljeno, 42 000 
SIT/mes, KRANJ opremljeno 2 ss, 64 m2, 
2/PR, klasično ogrevanje, 46 000 
SIT/mes. DOM NEPREMIČNINE _ 202-
33-00,041/333-222 6592 

ODDAM enosobno STANOVANJE, okoli
ca Kranja. _ 2591-382 6644 

Samskemu moškemu ODDAM SOBO s 
souporabo kopalnice in stranišča. _ 2531-
502 6702 

Oddam SOBO s souporabo sanitarij in 
delno uporabo kuhinje, mirnim, poštenim 
osebam. _ 513-42-28 6707 

Oddam prostor, možnost ureditve 
stanovanja, okolica Škofje Loke. _ 
031/206-064 6724 

ŠK. LOKA-Podlubnik: oddamo v najem 2 
ss, 1. nadstr., obnovljeno in delno opreml
jeno. LOKA NEPREMIČNINE _ 50-60-
300 6758 

BLED, alpski bloki, 3,5 ss, 91 m2, vsi 
priključki, obnovljeno, delno opremljeno, I. 
nadstropje, ODDAMO. Možnost najema 
garaže, _ 04/5742-612. 6786 

Kranj, Planina I - 2 SS m2 v pritličju z vso 
opremo, takoj vseljivo, pred Škofjo Loko -
(za poslovne partnerje) nova samostojna 
hiša z vso opremo, velika garaža, K3 KERN 
d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj, tel. 04 202 
13 53, 202 25 66 

KRANJ IN STRAŽIŠČE- etažo hiše. FRAST 
nepremičnine 041 734 198 

S T A N O V A N J A 

K U P I M O 

STANOVANJA KUPIMO KRANJ enosob-
no stanovanje ali garsonjero. DOM 
NEPREMIČNINE, 202-33-00, 2369-333, 
041/333-222 4248 

KRANJ - Zlato polje, kupimo manjše 3 ss 
do 2. nadstr ali menjamo 2 ss, 49 m2, za 
večje z doplačilom. DOM NEPREMIČNINE 
_ 202-33-00, 041/333-222 6597 

ŠENČUR, CERKLJE kupim garsonjero, 
enosobno stanovanje, lahko potrebno ob
nove. _ 031/813-068 666/ 

Kupim GARSONJERO ali enosobno 
STANOVANJE v večji okolici Lesc, Radovlji
ca, ali menjava istega. _ 041/602-395 
6761 

Na celotnem območju Gorenjske odkupu
jemo stanovanja različnih velikosti za znane 
kupce. Plačila takoj ali v zelo kratkem času. 
ITD + NEPREMIČNINE Tel: 04 /236-66-
70, 041/755-296,040/204-661 

ŠKOFJA LOKA Dvosobno stanovanje kupi
mo. NEPI nepremičnine 041 425-380 

KRANJ - PLANINA I, PLANINA II, PLANINA 
III, ŠORLIJEVO NASELJE, VODOVODNI 
STOLP, kupimo več garsonjer različnih ve
likosti za že naše znane kupce, cena od 
7.000.000,00 Sit do 10.000.000,00 sit. 
AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-23-
65-360 

KRANJ - PLANINA I, PLANINA II, PLANINA 
III, ŠORLIJEVO NASELJE, ZLATO POLJE, 
kupimo več enosobnih stanovanj, za že 
znane stranke. AGENT KRANJ, tel. 04-23-
80-430, 04-23-65-360 

KRANJ - OŽJA OKOLICA kupimo novejšo 
dvodružinsko hišo z velikim vrtom, za znano 
stranko. Cena do 55 mio SIT. AGENT 
KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-23-65-360 

Kranj-bližina vodovodnega stolpa, Šorlije-
vo naselje, bližina bazena kupimo dvosob
no stanovanje obrnjeno na jugozahodno 
stran, v prvem ali drugem nadstropju, do 
13. MIO SIT. AGENT KRANJ, tel. 04-23-
80-430, 04-23-65-360 

KRANJ, ŠKOFJA LOKA, RADOVLJICA, 
TRŽIČ; iščemo več stanovanj različnih ve
likosti, v hiši ali bloku, novejša ali starejša, 
potrebna adaptacije, lahko kasneje vseljiva. 
SVET NEPREMIČNINE, d.o.o., tel. 28 11 
000. 

Kranj - Šorlijevo naselje; garsonjero za 
našo stranko takoj kupimo. Pokličite SVET 
NEPREMIČNINE, d.o.o., tel. 28 11 000. 

KRANJ: kupimo DVOSOBNO stanovanje v 
Šorlijevem naselju. FRAST nepremičnine 
0 4 1 / 734 198 

S T A N O V A N J A 

N A J A M E M O 

STANOVANJA NAJAMEMO KRANJ 
opremljeno 2 ss za rednega plačnika. DOM 
NEPREMIČNINE, 202-33-00, 2369-333, 
041 /333-222 4250 

Najamemo manjše 2 ss in 1 ss. DOM 
NEPREMIČNINE _ 202-33-00, 041/333-
22 2 5544 

PLANINA -najamemo DVOSOBNO 
STANOVANJE. FRAST nepremičnine 0 4 1 / 
734 198 

Najamemo manjše 2 ss in 1 ss za 2 ose
bi. DOM NEPREMIČNINE, 202 33 00, 
041/333 222 5967 

S T A N . O P R E M A 

Ugodno prodam NOVO KUHINJO rjave 
barve. _ 031 /641 -424 6636 

Praznimo hišo - ugoden nakup pohištva, 
razne opreme in gospodinjskih aparatov. _ 
041 /294-388 6666 

Zelo ugodno prodam POHIŠTVO za 
dnevno sobo. _ 202-64-10, od 17. - 20. 
ure 6698 

Barvni TELEVIZOR (brezhiben ekran 65 
cm) in KLUBSKO MIZICO 60 x 120 poceni 
prodam. _ 031/743-170, 2323-912 esre 

S T O R I T V E 

SENČILA ASTERIKS, Rozman Peter, s.p., 
Senicno 7, Križe,- _ 5955-170, 041/733-
709, ŽALUZIJE, ROLETE, LAMELNE ZA
VESE, PLISE ZAVESE, KOMARNIKI, 
ROLOJI, MARKIZE, PVC KARNISE, 
TENDE! Sestavni in nadomestni deli za ro--
lete in žaluzije, izdelovanje, svetovanje, 
montaža in servis. Dobava v najkrajšem 
času! 25 

TESNENJE OKEN in VRAT, uvožena tes
nila do 30 % prihranka pri ogrevanju. Prepi
ha in prahu ni več! Zmanjšan hrup, 10 let 
garancije. _ 041/694-229, 01/83-15-
057, BE&MA, d.o.o., Ekslerjeva6, Kamnik 

STROJNO 
IZDELOVANJE 

e s t r i h o v 
Klemene, Pokopališka 10, Naklo 

tel.:04/25 718-13 
041/632-047 
Klfimvnc Vladimir s.p. 

Selitve, prevozi, odvozi starega pohištva, 
prevozi doma in po tujini, posredovanje pre
vozov, hitro in ugodno. _ 041/35-80-55 
Matej, 041/737-245 Tadej, Brce Tadej 
s.p., J.Platiše 11, Kranj 2697 

' KITANJE in BELJENJE - hitro in kvalitetno! 
Nahtigal Roman,s.p., Šorlijeva 19, Kranj, 
- 031/508-168 38io 

GRADBENIK REXHO d.n.o., Adergas 13, 
Cerklje izvaja vse od temeljev do strehe, 
omete fasad, notranje omete, predelne 
stene, kamnite škarpe ter urejanje in tlako
vanje. _ 041 /589-996 4444 

Nudimo vam različne MARKIZE. Montaža 
po celi Gorenjski brez stroškov prevoza. 
Roletarstvo Berčan Matjaž,s.p., Mala vas 3 
a, Ljubljana, _ 01/5683-894, 041/630-
700 5195 

IZDELAVA PODSTREŠNIH STANOVANJ 
in PREDELNIH STEN po sistemu Knauf, 
MONTAŽA STREŠNIH OKEN Velux strop
nih in stenskih oblog in POLAGANJE LAMI-
NATOV. Izdelujemo tudi brunarice. _ 518-
60-55, 041/765-842 Mesec Damjan s.p., 
Jazbine 3, Poljane 5257 

ASFALTIRANJE IN TLAKOVANJE DVO
RIŠČ, DOVOZNIH POTI IN PARKIRIŠČ, 
POLAGANJE ROBNIKOV TER PRALNIH 
PLOŠČ, IZDELAVA BETONSKIH IN KAM
NITIH ŠKARP, IZKOPI, NASIPI TER ODVOZ 
MATERIALA NA DEPONIJO. _ 01 /839-
46-14, 041/680-751, Adrovič & Comp., 
Jelovška 10, Kamnik 5738 

Kompletne ADAPTACIJE stanovanj, pren
ove kopalnic, parketarstvo, polaganje lami-
nata, talnih, stenskih oblog, montaža Knau-
fa. Benjamin Jagodic, s.p., Zlato polje 3 c, 
Kranj, 2381-900, 031/379-256 5836 

UREJANJE OKOLICE in vsa zidarska in 
fizična dela, vam nudi Futura M, Marinšek 
Tomaž, s.p., C. Kokr.odr.2, Križe, 040/65-
13-01,040/65-13-02 5840 

IZDELAVA PODSTREŠNIH STANOVANJ, 
predelnih sten v Knauf izvedbi, polaganje 
vseh vrst oblog in parketov. 23-30-825, 
031/50-46-42, Planinšek Vilma, s.p., Pre-
bacevo 34, Kranj 5863 

Načrtovanje, zasaditve in vzdrževanje vr
tov, grobov in ostalih zelenih površin, sveto
vanje. _ 231-27-22 Larix, Lazič Anjuta 
s.p., Matajčeva 1, Kranj 6130 

PREVZAMEM VSA ZIDARSKA DELA - od 
temelja do strehe, tudi adaptacije, notranje 
omete, škarpe, fasade, tlakovanje dvorišč, 
kanalizacija - delamo hitro in poceni. _ 
041/593-492 BYTYQI OCE IN SIN d.n.o., 
Cegelnica 48 b, Naklo sige 

D O M 
n e p r e m i č n i n e 

0 4 / 2 0 2 3 3 0 0 
D a m j a n a K r a u t b e r g e r s.p.. S t r i ta r jeva 4 , Kran j 

PVC ali ALU okna, vrata, zimski 
vrtovi. Ugodni kredit. ANCORA, 
d.o.o., Kotnikova 5, Ljubljana, 
01/430-12-53, 041/762-044, 
www.ancora.si. 

Nudimo vam montažo notranje opreme, 
stavbnega pohištva, po potrebi ga lahko 
tudi dostavim od znanih proizvajalcev, sten
skih in stropnih oblog in napuščev. Izdelava 
vhodnih in garažnih vrat, balkonskih ograj 
ter druga mizarska dela. Primožič Jože, 
s.p., Gabrovo 6, Šk. Loka, _ 041/234-
996, 51 22 486 6463 

ZIDARSTVO IN FASADERSTVO izvaja vse 
vrste fasad, notranje omete, adaptacije, 
novogradnje, z materialom ali brez. Bytyqi 
Halim, s.p., Glavni trg 14, Kranj, _ 2027-
031,041/760-614 6521 

H O D E 
S T R O J N I E S T R I H I 

Sr. vas 107, Š e n č u r 
Te l . : 04/25-11-605 

041/653-780, 031/653-780 
Rode Franc s.p. 

STROJNI OMETI notranjih sten in stropov, 
HITRO in po UGODNI CENI. _ 041/642-
097, Urmar, d.o.o., Zakal 15, Stahovica 
6560 

Polgam KERAMIČNE PLOŠČICE. _ 
041/705-197, Lumpert Marjan,s.p., Brode 
11, Škofja Loka 6668 

Nudimo HITRO IN KVALITETNO urejenje 
dvorišč, tlakovanje, škarpe ter oblaganje 
cokla in zidarska dela. _ 041/60-70-09, 
Idriz Halilovic.s.p., Sorska ul. 14, Kranj 

S T A N O V A N J A 

P R O D A M O 

BISTRICA PRI TRŽIČU - DETELJICA; pro-
dam 2 sobno STANOVANJE s kabinetom, 
61 m2, na lepi lokaciji, sončno, lep razgled. 
Cena zelo ugodna - 12,3 mio SIT. Informa
cije na _ 031/782-386 181 

BISTRICA PRI TRŽIČU - 2 sobno s kabi
netom, 61 m2, lepo, ugodna cena - 12,3 
mio SIT in 1 sobno, 39 m2, 2. nadstr. 
nizkega bloka, zelo ugodna cena - 9 mio 
SIT! KRANJ Planina I, sončno 1 ss, 39,80 
m2/VII, V-Z, selitev avgusta, 10,5 mio SIT, 
KRANJ Vod.stolp obnovljeno 2 ss, 54,5 
m2/ l , CK plin, 13,7 mio SIT, KRANJ Zlato 
polje obnovljeno 2 ss, 49 m2/IV, CK plin, 
13 mio SIT, KRANJ Tuga Vidmarja 2,5 ss, 
82 m2/ l , 2 balkona, 17,5 mio SIT, KRANJ 
Planina I sončno 3 ss, 78 m2/V, 14,9 mio 
SIT (možno kupiti tudi garažo), TRŽIČ 
sončno z lepim razgledom, 3 ss v hiši z vr
tom in garažo, 139 m2+344 m2 vrta, 18 
mio SIT, TRŽIČ - garsonjera, 24 m2, 
souporaba sanitarij, 2,3 mio SIT. DOM 
NEPREMIČNINE, 202-33-00, 2369-333, 
041/333-222 4247 

član NZ 

GSM: 
041-331-886 

NEPREMIČNINE 
^ sedaj tudi na internetu 
Cenjene stranke in poslovne 
partnerje obveščamo, da smo se 
preselili na novo lokacijo - Plani
na 3, Poslovni center (bivši sam
ski dom Iskre), Kranj. 

Radovljica: 1SS, v pritličju, renovirano, 40 
m2, cena. 8.000.000,00 SIT Kranj - Zlato 
polje: 1SS, 36 m2, IV. nad, vsi priključki, 
renovirano, zelo lepo. 11.000.000,00 sit. 
Tržič Deteljica: čudovito 1,5ss, renovirano, 
IV. nads. 40 m2, cena: 10.500.000,00 SIT 
Tržič-mestno jedro: 2SS, 54m2, prit., ob
novljeno z novo opremo, zelo ugodno. 
Tržič - novogradnja: zelo lepa sončna, mir
na lokacija so naprodaj nova stanovanja ra
zličnih velikosti, ugodni plačilni pogoji, 
vseljivo marec 2004. Kranj- Zlato polje: 
Prodamo zelo lepo 2SS, 46 m2, II. nad, 
renovirano, dobra lokacija. Šk.Loka-Pod-
lubnik: 2SS, 62m2, IX. nad, zelo lepo 
vzdrževana, lep razgled. ITD + NEPREMIČ
NINE Tel: 0 4 / 2 3 81 120,04/236 66 
70,040/204-661 

Kranj-Planina III: 2SS, 62m2, II. nad, lepo 
vzdrževano, dobra lokacija. Lesce: 3SS ,74 
m2, delno obnovljeno, mirna lokacija, 
cena: 13.000.000,00 SIT Kranj-Planina II: 
3SS, 88m2, VI. nad, vsi priključki, 2x 
balkon, lepo vzdrževano Radovljica-Grad-
nikova: 4SS, 74m2, I.nad, dobra lokacija, 
nadstrešek, Kranj-Planina I: 3SS, 77m2, IV. 
nad, renovirano - res lepo, v račun tudi 1 SS 
Kranj- Planina I: 2SS+2, renovirano, I.nad, 
88m2, dva balkona, vedno ogleda. ITD + 
NEPREMIČNINE Tel: 0 4 / 2 3 81 120, 
04 /236 66 70, 040/204-661 
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|»nniRi i n i^nmi iSn i rami Fajfar Janez s p. 

Kapucinski trg 13, 
(nad avtobusno postajo) Škofja Loka, 

tel.: 04/50-60-300, 041/647-547 

KRANJ, Vodovodni stolp - 2 SS 51 m 2 v 
3.nad., nova okna in CK, K3 KERN d.o.o., 
Maistrov trg 12, Kranj, tel. 04 202 13 53 
202 25 66 

KRANJ, Planina I - 3 SS 85 m2 v pritličju z 
atrijem, takoj vseljivo, prirejeno za invalida, 
K3 KERN d.o.o., Maistrov trg 12 Kranj tel 
04 202 13 53, 202 25 66 

KRANJ, Planina I - 2 SS + 2 K 91 v 6. nad. 
in 95 m2 v 1. nadstropju, K3 KERN d o o. 
Maistrov trg 12, Kranj, tel. 04 202 13 53' 
202 25 66 

KRANJ, Vodovodni stolp - 3 SS 81 m2 2 
nad., K3 KERN d.o.o., Maistrov trq 12 
Kranj, tel. 04 202 13 53, 202 25 66 

KRANJ, Planina III - 2SS + 2 K 89,3 m2 v 
5.nad., K3 KERN d.o.o., Maistrov trg 12, 
Kranj, tel. 04 202 13 53, 202 25 66 

KRANJ, Planina II - 1 SS 52,5 m2 v 
l.nad., takoj vseljivo, cena = 12,1 mio SIT, 
2 SS 68 m2 v 7.nad., predelano v 2,5 SS, 
plačljivo z odlogom, 2,5 SS 63 m2 v 
8.nad., K3 KERN d.o.o., Maistrov trg 12, 
Kranj, tel. 04 202 13 53, 202 25 66 

KRANJ, Vodovodni stolp - 2 SS 54 m2 v 
l.nad., nova kopalnica, K3 KERN d.o.o., 
Maistrov trg 12, Kranj, tel. 04 202 13 53, 
202 25 66 

TRŽIČ, Preska - 3 SS 87,4 m2 v 4.nad., 
novejši blok, možnost nakupa garaže, K3 
KERN d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj, tel. 04 
202 13 53, 202 25 66 

MEDVODE - 1 G 20 m2, 2.nad., K3 
KERN d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj, tel. 04 
202 13 53, 202 25 66 

JESENICE - 2 SS 56 m2 v l.nad., za
stekljen balkon, cena ugodna, K3 KERN 
d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj, tel. 04 202 
13 53, 202 25 66 

P R O D A M O 

Terme Čatež: počitniško hišico v 
Termah Čatež, v velikosti 46,9m2 
stanovanjske površine in 45m2 
dvorišča, cena 10.368.488 SIT. 

Kobla: Dom Dr. Janeza 
Mencingerja na Kobli, Ravne 20, 
v velikosti 323,64 m2 stanovan
jske površine in 3.299m2 
zemljišča, cena 50.084.438 SIT. 

Kranj: poslovni objekt na Prešer
novi 6. Objekt obsega 408 m2 
poslovne površine v pritličju, 354 
m2 v I. nadstropju, 274 m2 v II. 
nadstropju, 289 m2, v III. nad
stropju in 128 m2 v mansardi, 
cena 226.998.692 SIT. 

Jesenice: lokal na Hrušici 71 F, v 
velikosti 67,89 m2 , cena 
10.506.218 SIT. 

Jesenice: triplex garažo na Titova 
cesta 68 v velikosti 11,76 m2, 
cena 885.829 SIT 

Škofja Loka: garažo na Ka
pucinskem trgu 7 v velikosti 
43,55 m2, cena 3.523.314 SIT 

Škofja Loka: poslovni objekt v 
Šolski ulici 6. Objekt obsega 177 
m2postovne površine v kleri, 283 
m2 v pritličju, in 149 m2 v I. nad
stropju, cena 91.923.607 SIT. 

Tržič: stanovanjski objekt na 
Bračičevi 2, v velikosti 234,81m2, 
cena 9.894.286 SIT. 

Informacije: 04/208-44-77 
http://gbkr.si 
Gorenjska banka d.d., Kranj 
Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj 

G o r e n j s k a j / B a n k a 
Hanka •< (HhituPottt 

Radovljica - 2 SS + K 71,14 m2 v 1. nad
stropju hiše, CK, nova okna, nova vrata, K3 
KERN d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj, tel. 04 
202 13 53, 202 25 66 

ŠKOFJA LOKA - mestno jedro, pričeli smo 
z adaptacijo štirih stanovanjskih enot ra
zličnih velikosti, ugodne cene! REAL 
KARANT, nepremičnine, Škofja Loka, tel: 
04 512 74 74, 040 794 906, 051 307 396 

d iodom 

I NEPREMIČNINSKO 
POSLOVANJE 

KRANJ, Planina III - 1,5 SS 52,30 m2 v 
5.nad., pogled na Krvavec, K3 KERN 
d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj, tel 04 202 
13 53, 202 25 66 

V PREDDVORU, na voljo še nekaj novih 
stanovanj (izgrajenih "na ključ"), primernih 
tudi za vikend apartma.Možna takojšnja 
vselitev! Zelo ugodno! Nepremičninska 
družba LOMAN, d.o.o. Kranj, tel.: 0 4 1 / 
347 323, 0 4 / 2362890 

NOVOGRADNJA V ŠENČURJU! PRO
DAMO VEČ STANOVANJ, RAZLIČNIH VE
LIKOSTI, IZGRAJENIH NA KLJUČ! Vselitev 
najkasneje junij 2003. Nepremičninska 
družba LOMAN, d.o.o. Kranj, tel.: 0 4 1 / 
347 323, 0 4 / 2362890 

OREHEK pri Kranju, prodamo več novih 
stanovanj izgrajenih na ključ, velikosti od 
37 m2 do 95 m.2, možnost nakupa tudi 
dupleks enot. Prevzem možen v septem
bru 2003! KRANJ, Planina II, prodamo 
dvoinpolsobno stanovanje z dvema 
balkonoma v I.nadstropju, 83 m2! Cena 
17 MIO! Nepremičninska družba LO
MAN, d.o.o. Kranj, tel.: 0 4 1 / 347 323, 
0 4 / 2362890 _ _ _ _ - — - -

KRANJ, Kebetova ulica, 3 sobno, 4.nad
stropje, nizek blok, preurejeno in kvalitetno 
obnovljeno, CK plin.Cena 17,7 MIO. 
Nepremičninska družba LOMAN, d.o.o. 
Kranj, tel . :041/ 347 323, 0 4 / 2362890__ 

KRANJ, Valjavčeva ul., dvosobno, adapti
rano, CK plin, SZ lega, 13,5 MIO, takoj 
vseljivo! Nepremičninska družba LOMAN, 
d.o.o. Kranj, te l . :041 / 347 323, 04 / 
2362890 

http://www.ancora.si
http://www.tokasp.si
http://gbkr.si


Prenut / n#pr«mfCnmaroi 
Trg Svobode 6, 4290 Tržić, Slovenija 

tel . : 5 9 6 4 - 5 5 0 , 5 9 2 4 - 3 0 0 
prlmni.lizic@aiol.nBt, http://ag«neija-prlmc 

PREDDVOR, manjše dvosobno, 54 m2, 
novo, 1.nadstropje/3, vseljivo takoj. Zelo 
ugodni plačilni pogoji! Nepremičninska 
družba LOMAN, d.o.o.Kranj, tel.: 041 / 347 
323, 0 4 / 2362890 

KRANJ - PLANINA II, prodamo lepo delno 
opremljeno garsonjero z ločeno kuhinjo, 
31,10 m2, visoko pritličje/nizek blok, vsi 
priključki, vseljivost in cena po dogovoru. 
AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-23-
65-360 

KRANJ - CENTER, prodamo komplet 
opremljeno garsonjero, 30,20 m2, balkon, 
CK-olje, vseljivost in cena po dogovoru. 
AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-23-
65-360 

TRŽIČ - RAVNE, prodamo enosobno 
stanovanje, 33,50 m2, 1. nadstropje, brez 
balkona, vseljivo takoj, cena po dogovoru. 
AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-23-
65-360 

TRŽIČ- DETELJICA, prodamo prazno 
enosobno stanovanje predelano v enosob
no stanovanje s kabinetom, 40,67 m2,v 5. 
nadstropju, CK-olje, vsi priključki, vseljivost 
in cena po dogovoru. AGENT KRANJ, tel. 
04-23-80-430, 04-23-65-360 

KRANJ - CENTER, prodamo enosobno 
stanovanje 48,20 m2, 2.nadstropje, CK, 
vseljivost in cena po dogovoru. AGENT 
KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-23-65-360 

KERN 
N E P R E M I Č N I N E 
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KRANJ - PLANINA II, prodamo enosobno 
stanovanje predelano v enosobno 
stanovanje s kabinetom, kuhinja z belo 
tehniko, 52,80 m2, 1. nadstropje, balkon, 
vsi priključki, vseljivost in cena po dogov
oru. AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-430, 
04-23-65-360 

ŠKOFJA LOKA'- KAMNITNIK, prodamo 
enosobno stanovanje, 34,34 m2, 3. nad
stropje/nizek blok, brez balkona, vsi 
priključki, vseljivost in cena po dogovoru. 
AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-23-
65-360 

KRANJ - CENTER, v komplet obnovljeni 
zelo lepi staromeščanski hiši, prodamo 
dvosobno stanovanje v fazi adaptacije, 
70,90 m2, 1. nadstropje, balkon + so
razmerni delež vrta, vsi priključki, vseljivost 
in cena po dogovoru. AGENT KRANJ, tel. 
04-23-80-430, 04-23-65-360 

KRANJ - ZLATO POLJE, v pritličju pro
damo dvosobno stanovanje, 47,80 m2, 
CK, vsi priključki, vseljivost in cena po do
govoru. AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-
430, 04-23-65-360 

KRANJ - ZLATO POLJE, prodamo dvosob
no stanovanje 46,30 m2, 2.nadstropje, vsi 
priključki, vseljivost in cena po dogovoru. 
AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-23-
65-360 

N E P R E M I Č N I N E 
»5745444 BLED l>m>I.R\o\\ *>() 

KRANJ -VODOVODNI STOLP, prodamo 
dvosobno stanovanje v pritličju, 52 m2, vsi 
priključki, brez balkona, vseljivost in cena 
po dogovoru. AGENT KRANJ, tel. 04-23-
80-430, 04-23-65-360 

KRANJ - PLANINA II, prodamo dvosobno 
stanovanje s kabinetom, 79,80 m2, 1. nad
stropje, balkon, vsi priključki, vseljivost in 
cena po dogovoru. AGENT KRANJ, tel. 04-
23-80-430, 04-23-65-360 

KRANJ - VALJAVČEVA, prodamo trisobno 
stanovanje, 74,90 m2, visoko 
pritličje/nizek blok, balkon, vsi priključki, 
vseljivost in cena po dogovoru. AGENT 
KRANJ, tel. 04-23-80-430, 04-23-65-360 

KRANJ - PLANINA I, prodamo zelo lepo, 
komplet adaptirano dvosobno stanovanje z 
dvema kabinetoma 88,70 m2, 1. nadstrop
je, 2 x balkon, vsi priključki, vseljivost in 
cena po dogovoru AGENT KRANJ, tel. 04-
23-80-430, 04-23-65-360 

KRANJ - PLANINA I, na zelo mirni lokaciji v 
nizkem bloku, prodamo trisobno stanovanje 
primerno za invalida, 85,20 m2, pritličje, 
atrij, vsi priključki, prevzem možen takoj, 
cena po dogovoru. AGENT KRANJ, tel. 04-
23-80-430, 04-23-65-360 

KRANJ - PLANINA I, prodamo dvosobno 
stanovanj s kabinetom, 54,40 m2, v celoti 
obnovljeno, 9. nadstropje, balkon, vsi 
priključki, zelo lepo, vseljivost in cena po 
dogovoru. AGENT KRANJ, tel. 04-23-80-
430, 04-23-65-360 

KRANJ - NAZORJEVA, prodamo zelo lepo 
trisobno stanovanje, 81 m2, v 2. nad
stropju, balkon, vsi priključki, vseljivost in 
cena po dogovoru. AGENT KRANJ, tel. 04-
23-80-430, 04-23-65-360 

TRŽIČ - Deteljica; 41 m2, prodamo lepo 
urejeno 1 s stanovanje v 5. nad., pregrajeno 
v 1,5S, vseljivo takoj. Cena: 9,8 mio SIT. 
SVET NEPREMIČNINE, d.o.o., tel. 28 11 
000. TRŽIČ - Bistrica; 44 m2, 1S, v 1. nad. 
starejše hiše, potrebno adaptacije. Cena: 
5,5 mio SIT. SVET NEPREMIČNINE, 
d.o.o,, tel. 28 11 000. 

KRANJ - Planina I; 54 m2, 2,5 sobno, do
bra razporeditev, adaptirano, južna stran, 9. 
nadstropje. Cena: 13,5 mio SIT. SVET 
NEPREMIČNINE, d.o.o., tel. 28 11 000. 

STRAŽIŠČE; 62 m2, 2S, pritličje večs-
tanovanjskega objekta, delno adaptirano, 
klasično ogrevanje, takoj vseljivo. Cena: 
13,5 mio SIT. SVET NEPREMIČNINE, 
d.o.o., tel. 28 11 000. 

KRANJ - Planina II; 68 m2, 2S, 7. nad
stropje, odlična lokacija, dober razpored, 
južna lega, velik balkon. Cena: 15 mio SIT. 
SVET NEPREMIČNINE, d.o.o., tel. 28 11 
000. 

KRANJ - Vodovodni stolp; 53 m2, 2S, 4. 
nad., adaptirana kopalnica, nova okna, CK 
na plin, balkon. Cena 13,4 mio SIT. SVET 
NEPREMIČNINE, d.o.o., tel. 28 11 000. 

KRANJ - Zlato polje; 54 m2, 2S, 4. nad., 
nova kuhinja, velik balkon, dobra razpored
itev prostorov, cena in vseljivost po dogov
oru, SVET NEPREMIČNINE, d.o.o., tel. 28 
11 000. http://wwM.svet-nepremicnine.si 

BLED - Cesta v Megre; 85 m2, 2S, v 
mansardi kvalitetno obnovljene hiše, v ure
jenem naselju, velik balkon, takoj vseljivo. 
SVET NEPREMIČNINE, d.o.o., tel. 28 11 
000. 

KRANJ - Planina I; 78 m2, 3S, 4. nad., 
adaptirano, zelo lepo, parket, velik balkon. 
Vseljivo po dogovoru. Cena 18 mio SIT. 
SVET NEPREMIČNINE, d.o.o., tel. 28 11 
000. 

KRANJ - Planina I; 89 m2, 2+2 sobno, 
zelo lepo, v celoti adaptirano, 1. nadstrop
je, dva balkona, lahko opremljeno, lahko 
takoj vseljivo. Cena 21 mio SIT. SVET 
NEPREMIČNINE, d.o.o., tel. 28 11 000. 

Vodovodni stolp; 58 m2, 2,5-sobno, ob
novljeno, pritličje, zahod, balkon. Cena 15 
mio SIT. SVET NEPREMIČNINE, d.o.o., 
tel. 28 11 000. 

Zlato polje; 74 m2, novejše, trisobno, 
mansarda, klima, dobra razporeditev pros
torov, vseljivo, dve garaži. Cena 21 mio SIT. 
SVET NEPREMIČNINE, d.o.o., tel. 28 11 
000. 

Šorlijeva; 76 m2, kompletno obnovljeno, 
4. nadstropje, nizek blok, balkon, CK, mir
na lega, vseljivo takoj. Cena: 18,5 mio SIT. 
SVET NEPREMIČNINE, d.o.o., tel, 28 11 
000. 

PLANINA; 83 m2, 4,5-sobno, mansarda, 
sončna, 17 let, ugodno. Cena 15 mio SIT. 
SVET NEPREMIČNINE, d.o.o., tel. 28 11 
000. 

ŠKOFJA LOKA - center; 148 m2, 
dvoetažno, 3S, 2. nad., na novo kvalitetno 
obnovljene meščanske hiše, CK, takoj 
vseljivo, cena 24,1 mio SIT. SVET 
NEPREMIČNINE, d.o.o., tel. 28 11 000 

ŠKOFJA LOKA - center; 54 m2, 1. nad. na 
novo obnovljene meščanske hiše, CK, 
takoj vseljivo, cena 12,8 mio SIT. SVET 
NEPREMIČNINE, d.o.o., tel. 28 11 000. 

KRANJ- DRAŽGOŠKA prodamo 2 sobno 
stanovanje 58,6m2 za 16.000.000 SIT. 
STANING 0 4 / 20 42 754 0 5 1 / 306 150 

PLANINA: prodamo DVOSOBNO 
stanovanje, 63 m2, cena zavisi od hitrosti 
plačila. FRAST nepremičnine 0 4 1 / 734 
198 0 4 / 23 44 080 

PLANINA: prodamo garsonjero, ločena 
kuhinja in soba. FRAST nepremičnine 041 
734 198 

PLANINA - gars., 27,18 m2, III.nad. 
nizkega bloka, balkon, mirna okolica, praz
na in takoj vseljiva, prodamo, Mike & Co. 
d.o.o., 20-26-172, 031 605-114, 
www.mike-co.si 

PLANINA II - gars, 28,90 m2, VI.nas., ob
novljena in v celoti opremljena, balkon, pro
damo, Mike & Co. d.o.o., 20-26-172, 031 
605-114, www.mike-co.si 

ZLATO POLJE - 1,5 sobno, 46,60 m2, 
II.nad., v celoti obnovljeno, prodamo, Mike 
& Co. d.o.o., 20-26-172, 031 605-114, 
www.mike-co.si 

KRANJ, sever - 2 sobno, 53,40 m2, 
II.nad., bližina zdravstvenega doma, delno 
obnovljeno in opremljeno, prodamo, Mike 
& Co. d.o.o., 20-26-172, 031 605-114, 
www.mike-co.si 

PLANINA III - 2 sobno, 62,50 m2, II.nad., 
vzdrževano, prodamo, Mike & Co. d.o.o., 
20-26-172, 031 605-114, www.mike-co.si 

ŠKOFJA LOKA, Podlubnik - 2 sobno, 
60,75 m2, VI.nad., prazno in takoj vseljivo, 
prodamo, Mike & Co. d.o.o., 20-26-172, 
031 605-114, www.mike-co.si 

RADOVLJICA - 3 sobno, 70 m2, vis. 
pritličje nizkega bloka, prodamo, Mike & 
Co. d.o.o., 20-26-172, 031 605-114, 
www.mike-co.si 

VALJAVČEVA - 3 sobno, 74,90 m2, pritlič
je, obnovljeno, prodamo, Mike & Co. 
d.o.o., 20-26-172, 031 605-114, www. 
mike-co.si 

PLANINA - 2,5 sobno, 75,80 m2, l.nad. 
nizkega novejšega bloka, vzdrževano, pro
damo, Mike & Co. d.o.o., 20-26-172, 031 
605-114, www.mike-co.si 

PLANINA I - 2 + 2 sobno, 88,70 m2, 
l.nad., v celoti obnovljeno, prodamo, Mike 
& Co, d.o.o., 20-26-172, 031 605-114, 
www.mike-co.si 

V Kranju, Valjavčeva ul. prodam 3 ss, 75 
m2, obnovljeno, sončna lega, mirna lokaci
ja, vseljivo letos poleti. _ 031/60 33 66 
611) 

1 sobno STANOVANJE, s kabinetom, 39 
m2, v nizkem bloku, BISTRICA PRI 
TRŽIČU, lepo, mirna okolica, prodam. Zad
nja - ugodna cena je 9 mio SIT!!! Kličite 
resni _ 040/831-251 6304 

NOVO STANOVANJE na lepi lokaciji v Du
pljah, 86 m2 + terasa in garaža, prodamo, 
_ 041/632-868, Evaks,d.o.o. 6309 

V Železnikih prodam 2 ss, 60 m2, v 
pritličju starejšega bloka. TT 510-22-90 
6468 

LJUBLJANA - SP. ŠIŠKA; prodam 2 ss, 
57.50 m2, nizek blok, racionalna razpored
itev prostorov, CK, balkon, odlična lokacija, 
mirna soseska, 1 km od centra mesta. 
Cena po dogovoru. _ 041/916-861 6554 

STANOVANJE 2 ss, 45 m2 z balkonom, 
opremljeno z vsemi priključki v naselju Bez-
je-Čičare, prodam. _ 041/706-312 6571 

KRANJ - Šorlijeva: 3 ss, 70, 5 m2/VIII, 
vpisano v ZK, opremljena kuhinja, lega Z-S, 
cena po dogovoru. DOM NEPREMIČNINE 
_ 202-33-00, 041/333-222 6594 

Kranj - Stražišče STANOVANJE v hiši, 122 
m2, obnovljeno, parkirišče, vrt, vseljivo ju
nija, 21,5 mio SIT. _ 041/627-137 6669 

Prodam 2 ss v Kranju, Planina II, 68 m2, 
staro 20 let, z balkonom, lepo ohranjeno za 
16 mio SIT (70.000 EUR). _ 040 /885-
295 6691 

KRANJ - Vodovodni stolp, 2 sobno 
STANOVANJE, 60 m2. _ 041/765-212 
6708 

VODOVODNI STOLP-GARSONJERA 24 
m2, 3.nad./4, CK, priključki, brez balkona, 
cena 8 mio SIT, prodam. _ 23 15 600, 
041/774 101 PIANOVA NEPREMIČNINE 
6735 

KRANJ, trisobno STANOVANJE v hiši 75 
m2, CK, garaža, vrt. Cena 13 mio SIT, pro
dam. _ 23 15 600, 041/774 1 01 PIANO
VA NEPREMIČNINE 9737 

ŠKOFJA LOKA - Parizanska cesta (stari 
del), prodamo GARSONJERO, 20.41 m2, 
CK ogrevanje, 9, nadstr., vsi priključki. 
LOKA NEPREMIČNINE _ 50-60-300 6751 

GSM: 041 8 6 0 9 3 8 

www.tridanepremicnine-ij.si 

Prodamo GARSONJERO 24 m2, visoko 
pritličje z balkonom, CK ogrevanje, cena 
ugodna. LOKA NEPREMIČNINE _ 50-60-
300 6752 

Na Planini I, v mirnem okolišu, nizek blok, 
prodam 1 ss, predelano v 2 ss, v pritličju, z 
atrijem, telefon, KTV, toplovod, individualni 
števec za vodo... Vredno ogleda. _ 
040/573-316 6764 

ŠKOFJA LOKA - Podlubnik prodam ob
novljeno 3 sobno STANOVANJE v pritličju, z 
opremljeno kuhinjo. _ 512-78-50, 
041/364-482 6776 

V O Z I L A D E L I 

CITROEN AVTOODPAD, RABLJENI IN 
NOVI REZERVNI DELI, ODKUP AVTOMO
BILOV. _ 50-50-500 5960 

Prodam kompletno VLEČNO NAPRAVO s 
snemljivo kljuko za OPEL ASTRE. _ 25-
11-67 5 6657 

Ugodno prodam avtomobilske GUME, 
nove, dim. 185/65-14. _ 041/744-159 

AVTO PLAŠČI od 13-16 col, malo rabljeni 
do 2.500. _ 031 /542-993 6791 

V O Z I L O K U P I M 

NAJUGODNEJŠI ODKUP KARAMBOLI-
RANIH VOZIL od I. 95 dalje. TT 01 /4261 -
315,041/614-013 5.125 

NAJVEČ ZA VAŠE POŠKODOVANO 
VOZILO tudi totalko. Takojšnje plačilo, 
prepis, odvoz. _ 031/770-833 5441 

Osebni avto, od I. 93 dalje, lahko 
poškodovan, v okvari oz. v 

kakršnemkoli stanju, kupim za 
gotovino. Tel.: 031/343-965 

ODKUP, PRODAJA, PREPISI RABLJENIH 
VOZIL. _ 23-23-298, 041/773-772 
MEPAX d.o.o., Kranj 5919 

NAJUGODNEJŠI ODKUP KARAMBOLI-
RANIH in CELIH VOZIL. _ 04/2041-168, 
041/730-939 6496 

V O Z I L A 

ODKUP RABLJENIH VOZIL od I. 1992. 
Plačilo v GOTOVINI, uredimo prenos last
ništva. ADRIA AVTO,d.o.o., Partizanska c. 
1, Škofja Loka (bivša vojašnica). _ 5134-
148,041/632-577 26 

C E N J E N E S T R A N K E O B V E Š Č A M O , D A S M O S E 
P R E S E L I L I V N O V E P O S L O V N E P R O S T O R E , 

TAL N 
d.o.o. 

D O R F A R J E 17, 4 2 0 9 ŽABNICA. 
Tel.: 04/513 74 00, fax: 04/513 74 01, GSM: 031 66 44 66, 

www.talon.si 

• MENJALNICA • ODKUP IN PRODAJA VOZIL 
• PRODAJA TOMOS PROGRAMA 

VLJUDNO VABLJENI! 

Brezplačen odvoz starih, zapuščenih vozil! 
TT 040/795-935 5357 

MARK MOBIL, d.o.o., ODKUP IN PRO
DAJA RABLJENIH VOZIL TER PRENOS 
LASTNIŠTVA. TT 2353-500 IN 041/668-
283 6462 

MAZDA 626. 1.8 TE, L. 2000 1. LAST
NIK, REDNO SERVISIRAN, KLIMA 4xAIB, 
ABS TCS. EL. PAKET. AVTO MOČNIK 
d.o.o., tel.: 04 281 77 00 

FORD MONDEO 2.0, AiB, KLIMA, 
ABS.TCS, 1.LASTNIK L.94 / 1.reg.95, 
AVTO MOČNIK d.o.o., tel.: 04 281 77 00 

FORD ESCORD WAG. 1,6 GHIA, L. 97, 
2X AiB, ABS, KLIMA. AVTO MONČIK 
d.o.o., Britof 162, tel.: 04 281 77 00 

SUZUKI BALENO WAG. 4x4 GLX, 2xAiB, 
KLIMA, 1. lastnik, L. 2000, AVTO MOČNIK 
d.o.o., Britof 162, tel.: 04 281 77 00 

R O N D O T R A D E d . o . o . 
K idr ičeva c. 5 1 , 4 2 2 0 Škof ja Loka 

O D K U P - P R O D A J A , 
PREPISI V O Z I L 

0 4 / 5 1 3 8 8 1 0 , 0 4 1 / 9 4 2 9 1 2 

www.rondo-trade.si 
OPEL VECTRA 1,6 GL L.93, servo volan 

ABS. AVTO MOČNIK d.o.o,, tel.: 04 281 
77 00 

ROVER 214i SI L 12/95 KLIMA, SERVO 
VOLAN, AVTO MOČNIK d.o.o., tel.: 04 
281 77 00 

NISSAN TERRANO II. 2.7 TDI L. 2002, 
UGODNO AVTO MOČNIK d.o.o., tel.: 04 
281 77 00 

VOLKSVVAGEN GOLF L.91 1.3-5V, Avto-
hiša Kavčič, tel. 04/275-93-93 

FIAT BRAVA 1.6 le L.99 5V klima, ... Avto-
hiša Kavčič, tel. 04/275-93-93 

| m C j Rraiov Praprotnik Ki. 420? Naklo 
^ S * — « Tel./Fax: 04/257-6052 

PRODAJA IN 
MONTAŽA IZPUŠNIH ^ 
SISTEMOV TER ^^P^ 
AVTOMOBILSKIH 
b l a ž , l c e v ¥ M O N R O E f 
PEUGEOT 406 1.8 L 9 8 , kima, ABS, 

...Avtohiša Kavčič, tel. 04/275-93-93 

CITROEN AX 1,1 L.91 5V 172.000 km. 
Avtohiša Kavčič, tel. 04/275-93-93 

RENAULT TVVINGO 1.2 L.99. Avtohiša 
Kavčič, tel. 04/275-93-93 

FIAT BRAVO 1.6 L.01, 3V, klima. Avtohiša 
Kavčič, tel. 04/275-93-93 

FIAT BRAVO 1.4 3V, L.96. Avtohiša 
Kavčič, tel. 04/275-93-93 

DAEWOO NEXIA GLE L.96 5V, klima. Av
tohiša Kavčič, tel. 04/275-93-93 

VOLVO 1.8 L.95, Avtohiša Kavčič, tel. 
04/275-93-93 

THALIA DYN 1,4 16 V, 1.2002, MEGANE 
1,9 DCI DYN CONF., 1.2002, MEGANE 
COUPE EXP. CONF. 1,6 1.2002, MEGANE 
RN 1,4 5 V, 1.1996, MEGANE 1,6 RT, 
1.1996, LAGUNA BREAK 1,8 1.1998, 
MEGANE BREAK 1,9, DCI, L.2001, FIAT 
MAREA 1,8 1.1998, VW TRANSPORTER 
1,9 FURGON 1.1995, POLO 55 5 V, 
1.1995, R 9 EXL 1.1989, MASTER FUR
GON, 1.1991, CLIO 1,6 RXE, 1.1998. Za vsa 
vozila možen kredit brez pologa. Vozila so 
servisirana. Informacije po TT 281-57-11 ali 
281-57-12 RENAULT PREŠA, d.o.o., 
Cerklje 6651 

Prodam OCTAVIO 1,9 TDI SLX, 90 KM, 
limuzina, bele barve, 109 000 km, vredna 
ogleda. TT 041/694-029 6652 

RENAULT 5 CAMPUS, 1.92, kovinsko 
črne barve, 3 V, dobro ohranjen, 112 000 
km, cena po dogovoru. TT 041/223-251 

TOYOTA COROLLA 1.96 XLi, 4 WD, zapo-
ra diferenciala, cena 1.450.000 ŠIT. TT 
031/653-188 6661 

PASSAT 1,9 TDI, 1.2000 karavan, klima, 
bord computer, tehnik paket, el. paket, vsa 
oprema, cena 2.690.000 SIT. TT 
041/774-286 6670 

LAGUNA 1,8 RT karavan, model 96,1.95, 
srebrne barve, 1.150.000 SIT ali dogovor. 
TT 041 /774-286 6671 

VOLVO 460 1,8 i, 1.94/95, 121 000 km, 
servisna knjiga, 620 000 SIT. TT 041/774-
286 6672 

MERCEDES C 180, 1.94, ugodno! TT 
041/774-286 6673 

LOIVA* 
n e p r e m i č n i n s k a d r u ž b a 

loman d.o.o., mladinska ulica 2., 
4000 Kranj, tel.: 04 236 28 90, 

04 236 28 91, gsm: 041 347 323 
e-mall: loman@volja.net 

TVVINGO PACK, I. 96, z dodatno opremo, 
ohranjen, kot nov, cena 720.000 SIT in 
otroški ŠPORTNI VOZIČEK, star 3 
mesece, italijanski, ugodno prodam. TT 
031/563-015 6678 

RENAULT 5 CAMPUS 1,2 1.89, rdeč, 5 V, 
reg. do 7/03, lepo ohranjen, cena 90 000 
SIT. TT 2325-823, 040/285-748 6682 

Prodam JUGO 45, rdeče barve. TT 519-

80-30 • 6687 
Prodam FIAT BRAVO 1.4 12 V, I. 96 , 

82000 km, elek. paket, lepo ohranjen TT 
041/691-262 6692 

GOLF III 1.8,1. 94, 160.000 km, prodam 
t f 041/811-353, Jesenice 6699 

R 5, 1.90, vinsko rdeče barve, reg. celo 
leto, 5 V, cena po dogovoru. TT 041 / 83 -
00-83 

Prodam FIATTIPO 1,4 ie letnik 94/95, el. 
stekla, centralno zaklepanje. TT 070/362-
102 67_n 

Prodam RENAULT CLIO, I. 97, dobro 
ohranjen, od prvega lastnika. TT 031 /686-
924 671 s 

Prodam LAGUNO KARAVAN 1.6 16 V, I. 
2001, z opremo, cena po dogovoru. TT 
031/520-034 6758 

OPEL VECTRA I. 99, klima in vsa ostala 
oprema, cena 1650.000 SIT. TT 2591-263 

ŠKODA FAVORIT I. 93, odlično ohranje
na, cena 220.000 SIT. TT 041/366-664 

R 5 I. 93, sive kovinske barve, cena 
310.000 SIT. TT 041 /869-599 6733 

Prodam dobro ohranjen, garažiran osebni 
avto FIAT CROMA 2000 ie, I. 93, 135.000 
km, modre barve, prvi lastnik. Cena po do-
govoru. TT 041/799-381 6742 

R 5 FIVE letnik 95, prodam. TT 031 /629-
504 6750 

Ugodno prodam FIAT PUNTO 55,1.99, 1. 
lastnik. TT 595-73-24 6759 

R CLIO 1.98, 3 vrata, metalno modra. TT 
041/777-430 6777 

WV GOLF IV 1,4, 16 V, COMFORTLINE, 
1.99, veliko opreme, kot nov, ugodno. TT 
041 /398-574 6789 

Prodam avto HYUNDAI PONY, I. 90, cena 
90.000 SIT. TT 2026-441, 040/623-485 

NTPRTMICNINf. 
REAL fSTATf 

SVtT NtPPtMICNINf .1., 

40OO K»A»i 
Tli.: M V » M ran 

lil lp!//WWW.šH I 'tU (J (UMU 

Prodam HODNO CMC SEDAN 1.5 EL, I. 
92, prva reg. 94, 106.000 km, ser.knjižica. 
TT 041/758-918 6795 

MAZDA 323, 1.93, lepo ohranjen, vsa 
oprema, cena po dogovoru. TT 041/744-
681 6815 

Z A P O S L I M 

Zaposlimo samostojnega PARKETARJA 
ali samostojnega MONTERJA POHIŠTVA, 
lahko tudi priučenega. MIŠO BUNIĆ s.p., 
St. Žagarja 44, Kranj TT 041/681-510 

Zaposlimo DELAVCA za pomoč pri mon
taži oken. TT 25-26-111, Boštic Janez, 
s.p., Zg, Brnik 17, Cerklje 6332 

Zaposlimo MIZARJA. TT 25-26-111, 
Boštic Janez, s.p., Zg. Brnik 17, Cerklje 

Redno zaposlimo ORGANIZATORJA 
PRODAJE in ZASTOPNIKE za terensko 
prodajo artikov za osebno nego. Zagotovl
jeno uvajanje v delo in najboljši pogoji. 
Sinkopa,d.o.o., Žirovnica 87, TT 031/634-
584,041/793-367 6449 

GS5 

GS 5 STANICd.o.o. 
N e p r e m i č n i n e 
K a m n a G o r i c a 6 5 
4246 Kamna Gorica 

Tel.: 031 /597-488 

SPIN ZAVAROVANJA, d.o.o., Išče se 
sodelavce na področju Gorenjske za posre
dovanje zavarovalniških storitev. Naziv delo
vnega mesta: svetovalec osebnih zavaro
vanj znanim strankam. NADPOVPREČNO 
PLAČILO. POGOJI: Polnoletnost, vsaj 
srednja šola, lasten prevoz, dobrodošla je 
samoiniciativnost in motiviranost na dolgi 
rok. Vsa potrebna znanja pridobi posamez
nik na naših izobraževalnih seminarjih in z 
delom v praksi. Pismene prošnje na Robi 
Pičulin, Tekstilna ulica 8, 4000 KRANJ 

Iščemo ŠOFERJA za razvoz hrane po Kra
nju. TT 0242-596, 041/642-215, Kobal Va
nja,s.p., Gorenjesavska c. 15, Kranj 

Agrarna skupnost Rateče - Planica išče PASTIR
JA za sezonsko pašo od 1, 7. do 15. 9. 03 Tel: 
04/5876-041 dopoldan 

FORD MONDEO 1,8 GHIA, 1.93, 5 V 
kovinsko rdeče barve, 178 000 km, lepo 
ohranjen, s klimo, redno servisiran cena 
730 000 SIT. TT 041/727-128 67io 

Zaposlim dekle za delo v okrepčevalnici. 
TT 041/570-937 Bojan Brišnik s.p., Kla
nec 38, Komenda 6520 

Za področje Gorenjske ter Ljubljane z 
okolico zaposlimo 3 VODJE in VEČ AKVIZI-
TERJEV za organizirano prodajo nemškega 
artikla. TT 2382-898 in 041/80-50-37 N & 
M, Nina Pečnik k.d., Kidričeva c. 2, Kranj 

VOZNIKA C kategorije ali C in E kategori
je v mednarodnem transportu, redno zapo
slimo. TT 041/614-722, Vrba.d.o.o., Stru-
ževo 4, Kranj 6567 

Iščemo komunikativnega in urejenega 
ŠOFERJA za razvoz blaga do že znanih 
strank. Inf. na TT 070 /624-360 MIGRO 
d.o.o., Brod 19 a, Boh. Bistrica 6634 

Iščemo pomoč v strežbi v novem lokalu v 
Kranju, popoldne ali vikendi. TT 031/693-
722 Lipar Danilo s.p., Lahovče 77, Cerklje 

Zaposlimo samostojnega RAČUNOVOD-
JO, s petimi leti delovnih izkušenj. Izključno 
pisne prijave pošlite na naslov: Hotel Graj
ski dvor, Kranjska c.2, 4240 Radovljica. 
Zahteve: resnost in samostojno delo. 6645 

Takoj zaposlimo KUHARJA PICOPEKA. 
t t 23-11-836, Savant d.o.o., Pševska c. 
41, Kranj 6646 

Iščem tedensko POMOČ pri čiščenju sta
novanjske hiše v Kranju. Pokličite na TT 
234-32-60 v nedeljo od 10. do 12. h 6677 

Uspešno podjetje ob širitvi na Gorenjsko 
zaposli TRI NOVE SODELAVCE za direktno 
prodajo. Visoka provizija vam omogoča rea
len zaslužek 200.000 /mes., šolanje, na
predovanje, nagrajevanje. PRIDRUŽITE SE 
NAJBOLJŠIM! TT 031/699-510, 23 24 
965, FANTOM INTERNATIONAL, ul. M. 
Grewenbroich 13, Celje 6683 

Delo nudimo vsem osebam v telefonskem 
studiu v Kranju. Lahko so tudi mlajši upoko
jenci. Pridružite se prijetni skupini. Dodatne 
informacije na TT 20-14-820 ali 040/614-
575 CZ d.d., Kopitarjeva 2, Ljubljana 6693 

Nudimo HONORARNO DELO v avlopral-
nici Orehek. TT 23-55-260, 031/639-421, 
INTI.d.o.o., Zasavska c. 43 f, Kranj 669/ 

K sodelovanju vabimo SAMOSTOJNEGA 
KOMERCIALISTA za prodajo pantov in okovja 
za okna in vrata. Pisne ponudbe: Poklukar 
Anton,s.p., Poljšica 45 b, 4247 Zg. Gorje 

Cesdt 
< — 
Traovlno, potredntttvo. proltvodn|a 

Podjetje LES3, d.o.o., iz 
Prestranka zaposl i 

p o s l o v o d j o 
v svoj i t rgov in i t a l n i h in s tensk ih 
ob l og v T rgovskem c e n t r u DOL-
NOV v Kran ju . Pogoji za zaposl i tev 
so us t rezna i zobrazba in izpi t B 
ka tegor i j e . Zaže lene so d e l o v n e 
i zkušn je , k o m u n i k a t i v n o s t te r 
p r i p rav l j enos t za de lo v n a š e m 
ko lekt ivu. 
D o d a t n e i n f o rmac i j e d o b i t e po 
te le fonu 0 4 1 6 4 8 9 6 0 . Prošnje s 
k ra t ko p reds tav i t v i j o poš l j i t e do 
3 0 . 5, 2 0 0 3 na naslov: 
LES3, d.o.o. 
Ul. Padlih borcev 23 
6258 Prestranek 

KUHARICO za pomoč v kuhinji zaposli 
gostilna v Kranju. Nedelje proste. Štibelj 
Spela s.p., Partizanska 17, Kranj TT 
040/236-074 6747 

Pizzerija ORLI,d.o.o., Tenetiše 80, Golnik, 
zaposli simpatično dekle za delo v strežbi v 
piceriji in PICOPEKA za delo na letnem kopal-
išču v Kranju. TT 040/307-277 

KUHARJA z izkušnjami zaposlimo. Zelo 
dober OD. Hrana in stanovanje lahko v hiši. 
TT 01/56 28 200, 031/327-620, Ladislav 
Kosec, s.p., Podgorica 21, Ljubljana-Črnuče 

V Kranju v salonu zaves zaposlimo PRODA
JALKO z občutkom za estetiko in dekoriranje. 
Pisne prošnje na naslov: Rozman Julita, s.p,, 
Ljubljanska 48, Slovenska Bistrica 

Zaposlimo DELAVCA v proizvodnji za izdela
vo lesene embalaže. Rakovec Janez.s.p., Ja-
vornik 3, Kranj, TT 040/716-322 

Zaposlim DELAVCA, ki ima izkušnje v po
laganju Knaufa. Planinšek Vilma.s.p., Pre-
bačevo 34, Kranj, TT 031 /50-46-42 eeu 

Z A P O S L I T E V I Š Č E 

Narodno zabavni duo ali trio išče delo, 
igranje na porokah, obletnicah, ugodno. TT 
533 10 15 6539 

Iščem zaposlitev duo- igranje na obletnic
ah, porokah, zabavah. TT 031/551-753 

Mlajši UPOKOJENEC z več letnimi izkušn
jami, vesten, išče delo VOZNIKA KOMBIJA. 
TT 041 /228-727 8690 

Iščem delo - igranje na porokah, obletnic
ah, s frajtonarico + midi. TT 2522-152 ali 
031/582-457 6696 

Potrebujemo pomoč za kitanje in barvanje 
oken in vrat. IT 233 44 56 ali 040/614-550 

Delo, kakršnokoli, v gospodinjstvu ali na 
vrtu, sprejmem. TT 232-50-59 6769 

Iščem delo - pomoč in nega starejših oseb 
na domu. TT 040/883-876 67/o 

Ž I V A L I 

Prodam MLADIČE ROTTVVEILERJEV, 
odličnih staršev z rodovnikom, vreden ogle
da. TT 041/777-628 6303 

LABRADORCA črne barve, mladička z 
rodovnikom, prodam. TT 51-95-17 2 646i 

Ugodno prodamo mesnate 3 mesece 
stare JAGENJČKE. Kmetija PRINC, Hudo 1 
(pri Kovorju), Tržič TT 041/747-623 esao 

Prodam enoletne KOKOŠI NESNICE 130 
SIT/kos. TT 041 /659-976 6633 

Prodam JAGNJETA in JAGNJICE za zakol 
ali rejo, TT 040/372-098 eesa 

Prodam čistokrvne ZLATE PRINAŠALCE 
brez rodovnika. TT 041 /236-198 6647 

Prodam 3 leta staro KOBILO, primerno za 
jahanje. TT 202 46 44 6654 

Prodam breje ZAJKLJE. TT 25 25 560 

Prodam 10 dni staro TELIČKO si-
mentalko. Praprotna polica 12, Cerklje 

Prodam 1 teden staro TELIČKO. Hafner, 
Dorfarje 22, Žabnica TT 513-16-29 6681 

Prodam TELICO v 8. mesecu brejosti in 
TELIČKO staro 1 leto, obe simentalki. TI 
256-12-55 6688 

Prodam eno leto staro TELICO. 
Gašperšic, Srednja vas 130, Šenčur 6689 

t V 0 l l H % » l t l ( S T 

Dinamično de lo i i t e s t r o k o v n j a k « ! 

V s i s t e m u D O N D O N se 
u k v a r j a m o s p r o i z v o d n j o , 

d i s t r i b u c i j o i n p r o d a j o svežega 
pec i va . I š č e m o p o s l o v n e 

p a r t n e r j e za P O G O D B E N O 
d e l o z o b m o č j a K r a n j a za d e l o 

D I S T R I B U T E R 

P o t r e b n o j e l as tno p r e v o z n o 
s reds tvo - k o m b i bele ba rve , 

ve l i kos t i n a j m a n j 15 m 3 , 
osebna u re jenos t i n 

k o m u n i k a t i v n o s t . 
I z b r a n i m k a n d i d a t o m 

p o n u j a m o r e d n o i n t r a j n o 
sode lovan je , d i n a m i č n o de lo , 
s t i m u l a t i v n o p l a č i l o , d o d a t n o 

s t r o k o v n o i zob raževan je ter 
d e l o v reg i j i b i van ja . 

L a s t n o r o č n o n a p i s a n e v loge z 
o p i s o m d o s e d a n j i h d e l o v n i h 
i z kušen j poš l j i t e na nas lov : 

DON DON d.o.o., 
Laze 16 
p.p. 546 
4001 Kranj 

mailto:prlmni.lizic@aiol.nBt
http://ag%c2%abneija-prlmc
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EURO FOTO, D.O.O. 
Ljubljanska c. 1A, 4000 KRANJ 
Tel.: 04 /23 80 080, 23 66 470 
fax: 04 /23 66 471 
http: //www. eurofoto .si 
e-mail: eurofoto@s5.net 

KRANJ 
Ljubljanska c. 1a, 4000 KRAN 
telefon: 0423 66 472 

ŠKOFJA LOKA - NAMA 

MENGEŠ 
Slovenska c. 26, 1234 MENGEŠ 
telefon: 01/72 38 959 

MEDVODE - BC I. nad. 
Kapucinski trg 4, 4220 ŠK. LOKA Medvoška cesta 3, 1215 MEDVODE 
telefon: 04/51 24 006 telefon: 01/36 11 434 

M I N O L T A Z O O M 1 6 0 C 

MINOLTA ZOOM 160 C DATE 

'OBJEKTIV 35-160 mm 
•MULTI AUTOFOKUS 
-ZAPOREDNO FOTOGRAFIRANJE 
'MOŽNOST DALJINSKEGA 

UPRAVLJANJA 

MINOLTA ZOOM 110 

MINOLTA ZOOM 110 DATA 

* ZOOM OD 38-110 mm 
tOŽNOST IZPISA DATUMA 

SLIM OHIŠJE 
ZMANJŠANJE POJAVA 
RDEČIH OČI 

M I N O L T A Z O O M 6 0 
MINOLTA ZOOM 60 DATA 

* KOMPAKTNO TANKO OHIŠJE 
'OBJEKTIV 35-60 mm 
SAMOSPROŽILEC 

* PRIROČNI LCD 

Tri nagrade kot vedno podarja Gorenjski glas. 
Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 
4. junija 2003, na Gorenjski glas, Zoisova 1, 4001 Kranj. Dopisnice 
lahko oddate tudi v turističnih društvih Radovljica, Škofja Loka ali 
Tržič ali pa v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na 
Zoisovi 1. 

Geslo nagradne križanke 
FAJFAR se je glasilo: 

UDOBNO IN MODNO 
OBUTI V POLETJE. 

Nagrade prejmejo: 
1. nagrada: Barbi Mudrič, 

Pod Gozdom 27, Tržič 

2. nagrada: Olga Jevšek, 
Britof 209, Kranj 

3. nagrada: Irena Cvetan, 
Šorlijeva 6, Kranj 

Tri nagrade Gorenjskega 
glasa prejmejo: 

4. nagrada: Francka 
Hlebš, Sp. Bistrica 2, Tržič 

5. nagrada: Breda 
Vogelnik, Ljubljanska c 17, 

Radovljica 

6. nagrada: Štefka Zupan, 
Poljšica 43, Zgornje Gorje 

Nagrajencem iskreno 
čestitamo! 

Prve tri nagrade nagrajenci 
lahko z osebnim dokumentom 
prevzamejo pri pokrovitelju 
križanke, tri nagrade Goren
jskega glasa pa bodo prejeli 
po pošti. 

mailto:eurofoto@s5.net


Prodam BIKCA cb, križanec, star 10 dni. 
TS 572-52-02 6695 

Prodam KOBILO z rodovnikom, brejo 5 
mesecev, lahko z opremo. TS 031/859-072 

Prodam BIKCA simentalca, težkega 140 
kg. TS 041/353-708 eroa 

Ćb bikca, starega en teden, prodam. TS 
041/820-487 67ie 

ODDAM NEMŠKEGA VOLČJAKA. stare
ga dve leti, zaradi selitve. TS 040/666-946 

Prodam teden dni staro TELIČKO si-
mentalko. TS 2522-628 6723 

Prodam KRAVO simentalko po izbiri, 
VOLA in TELICO. TS 595-83-36 6734 

Prodam ZLATE PRINAŠALCE z rodovnikom, 
stare sedem tednov, TS 041/628-769 

Prodam 7 dni staro TELIČKO simentalko. 
TS 25-22-566 6754 

Prodajamo mlade rjave NESNICE. Lanišek, 
Beleharjeva 49. Šenčur TS 25-11-875 

Prodam 14 dni staro TELIČKO simentalko. 
TS 041/970-257 _6772 

JARKICE rjave, grahaste, plemenske pe
teline, prodam. Hraše 5, Smlednik, TS 
01/36-27-029 6775 

Prodam 8 mesecev brejo TELICO si
mentalko. IT 25 13 45 6/79 

Mladička BERNSKEGA PLANŠARSKEGA 
PSA, prodamo. TS 531-87-25, 051/411-067 

Prodam vec cb TELIČKOV, starih do 3 
tedne. TS 031/311-924 6787 

Prodam 9 mesecev brejo TELICO. TS 
250-36-37 6788 

BIKCA cb starega teden dni, prodam. TS 
031/504-509 6796 

PRAŠIČE različno težke prodam in pripel
jem na dom. TS 041/24-144 6814 

Ž I V A L I K U P I M 
ODKUPUJEMO mlado pitano GOVEDO, TELE-

TA, KRAVE. Mesarstvo Oblak, Tt 041/650-975 

Kupim vec BIKCEV za nadaljno rejo. TS 
513-28-77 6635 

Kupim BIKCA simentalca teža 1 2 0 - 1 3 0 
kg. TS 041/935-596 eeei 

Kupim BIKCE, težke 80-150 kg, mesne 
pasme. TS 513-24-05 6674 

Kupim BIKCA simentalca, starega do 14 
dni. TS 259-12-69 6694 

Kupim BIKCA simentalca, starega do 14 
dni. TS 533-12-80 67oi 

Kupim BIKCA simentalca 150-300 kg za 
rejo. TS 5725-096 6 7 i s 

Kupim ČEBELJE ROJE. TS 031/619-629 

Kupim BIKCA simentalca od 150 - 300 
kg. TS 01/834-11-08 6766 

Kupim BIKCA simentalca, starega do 14 
dni. TS 01/750-20-00 8783 

Kupim BIKCA simentalca starega do 10 
dni. TS 031/671-978 6797 

V SPOMIN V SPOMIN 

Kako boli, ker tebe več ni, 
a lučka vedno ti gori. 

C 
SILVO GROZL 

Mineva leto žalosti in veliko pretočenih solza. 

TVOJI 

Z A H V A L A 

V 88. letu nas je zapustil naš mož, oče, brat, ded in stric 

MIHAEL BAKOVNIK 
1915 - 2003, iz Hotemaž 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečena sožalja, pogrebni 
službi Navček, g. župniku Isteniču za lepo opravljen pogrebni obred in pevcem. 

Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat hvala. 

VSI NJEGOVI 

OSMRTNICA 

Vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem sporočamo žalostno vest, daje po hudi 
bolezni umrla draga žena, mama in stara mama 

LEPOSLAVA TADEL 
z Loke pri Tržiču 

Žara š posmrtnimi ostanki pokojnice, bo danes, v petek od 9. ure dalje v mrliški vežici v 
Tržiču. Pogreb drage pokojnice bo danes, v petek, 23. maja, ob 16. uri na tržiškem pokopališču. 

ŽALUJOČI VSI NJENI 

Z A H V A L A 

V 93. letu nas je za vedno zapustila naša draga 

FRANČIŠKA KOZJEK 
p.d. Jernejevčeva Francka 

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, 
ki ste našo drago teto spremljali na njeni zadnji poti k večnemu počitku. 
Hvala za darovano cvetje in sveče. 

ŽALUJOČI VSI NJENI 
Čirče, Struževo, 17. maja 2003 

Z A H V A L A 

Ob boleči izgubi žene in mame 

IVANKE MIKLAVČIČ 
roj. Levičar 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, g. župniku Kavčiču za lepo opravljen pogrebni obred, nekda
njim sodelavcem LIP Bled, pevcem iz Podnarta za zapete žalostinke in 
gasilcem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji.poti k mirnemu počitku. 

Žalujoči družina in sorodstvo 
Podnart, 13. maja 2003 

Z A H V A L A 

V 55. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustila naša draga 

MIHAELA SKODLAR 
iz Gorenj 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sode
lavkam in sodelavcem Iskra Tel, Cestnega podjetja in Iskra Ero za izreče
na sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Zahvala tudi dr. Bavd-
ku. Posebno zahvalo izrekamo g. župniku Godcu za lep poslovilni govor 
in sv. mašo ter pevcem iz Predoselj in Pogrebni službi Komunala Kranj. 
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili 
v lepem spominu. 

VSI NJENI 

Z A H V A L A 

Ob boleči, nenadomestljivi izgubi drage žene, mame, sestre, babice, tete 
in tašče 

HELENE OVNIČEK 
roj. Marinko 

se iskreno zahvaljujemo za vsa izrečena sožalja, za besede tolažbe, 
darovano cvetje in sveče. Hvala sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem za minute, ki ste j ih v teh težkih trenutkih preživeli z nami. 
Zahvala tudi osebju Doma starejših občanov Preddvor. Iskrena hvala g. 
župniku C i r i l u Berglezu, pevcem in trobentaču ter pogrebni službi 
Navček in Komunali Kranj za lep pogrebni obred. 
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste jo pospremili na zadnjo pot. 

Žalujoči: mož Franc, sinovi Brane, Stane, Janez in hči Štefka z družinami 

Z A H V A L A 
Srce vaše je zaspalo, 
zvon v slovo vam je zapel, 
misel na vas nam je osuda, 
za vedno spomin na vas bo živel. 

V 70. letu nas je zapustil dragi mož in ata 

JANKO PRIMOŽIČ 
iz Volake, p.d. Klovžarjev ata 

Zahvaljujemo se vsem, k i ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, 
darovali sveče in rože. Posebna hvala gasilcem, sosedom in gospodu 
župniku. 
Hvala Anic i Dvoj moč za govor in dr. Subicevi za vso pomoč. 

VSI NJEGOVI 
Volaka 2003 

Z A H V A L A 

Ob boleči, mnogo prezgodnji izgubi našega dragega 

GORAZDA RAMŠAKA 
roj. 21. 2. 1975 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, številnim prijateljem, 
sodelavcem, sosedom in znancem za pomoč, darovano cvetje in sveče. 
Hvala vsem za ustno in pisno izraženo sožalje, tolažilne besede v teh 
težkih trenutkih, številno spremstvo na njegovi mnogo prezgodnji zadnji 
poti. 
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi. 

Družini Ramšak in Radojevič 

Z A H V A L A 

Ob boleči izgubi našega 

JOŽETA URŠIČA 
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, njegovim nekdanjim 

sodelavcem za izraženo sožalje, poklonjeno cvetje in sveče ter številno spremstvo na njegovi 
zadnji poti. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi, ga spoštovali in mu pomagali. 

VSI NJEGOVI 
Log 39 nad Škof/j o Loko 
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V R E M E N S K A N A P O V E D ZA G O R E N J S K O 
AGENCIJA RS ZA OKOLJE, Urad za meteorologijo 

PETEK SOBOTA NEDELJA 

5 

o d 5 °C o d 7 °C o d 9 °C 
d o 2 2 "C d o 2 4 "C d o 2 5 °C 

Danes, v petek, bo delno jasno z zmerno ob
lačnostjo. Zjutraj je tu in tam še lahko kratko
trajna megla. Najnižje jutranje temperature 
bodo od 2 do 6, najvišje dnevne pa od 19 do 
23 stopinj C. 
Jutri, v soboto, bo pretežno jasno in še neko
liko topleje. Tudi v nedeljo bo dopoldan pre
težno jasno. Popoldan pa bo več kopaste 
oblačnosti in lahko nastane kakšna ploha ali 
nevihta. 

Prva knjiga vseh živali Slovenije 
Tehniška založba Slovenije je izdala prvo izvirno in celovito delo Živalstvo Slovenije, ki je posvečena vsemu živalskemu svetu, živečem na slovenskem območju. 

Avtorstvo pripada štiridesetim vrhunskim slovenskim zoologom, omenjenih ali opisanih pa je okrog 2800 najzanimivejših vrst. 

Ljubljana - Slovenci smo 
končno ugledali prvo knjigo, v 
kateri so na enem mestu siste
mat ično zbrane in razvrščene 
živalske vrste, k i nam bogatijo 
in popestrujejo življenje. Slove
nija je po velikosti ozemlja res 
med manjšimi evropskimi drža
vami, po pestrosti živali pa med 
bogatejšimi, saj je krajinsko 
raznolika, ima bruno geološko 
preteklost in še dokaj dobro 
ohranjeno naravo. Najbogatejši 
jej)odzemeljsko vodni svet. 

Živalstvo Slovenije je zanima
lo ljubitelje in naravoslovce bio
loške usmeritve že v 1 6 . stolet
ju, med prvimi pregledi in s po
sebno ljubečim odnosom sta j ih 
opisovala Valvazor in Fran Erja
vec. Po drugi svetovni vojni so 
obstajale knjige o posameznih 
vrstah, a pravega pregleda ni 

Zadovoljni strokovni uredniki prof. dr. Boris Sket, mag. Valika Kuštor in 
prof. dr. Matija Gogala: "Pa smo jo le spravili na svet!" 

bilo. Konec osemdesetih let je 
bil prvi poizkus zbranega dela 
neuspešen, tokrat pa so se stro

kovni uredniki prof. dr. Boris 
Sket, prof. dr. Matija Gogala 
in mag. Valika Kuštor ter štiri-

Dušan Mravlje teče prek Evrope 
Na ekstremni ultramaratonski tekaški preizkušnji Transeuropa so tekači opravili pol 

poti, naš maratonec Dušan Mravlje pa je trenutno na petem mestu. 

Kranj - V Lizboni se je 19. 
aprila začel tako imenovani tek 
Transeuropa, ki je najdaljša te
kaška etapna preizkušnja doslej 
in celo daljša od transkontinen-
talnih tekov Transamerika in 
Transaustralija. Dolga je nam

reč kar 5000 kilometrov, start pa 
je bi l 19. aprila v Lizboni . Do 
včeraj je bilo za maratonci že 
štiriintrideset etapnih preizku
šenj, na cilju v nemškem Hofge-
ismarju pa so opravili že pri
bližno polovico poti. 

Kot edini slovenski tekač na 
teku prek Evrope sodeluje tudi 
50-letni Dušan Mravlje iz K o -
vorja, k i je imel na startu za 
družbo kar 48 tekačev, do vče
raj pa se njegova družba zmanj
šala že za polovico. 

Dušan je imel med tekom naj
več težav prejšnji teden, ko je 
padel in na asfaltu staknil odrg
nine po rokah, ki pa ga k sreči 
pri teku ne ovirajo preveč. Kot 
pravi, je za preizkušnjo, ki se bo 
za najbolj vzdržljive končala 21. 
junija v Moskvi , tako psihično 
kot fizično res dobro priprav
ljen, čeprav je prepričan, da se 
je dirka na polovici šele dobro 
začela. Trenutno teče za uvrsti
tev okoli petega mesta. 

Vilma Stanovnik 

Dušan Mravlje 

V nedel jo z županom okoli Brda 
Kranj - Fundaciji Vincenca Drakslerja za odvisnike je namenjen 

celotni izkupiček od Štartnin in prispevkov sponzorjev tretjega do
brodelnega županovega teka okoli Brda. Prireditev bo v nedeljo, 25. 
maja, ob 10. uri na Brdu, udeleženci pa bodo lahko izbirali med 
dvema progama: prva je dolga 8,5 kilometra, druga, ki jo bo mogo
če premagati tudi s hitro hojo, dva. Startnina znaša 2.000 tolarjev, 
po 500 tolarjev pa za učence, dijake, študente, upokojence in člane 
vseh humanitarnih društev. Do nedelje se je mogoče prijaviti na 
elektronski naslov jana.zakelj@kranj.si, v nedeljo pa od 8. do 9. ure 
na Brdu. V s i prijavljenci bodo prejeli spominsko majico in toplo 
malico. 

Pravi naslov za sponzorske prispevke je žiro račun fundacije V i n 
cenca Drakslerja: 80-400-00000004/44 pri Hranilnici Lon, Bleivve-
isova 2. 
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NAJBOLJ POSLUŠANA RADUSK 

deset zoologov potrudili in pro
jekt uresničili. Pred nami je lepa 
knjiga o živalih s podatki o nji
hovi razširjenosti, ekologiji, na
činu življenja, gospodarskem 
pomenu itn. Besedilo spremlja
jo shematske risbe in barvni po
snetki posameznih vrst, nareje
na pa je kot priročnik in vodnik, 
saj je sistematično označena. 

V splošnem delu so poglavja o 
pestrosti živalskega sveta, o var

stvu živali, zgodovina ozemlja 
in njegovega živalstva, opis da
našnjih ekoloških in geograf
skih razmer ter vpliv človeka, 
vključno s spremembami oko
lja, iztrebljanjem in preseljeva
njem vrst. Srž knjige je siste
matski del, razdeljen v poglavja 
nižji vretenčarji, žuželke in vre
tenčarji. Vsak red, razred ali 
deblo je predstavljeno z risbo in 
besedilom z najosnovnejšimi 

podatki. Namen in želja ustvar
jalcev knjige je, da bi bil vsak 
prebivalec slovenske dežele sez
nanjen z izjemnim bogastvom 
naravnega okolja, v katerem 
živi, priporočljiva pa za vse lju
bitelje narave, učence in dijake 
pri dopolnjevanju šolskega zna
nja ter za biologe, ki niso imeli 
sreče, da bi dobili takšno delo 
že v času študija. 

Katja Dolenc 

V knjižnici je kul, pa še cedeji so 
Knjige v knjižnicah so za otroke kot 'vesolje zakladov', veselje ob njihovem odkrivanju 
pa je kot raketa, ki jih bo ponesla še dlje - Miha Zupan je v pol leta prebral 42 knjig. 

Starši in učiteljice ter učitelji, 
k i se pritožujejo, da njihovi 
otroci ne berejo radi, bi bili pre
senečeni, če bi se v torek popol
dne udeležili zaključne priredit
ve ob akciji Knjižnica - vesolje 
zakladov, ki je potekala v 
splošnih knjižnicah v Radovlji
c i , na Bledu in v Bohinju. To, 
kar se je od oktobra do aprila 
dogajalo med knjižnimi polica
mi, je bilo nenavadno tekmova
nje, in sicer, otroci so bolj kot 
med seboj tekmovali sami s 
sabo: vsakič, ko so obiskali 
knjižnico in si sposodili knjigo, 
so dobili nalepko. Z a zbranih 

sedem so j ih knjižničarji nagra
di l i s čokoladicami s podobo 
Mačka Murija, Muce Mace in 
drugih knjižnih junakov, nagra
de pa je prispevala tovarna Žito 
Gorenjka. In za konec seje vseh 
404 sodelujočih (lani je sodelo
valo 200 učencev), ki so od ok
tobra do aprila nabirali nalepke, 
v glavi pa predelovali prečudo
viti fantazijski svet, zbralo v te
lovadnici Srednje gostinske 
šole. Če prištejemo še mnoge 
starše, je bila res gneča, priti pa 
se je splačalo že zaradi knjižne 
nagrade (knjižnici so j ih podari
le različne založbe), in pa zara

di žura, za katerega so se potru
dili iz Kulturnega društva Qui-
lenium s plesnima skupinama 
Snežne vile iz OŠ Begunje in 
srednješolsko Vizija iz Kranjske 
Gore, plesalci show and breake-
dance skupine in osnovnošolski 
zborček iz Begunj, k i je razve
selil s karaokami. Gost priredi
teljev je bil igralec S N G Janez 
Škof, povezovalka pa Alenka 
Bole Vrabec. "Zmagal" je Miha 
Zupan iz Bleda, učenec OS He
lene Puhar Kranj, k i je prebral 
kar 42 knjig. 

Eva Senčar 

Prosim, ne zaspite pred televizorjem 
S tako željo se je Karmen Stavec poslovila pred odhodom na "Eurovision song 
contest", kot uradno imenujejo evrovizijsko tekmovanje za najboljšo popevko. 

V restavraciji na golfskem 
igrišču Arboretuma v Volčjem 
Potoku se je pod pokrovitelj
stvom Radia in Televizije Slove
nija predstavila ekipa, ki je od
potovala na sobotno finale v 
Rigo. Ponovno imenitna Miša 
Molk je predstavila letošnji slo
venski projekt E M E ter predsta
vila generalnega pokrovitelja 
slovenske udeležbe na Euroson-
gu. Simobil se je odločil pod
preti medijsko odmeven projekt, 
še posebno v času, ko glasbeno 
popevkarski festival prerašča v 
pravi interakcijski in multime
dijski projekt. Finančna udelež
ba je ostala Simobilova poslov
na skrivnost. Karmen Stavec se 
je s svojimi "back" vokalisti, so-
pevci, Hrvaticama Vlatko in 
Ivano ter Elvisom in Milošem, 
atraktivno predstavila z obema 
verzijama popevk Lep poletni 
dan. Nanana pa je angleški pre
vod, ki ga bo Karmen Stavec kot 
zadnja, šestindvajseta zapela ju
tri v Rig i , na velikem odru 48. 
evrovizijske popevke. Nepo

sredni prenos nam ponuja R T V 
na svojem drugem programu. 
Oddajo bo povezoval odlični 
Andrea F. in upati gre v dobro 
zapeto Nanana in dober uspeh 
simpatične Karmen Stavec z 
ekipo. Po raziskavah gledanosti 
si je lansko prireditev Euroson-
ga ogledalo veliko gledalcev, 
kar 70 odstotkov gledalcev so
botne T V ponudbe. In, če gre 

upoštevati namig in prošnjo slo
venske glasbene zvezdnice Kar
men Stavec, naj ne zaspimo 
pred televizorjem še pred nje
nim nastopom, se tudi letos obe
ta dobra gledanost. Za vse ljubi
telje tako narejene popevke, z a 

navijače Karmen ali samo ' ttt ' 
ce in kibice" jutri zvečer Lep 
poletni dan. *. i k 

Slika in tekst: Gorazd Sim* 
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