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Najboljši športniki leta 1996 

M e d n j i m i t u d i G o r e n j c i 
Kranj, 27. decembra - Včeraj zvečer so v Ljubljani 
slovesno razglasili najboljše športnike iztekajočega se 
leta. Med športnicami si je naslov najboljše zaslužila 
srebrna olimpijka atletinja Brigita Bukovec, na drugo 
mesto se je uvrstila"alpska smučarka Urška Hrovat, na 
tretje pa najboljša gorenjska športnica, biatlonka 
Andreja Grašič iz Križev. 

Športnik leta 1996 je postal kajakaš Andraž Vehovar, 
ki si je naslov zaslužil s srebrno olimpijsko kolajno, na 
drugo mesto se jé uvrstil prvi na Gorenjskem, skakalec 
Primož Peterka iz Moravč, na tretje pa atlet Gregor 
Cankar. 

Po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije je 
najboljša ekipa v igrah v letošnjem letu ekipa H K 
Olimpije Hertz, najboljša ekipa v individualnih športnih 
panogah pa je tako kot na Gorenjskem ekipa olimpij
skega četverca brez krmarja V K Bled v postavi : Jani 
Klemenčič, Sadik Mujkič, Milan Janša in Denis Žvegelj. 
Več v Stotiniki. • V.S. 

S l o v e n i j a j e p r a z n o v a l a 
Ljubljana, 27. decembra - Slovenija je dvojno prazno

vala. Ob božičnih praznikih je bil včeraj, 26. decembra, 
tudi državni praznik, dan samostojnosti. V nedeljo je bila 
v ljubljanski stolnici maša za domovino, ki jo je daroval 
ljubljanski nadškof in metropolit dr. Alojzij Šuštar, včeraj 
pa sta bila dva slavnostna zbora. Ob dnevu samostojnosti 
»n obletnici plebiscita je bila najprej slavnostna seja 
državnega zbora, nato pa akademija v Cankarjevem 
domu. Obakrat je bil slavnostni govornik predsednik 
državnega zbora dr. Janez Podobnik. • J.K. 

C E N J E N I 

k u p c i , k r a j a n i , 
s o s e d j e 

Naj praznični dnevi ustavijo čas! 

Naj božič in novo leto po dobroti in 
zdravju trajata vse leto! 

Naj delček zahvale prinesejo v 

Vaš dom 

naše iskrene zelje! 

KMETIJSKA TRGOVINA 

C e g n a r 

Poklon zavetniku konj in živine 
V 

Na Štefanovo se kaže priporočiti za zdravje živali 
Praznik sv. Štefana, zavetnika konj in drugih živali, so na dan samostojnosti s slovesnimi 
mašami, daritvami in blagoslovitvami proslavili v raznih krajih na Gorenjskem. 
Štefanja Gora, Smlednik, Šenčur, 
Sora, Križ... (in še kje na Gorenj
skem), 26. decembra • Na sv. 
Štefana dan so včasih kmetje in 
lastniki z daritvami, nošenjem 
kipcev okrog oltarja, s slovesnimi 
mašami poklonili in priporočili 
zavetniku konj in živine za 
zdravje, za dobro letino. Marsikje 
so blagoslovili sol in vodo. Že 
tradicija pa je zadnja leta blago
slovitev konj predvsem na spod
njem delu Gorenjske. Tako so že 
petič pripravili sprevod s konjeniki 
na Križu pri Komendi. Okrog 50 
konjenikov iz raznih krajev v 
občini Šenčur se je zbralo na Jami 
v Šenčurju in potem v sprevodu 
odšlo v Srednjo vas, kjer so 
blagoslovitveno slovesnost oboga
tili tudi člani Pihalnega orkestra iz 
Tržiča. Podobno je bilo v Smled
niku, na Šenturški Gori, v Sori... 
Več na zadnji strani. • A . Ž. 

S t e č a j n i uprav i t e l j p o d p i s a l p o g o d b o s K o b l o Ž T G 

S m u č a r i j a vendarle tudi na K o b l i 
Ustanovitelji Koble ŽTG so v družbo z enakovrednimi deleži povabili tudi lastnike zemljišč na območju smučišča. 
Bohinjska Bistrica - Če bodo nizke rimi so skoraj sami nekdaj zaposleni v 
temperature omogočale umetno zasne- smučarskem centru, pa so lastnikom 
zevanje ali če bo zapadlo dovolj na- zemljišč na območju smučišča ponudili, 
ravnega snega, bodo tudi na smučišču da se z enakovrednimi deleži vključijo v 

družbo. V podjetju računajo, da se bo v Kobla po vseh zapletih vendarle pognali 
žičničarske naprave. V Bohinju upajo, 
da bodo ob ugodnih vremenskih okoli
ščinah pred novim letom zavrteli vsaj 
eno vlečnico, ostale pa kasneje. 

Stečajni upravitelj Planuma, p.o., v 
stečaju Matija Roblek je namreč pred 
kratkim podpisal pogodbo o najemu s 
podjetjem Kobla ŽTG Bohinjska Bi
strica, ustanovitelji podjetja, med kate-

družbo vključilo okoli dvajset lastnikov 
zemljišč iz Bohinjske Bistrice in z 
Raven. Gostinci, trgovci in vsi, ki so 
tako ali drugače odvisni od smučarije na 
Kobli, razplet komentirajo takole: ni 
toliko pomembno, kdo vrti naprave, 
pomembno je, da se vrtijo in da se 
Bohinju ne dela gospodarska škoda. 

Kot nam je včeraj zjutraj povedal Ciril 

Koselj, direktor družbe Kobla ŽTG, je na 
smučišču od 10 do 45 centimetrov snega, 
kar je še premalo za normalno smučarijo. 
Ko bo vetrovno vreme pojenjalo, bodo 
začeli z umetnim zasneževanjem. Za vse 
tri sedežnice in tri vlečnice imajo obrato
valno dovoljenje, na sedežnici Kobla 2 pa 
v teh dneh menjajo nosilno transportno 
vrv. Za zdaj vse kaže tako, da bo 
smučarija možna na celotnem smučišču. 
Odrasli bodo za dnevno karto morali 
odšteti 2.500 tolarjev, otroci 1.800 tolar
jev, dopoldanska oz. popoldanska karta 
pa bo stala 1.800 tolarjev. • C Z . 

Rotarijci so napolnili koš dedka Mraza 
Radovljica, 27. decembra - Ob letošnjem prazničnem 
decembru so otroci, varovanci v Domu Matevža Langusa 
doživeli vrsto prijetnih presenečenj. Zaokrožil jih je 
obisk dedka Mraza, ki je obdaroval vsakega od njih, pod 
novoletno jelko pa nagrmadil tudi bogata skupna darila. 
Za nakup teh so poskrbeli člani Rotary Cluba z Bleda. 
"Že od našega nastanka leta 1991 tradicionalno 
sodelujemo z Domom Matevža Langusa," je ob tej 
priložnosti povedal predsednik Marjan Jurkovič. "Smo 
eden od osmih Rotary klubov v Sloveniji, ki v svojem 
delovanju zajema zlasti humanitarni program." 
Na sliki: Mesimo piškote za novoletno peko! • D.Z.ŽIebir 

GOSTIŠČE TAVERNA, 

Žerjavica 12, Kranj 
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OBIŠČITE NAS! 
N U D I M O KOSILA 

POSLOVNA, POROČNA, DRUŽINSKA 
tel.:0641491-068 

del. čas od 12h do Olh 
S TEM kupONOM ÍMAÏE V 
MESECU JAN UAR + f £ bltU AR 

10% popUSTA 

d.o.o. 
Cankarjeva 8,4000 Kranj 

vam ponuja računalnike 
in tiskalnike po ugodnih cenah 
K5 -100 PCI že od 120.607,00 SIT 
Pentium 100 MHz od 135.475,00 SIT 

Možnost nakupa na 6 čekov 
ali na kredit! 

Tel,:064/22i-040,Fax:223-792 

O n K I P l J B M O 
D E L N I C E S A V E 

Tel.: 211-256 

AVTOŠOLA 

S> B E M I 
Titova 18,4270 JESENICE 

(POTOVALNA AGENCUA KOMPAS PEGAZ d.o.o.) 
Tel.: 064/872-641, 83-289, fax: 064/81-768 

DELOVNI ČAS: 
VSAK DAN od 9. do 17. ure 



P O S L O V E N I J I 
UREJA: Jože Kosnjek 

Odlični možje, vredni spoštovanja - Te besede je v 
ponedeljek, 23. decembra, izrekel predsednik države Milan 
Kučan v čast štirim članom predsedsedstva slovenske države 
med letoma 1990 in 1992, ki so bili skupaj z njim najvišji 
organ države: Ivanu Omanu, dr. Matjažu Kmeclu, dr. 
Dušanu Plutu in Cirilu Zlobcu. Trem med njimi, Omanu, 
Kmeclu in Zlobcu, je izročil visoka državna odlikovanja: 
zlati častni znak svobode. Zlobec pa gaje dobil lani, ko je 
bil star 70 let. Včeraj pa je predsednik izročil visoka 
odlikovanja trem možem, ki so veliko nartedili za slovenski 
šport in slovensko državo. Leon Štukelj je dobil zlati častni 
znak svobode, Boris Gregorka in Drago Vlaga pa srebrni 
častni znak. Na sliki: Ivan Oman prejema državno 
odlikovanje. • J.K, slika G. Šinik 

Vsem poslovnim partnerjem in ostalim 
krajanom želimo vesele božične 

praznike in srečno novo leto 1997. 

PRAŠKASTO ELEKTROSTATIČNO 
INDUSTRIJSKO LIČARSTVO 
Zupan Peter Kranj 
tel./fax: 064/242-622 

TRGOVINA • MARKETING 
POSREDOVANJE d.o.o. 

p e h | i e c ; t 

P R O D A J A I N D O S T A V A P I S A R N I Š K E G A 
I N R A Č U N A L N I Š K E G A M A T E R I A L A 

Betonova 13a, 4001 KRANJ, p.p. 33,Tel.: (064) 245-466,245-362; fax: (064) 245-466 

Loške tovarne hladilnikov 
Škofja Loka, d.d. 
Kidričeva 66, Škofja loka 

razpisujejo na podlagi sklepa nadzornega sveta z dne 20. 
decembra 1996 

JAVNO DRAŽBO 
za prodajo naslednje nepremičnine: 
1. Zemljišče dela parcele št. 557/3, vlož. št. 443, k.o. Suha, v 
izmeri 1480 m2 (asfaltirano in komunalno urejeno parkirišče). 
Nepremičnina se nahaja tik ob Kidričevi cesti izven zaščitne 
ograje družbe LTH, nasproti Gorenjske predilnice, v indus
trijski coni Trata. 
2. Izklicna cena: 15.350.948,00 SIT 
Prodajana nepremičnina je namenjena proizvodnji ali 
poslovni dejavnosti. 
JAVNA DRAŽBA BO DNE 14. JANUARJA 1997 OB 9. URI V 
PROSTORU RAZSTAVNEGA SALONA NA SEDEŽU POD
JETJA LTH ŠKOFJA LOKA, d.d., Kidričeva 66. 
3. Pogoji: 
3.1. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe. 
Pooblaščenci pravnih oseb morajo na javni dražbi predložiti 
pooblastilo. 
3.2. Vsak udeleženec javne dražbe mora do začetka javne 
dražbe plačati varščino v višini 10 % izklicne cene 
nepremičnine na ŽR prodajalca št. 51510-601-16385 ali pri 
blagajni podjetja, Kidričeva 66, Škofja Loka, s pripisom "za 
javno dražbo". Potrdilo o plačilu varščine je potrebno 
predložiti pred začetkom dražbe. 
3.3. Varščina se uspelemu ponudniku všteje v kupnino, 
neuspelim pa vrne brezobrestno v roku 8 dni po končani 
dražbi. 
3.4. Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 
roku 10 dni po javni dražbi in plačati celotno kupnino v roku 
15 dni od sklenitve pogodbe. Le uspeli ponudnik ne bo 
sklenil pogodbe v zgoraj določenem roku, bo varščina 
zadržana v celoti. Kupec dobi nepremičnine v posest po 
plačilu celotne kupnine. 
3.5. Prometni davek, druge dajatve in stroške zemljiškokn
jižnega prepisa plača kupec. 
3.6. Nepremičnine se prodajo po sistemu videno - kupljeno 
in poznejših reklamacij ne borne upoštevali. 
4. Vse dodatne informacije o nepremičnini so na voljo po 
telefonu 064/6120 (int. 136 - Janko podrekar) oziroma na 
sedežu podjetja. 

Je prepirov med podpisniki splošne kolektivne pogodbe konec 

P o novem letu z a č e t e k pogajanj 
Sedanja naj bi veljala do 31. marca oziroma najkasneje do 31. maja prihodnje leto. Na 
sindikalni in delodajalski strani so zadovoljni. 

Ljubljana, 27. decembra -
Predstavniki delodajalcev in 
sindikatov so 17. decembra 
sprejeli skupen dogovor o 
začetku pogajanj za prenovo 
kolektivne pogodbe za gospo
darstvo in o podaljšanju njene 
veljavnosti do 31. marca ozir
oma najkasneje do 31. maja 
prihodnje leto, pred božičnimi 
prazniki pa so podpisali še 
ustrezen aneks k pogodbi. 

Komentarji po prenehanju 
prepirov so bili pozitivni. Pre
dsednik Gospodarske zbor 

pa je treba upoštevati visoke 
stroške dela, ki bremenijo 
tako veliko kot malo gospo
darstvo. Na sindikalni strani 
vidijo v novih pogajanjih tudi 
priložnost, da se zagotovijo 
nekatere delavske oziroma 
sindikalne pravice. Pri njih 
sindikati ne bodo zlahka po
puščali, saj se gospodarske 
razmere zadnje čase niso po
slabševale, ampak zboljševale, 
zato gospodarske razmere ne 
morejo biti razlog za zmanjše
vanje pravic delavcev. To 

niče Slovenije Jožko Čuk je poudarjata predvsem predsed 
dejal, da je rok za podaljšanje nika dveh največjih sindikatov 
pogodbe realen in izrazil ob
žalovanje, da so neproduktiv
no porabili zadnje tri mesece. 
Za podaljšanje veljavnosti ko
lektivne pogodbe se je v 
začetku decembra odločil up
ravni odbor Gospodarske 
zbornice in tako ravnanje 
predlagal vsem dejavnostim, 

Neodvisnosti in Zveze svo
bodnih sindikatov France 
Tomšič in Dušan Semolič. 
Socialni partnerji naj bi se 
tudi lažje sporazumeli o no
vem socialnem sporazumu. 
Njegova veljavnost poteče 
konec maja naslednjega leta. 
Zanesljivo pa bodo pri poga-

za katere so bile pred tremi janjih problemi. Nanje pose-
meseci odpovedane panožne bej opozarja predsednik 
pogodbe. Zbornični predstav
niki, med njimi predsednik 
Obrtne zbornice Slovenije 
Miha Grah, pa pravijo, da je 
bil za sporazum skrajni čas, da 

sindikata Pergam Dušan Re
bolj. Gospodarstveniki oziro
ma delodajalci dajejo pri 
ocenjevanju gospodarskih raz
mer prevelik pomen plačam 

oziroma stroškom zaradi njih, 
ne pa tudi možnostim za 
boljše gospodarjenje, vlada 
pa politike plač še ni oprede
lila. 

Vseeno je mogoče reči, da 
je trimesečnega političnega 
merjenja moči med delodajal
ci in delojemalci konec. Parla
mentarne volitve so mimo, 

vsak pa bo po svoje opraviče
val početje v zadnjih treh 
mesecih. Zanesljivo pa nihče 
ne bo dosegel vsega: deloda
jalci ostrega posega v pravice 
zaposlenih, sindikati pa pove
čevanju zaščite delavcev. Pre
dvsem sindikati pa bodo 
morali nastopati enotno in ne 
vsak zase. • J.Košnjek 

Ustavno sodišče zavrnilo Starmanovo zahtevo 

Enake pravice poslancema manjš in 
Ustavno sodišče pa bo obravnavalo Starmanovo pobudo za presojo ustavnosti in 
zakonitosti določb zakona o volitvah v državni zbor in zakona o ustanovitvi občin in 
določitvi njihovih območij. 

Ljubljana, 27. decembra - Ustavno prednost. Sodišče pa bo v rednem 
postopku razsojalo o Starmanovi pobu sodišče je zavrnilo državljansko pobudo 

Slovenska Istra, ki jo je zastopal 
odvetnik in neuspeli kandidat za po
slanca Socialdemokratske stranke na 
zadnjih volitvah Danijel Starman, da 
poslanca narodnosti v državnem zboru 
ne bi imela enakih pravic kot drugi 
poslanci. Ustavnemu sodišču je Star
man predlagal sprejem začasne 
odredbe, ki bi poslancema vzela del 
pravic, med drugim tudi pravico glaso
vanja o mandatarju. V tem primeru je v 
ozadju prizadevanje, da bi Drnovškovi 
kandidaturi za mandatarja odvzeli dva 
skoraj zanesljiva glasova, kar bi prine
slo pomladnim strankam odločujočo 

di glede zakona o volitvah v državni 
zbor in zakona o ustanovitvi občin in 
določitvi njihovih območij. 

Poslanca narodnosti Marija Pozso-
nec in Roberto Batelli sta z olajšanjem 
sprejela odločitev ustavnega sodišča. 
Marija Pozsonec je dejala, da ni 
mogoče na tak način razpravljati o 
ustavnosti pravice, ki je posebej napi
sana v slovenski ustavi. Če bi pobudo 
sprejeli, bi ustvarili kategorijo man
jvrednih poslancev, pa tudi mednarod
no bi bile posledice neprijetne, saj je 
naša država znana zaradi najboljše 
zaščite manjšin. Nesmiselno se ji zdi, 

da bi lahko manjšina ogrožala večino. 
Nasprotno: manjšina svojih pravic ne 
more uveljaviti brez podpore večine. 
Take pobude so nevarne tudi zato, ker 
bi se lahko jutri znašle pred ustavnim 
sodiščem katerekoli druge skupine 
poslancev. Roberto Batteli pa je 
povedal, da so mu tudi na ulici ljudje 
izražali solidarnost in grajali Starma
novo pobudo, kar kaže, da civilna 
družba ni mrtva. Manjšinske pravice 
so podprle različne stranke: zelo jasno 
Slovenski krščanski demokrati, Zdru
žena lista in liberalna demokracija, z 
nekaterimi pripombami pa tudi Slo
venska ljudska stranka. • J . Košnjek 

Pred odločitvijo o mandatarju 

Z a d n j a p o s v e t o v a n j a 
Ljubljana, 27. decembra - Do novega leta pričaku

jemo odločitev predsednika države o mandatarju za 
sestavo nove vlade. Tako je namreč napovedal 
predsednik, ki imel doslej v igri dvoje imen: 
predsednika Liberalne demokracije Slovenije dr. 
Janeza Drnovška in predsednika Slovenske ljudske 
stranke Marjana Podobnika. 

Predsednik se je, kot je napovedal, sestal tudi z 
nekaterimi uglednimi javnimi delavci in predstojniki 
organov države: guvernerjem Banke Slovenije dr. 
Francetom Arharjem, ki ga imajo nekateri tudi za 
možnega predsednika povsem strokovne vlade, pre
dsednikom Ustavnega sodišča dr. Tonetom Jerovš-
kom, dr. Francetom Bučarjem in člani nekdanjega 
predsedstva dr. Matjažem Kmeclom, Ivanom Oma
nom, dr. Dušanom Plutom in Cirilom Zlobcem. 
Predsednik države se je pogovarjal tudi s predsedni
kom državnega zbora dr. Janezom Podobnikom. 
Predsednik se je pogovarjal tudi z dr. Francetom 
Bernikom, predsednikom SAZU, Ivom Bizjakom, 
varuhom človekovih pravic, dr. Ivanom Kristanom, 
predsednikom državnega sveta, in dr. Jožetom 
Mencingerjem, predstojnikom Ekonomskega inštitu
ta Pravne fakultete. V ponedeljek bo predsednik s 
pogovori z vodji poslanskih skupin zaključil pogovore 
o mandatarju. 

Vsa ta posvetovanja so del predsednikovih prizade
vanj, da bi Slovenija v skladu s pričakovanji domovine 
in tujine dobila trdno in sposobno vlado. • J.K. 

Z a h v a l a R d e č e g a k r i ž a 
Ljubljana, 27. decembra - Rdeči križ Slovenije se ob zaključku leta 

javno zahvaljuje vsem, ki so s svojimi darovi omogočali, da je ta 
humanitarna organizacija lahko učinkovito opravljala svoje poslanst
vo. Rdeči križ Slovenije, ki praznuje 130. obletnico delovanja, se 
priporoča za sodelovanje tudi v prihodnje. 

S T R A N K A R S K E N O V I C E 

Naprej Slovenija 
Vlada narodne rešitve 

Ljubljana, 27. decembra - Stran
ka enakopravnih dežel in Naprej 
Slovenija, odrešiteljici Slovenije, v 
novoletni poslanici ugotavljata, da 
poslanci še do danes niso uspeli 
sestaviti vlade čistih rok - vlade 
narodne rešitve. Stranki pozivata 
državljane Slovenije, da prisluhnejo 
novemu valu strank, ki niso obre
menjene z neuspešnim vodenjem 
države. Obe stranki v novoletni 
poslanici ugotavljajo, da je skrajni 
čas za drugačne ljudi v vladi in v 
njenih institucijah. Sedaj naj bi bili 
to predvsem "kruhoborci". Nobena 
stabilna vlada ne bo uspela brez 
ukrepov narodne odrešitve. 

Združena lista 
Iskani partnerji 

Ljubljana, 27. decembra • V 
Medijskih Toplicah na Izlakah se 
je sešel vrh Združene liste social' 
nih demokratov. Srečanje so or
ganizirali poldrugi mesec p° 
državnozborskih volitvah in dva 
meseca pred kongresom strank«' 
Predsednik stranke Janez Koc-
jančič je dejal, da je stranka kaf 
naenkrat zelo iskan partner in da 
se z njimi pogovarjajo celo tisti, k1 

bi jih še včeraj pribili na križ-
Stranka je preživela že hujše kriz« 
od sedanje. Predvsem pa člani 
stranke potrebujejo novi samoza' 
vest. 

( M s » j m n g l a s 
Ustanovitelj in izdajatelj: 
Časopisno podjetje GORENJSKI G L A S 
K R A N J 
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Božični utrip Gorenjske 

P r i š e l j e s n e g , z n j i m p a B o ž i č e k 
Iz preverjenih virov smo ugotovili, da je sneg okrog božiča zapadel edinole zato, da bi Božiček lahko preizkusil svoje 

nove sani in jelene. Zato so morali pri pluženju na eno oko pomežikniti tudi cestarji. 

Gorenjska, 24. in 25. decembra -
Sneg, sneg in še enkrat sneg. Ob
ljube meteorologov, da bo letošnji 
božič bel, snežen, skratka tak, kakr
šen mora biti, so se uresničile. Beli 
ostajajo hribi in doline pa tudi kakšna 
cesta se najde vmes. Božiček je 
menda prišel in tudi odšel, pustil 
kakšno darilo. Polnočnica je za 
nami, sveče za mir na oknih dogor-
evajo, družina pa je zbrana proslavl
jala največji krščanski praznik, za 
njim pa enega največjih državnih 
praznikov. Skratka, teden mineva v 
znamenju praznikov. A ne vsakomur. 
Sem in tja bi našli kasne svetle izjme, 
ki neutrudno delamo tudi ob prazni
kih. Denimo... 

V znamenju krpanja 
Zima je že pokazala svoje zobe tudi 

elektrikarjem. Ti so se že lansko zimo 
v tem času s svojimi tovornjaki pridno 
vozili od enega do drugega strganega 
omrežja in ga kar se da hitro skušali 
ponovno usposobiti. Prvi defekti so se 
začeli pojavljati v torek, ledena 
obloga na žicah pa je skozi ves dan 
trgala električne vode na območju 
med Gorjami in Zatrnikom ter od 
Železnikov do Dolenje vasi med 
Lušami in Lenartom ter Zapreva-
lom. Emil Finžgar, energetik dispe-
čer pri Elektru Gorenjske, nam je 
zagotovil, da dežurne ekipe na terenu 
skušajo v kar najkrajšem času odpra
viti vse okvare na omrežju. Z dobavo 
električne energije v zgornjem delu 
Gorenjske zaenkrat ni nobenih težav, 

S popolnoma enakimi težavami se 
srečujejo tudi pri Telekomu, v prej 

omenjenem delu je tudi njihovo 
omrežje utrpelo precej poškodb. Kot 
so nam zagotovili na telefonski 
številki 977 (prijava motenj na tele
fonih), so dežurne ekipe na terenu in 
si prizadevajo v kar najkrajšem času 
skrpati, kar je zima potrgala. 

Prve prekinitve omrežij je povzro
čila požled, včeraj pa se je ledu 
pridružilo še padajoče drevje. Dreve
sa obdana z ledenim oklepom v 
nezmrznjeni zemlji ne najdejo več 
odpore, zato padejo, pri tem pa se 
ne morejo preveč dobro ozirati, kam 
padejo. Včasih se jim na pot postavi 
kakšna žica, pa naj bo ta Elektrova ali 
pa Telekomova. Napovedan močnejši 
veter bi lahko povzročil pravo malo 
katastrofo, kakršne se spominjamo 
izpred nekaj let, kljub temu pa tako 
pri Elektru kot tudi pri Telekomu 
upajo na najboljše. Če pa zima kljub 
temu ne bo popustila, naj vam 
povemo, da bodo, če bo potrebno, 
oboji tudi letos preživeli silvestrovo 
na terenu. Za odstranjevanje podrtih 
dreves pa' že skrbijo kranjski gasilci. 
Ti so praznike preživeli bolj v zna
menju počitka, očitno pa se bo to ob 
vetrovni napovedi prej ko slej spre
menili. 

Pred prihodom Božička 
je začelo snežiti... 

...in na ceste so se, takoj ko je bilo 
to potrebno, odpravili možje iz 
zimske opreme. Že v torek so 
tovornjaki Cestnega podjetja zaradi 
močne poledice začeli posipati gor
enjske ceste. Kasneje so, zaradi 

precej obilnega sneženja, na tovorn
jake dodali še pluge. Ceste so bile v 
sredo večinoma normalno prevozne, 
saj na njih ni bilo pretiranega prome
ta. Prav zmanjšan promet pa je po 
mnenju cestarjev ponekod povzročil, 
da soljenje ni doseglo pravih učinkov. 
Na pluge pa, kot da so ponekod 
pozabili... 

In verjetno se je precej vozniko 
tako ali drugače jezilo na sneg in 
ceste, ki so bile vse prej kot suhe. 
Policisti so imeli v torek in sredo kar 
precej dela. V torek denimo so 
večinoma zaradi poledice na cestah 
policisti onravnavali kar 23 promet
nih nesreč, v katerih je bila ena oseba 
lažje ranjena, v dveh primerih pa sta 
storilca pobegnila. Nekoliko bolje je 
bilo v sredo, saj so se policisti 
odpeljali na prizorišče desetih pro
metnih nesreč. Med razlogi za tolikš
no število zvite pločevine verjetno 
prevladuje le en razlog - zimske 
razmere na cestah oziroma na pole
tno suhe ceste vajeni vozniki in 
neustrezno pripravljeni avtomobili. 
Očitno bosta morala večini teh v 
kratkem Božiček ali pa dedek Mraz 
prinesti kakšno zimsko gumo. 

Nekje kršitve javnega mira, 
drugje absoluten mir 

Na božične praznike se žal vežejo 
tudi take in drugačne pokajoče 
stvarce. Pa taki in drugačni tekoči 
užitki. Pa... Ja, kar nekaj razlogov se 
najde, da morajo policisti sesti v 
marice in oditi v bolj za javni red in 
mir. Tako denimo so v torek v takih 

primerih posredovali kar dvanajstk
rat, v sredo pa enajstkrat, največ 
kršitev se je zgodilo na javnih krajih, 
približno tretjina pa za vrati domov. 

In po drugi strani najdete na 
božični živahni večer kraj s popolno 
tišino in mirom. Oditi morate le na 
najvišjo slovensko goro. 

V planinskem domu na Kredarici je 
letos božično noč kot opazovalec na 
hidrometeorološki postaji preživel 
Frenk Zupančič s svojim sinom. Kot 
nam je povedal, se opazovalci na 
Kredarici menjujejo vsakih deset 
dni, zaradi slabega vremena pa se je 
njegovo bivanje zavleko že kar za 
dober teden. Ko sva govorila po 
telefonu, je bilo na Kredarici med 22 
in 23 stopinjami pod ničlo, pihal pa je 
izredno mrzel veter s hitrostjo od 25 
pa do 30 metrov na sekundo. 

Frenk je dejal, da se je njegov 
božični večer od običajnih večerov 
razlikoval predvsem po tem, da je 
bilo precej več vetra - torej popolno
ma običajen delovni dan. Razpet med 
delo, skrbjo za opremo, in seveda 
vsakodnevnimi življenjskimi potreba
mi. Frenk je v četrtek gostil celo 
enega planinca, sicer svojega, šefa 
Filipa Štucina, ki se je izključno na 
svojih nogah povzpel do Kredarice. 

Naj končam s temle - vsi tisti, ki ste 
na božični večer delali, pa vas tokrat 
nismo omenili - brez zamere. Vsi tisti, 
ki ste uživali v toplem zavetju doma -
uživajte še naprej. In vsi tisti, ki boste 
delali v naslednjih prazničnih dneh, 
no ja... Prihodnje leto bo bolje, v 
tolažbo pa naj povem, da zagotovo ne 
boste sami. • U . Špehar 

Kaj vse plačujemo pri vodarini 

T a k s a n a takso i n v o d a - v z d r ž i 
Voda je edina komunalna storitev, ki jo ima res vsak državljan, zato jo država z veseljem na veliko obdavčuje. 

Kranj, 26. decembra - Ko
likor občin, toliko sistemov 
plačevanja komunalnih stroš
kov. Občan plača 2.000 tolar
jev, od tega dobi Komunala 
Tržič le 600 tolarjev. 

V vseh občinah so ali bodo 
v teh mesecih podražili ko
munalne storitve 'in začele 
bodo veljati nove cene vode, 
kanalščine, odvoza odpad
kov... Če pogledamo ceno 
vode v posameznih gorenjs
kih občinah, vidimo, da so 
osnovne cene kar precej ra
zlične in se gibljejo od 16 do 
30 tolarjev na kubični meter 
porabljene vode, kar pa seve
da ne pove veliko. Na vodo se 
je "obesilo" toliko občinskih 
m republiških taks, po obči
nah so tako različni sistemi 
plačevanja vodarine in ka
nalščine, sistemi, ki jih tako 
ali drugače opravičujejo za 
nujne in potrebne, da je 
nemogoče primerjati cene, 
ne da bi v vsakem posamez
nem primeru dodali obširna 
tolmačenja zakaj tako in ne 
drugače. Ni čudno, da so 
zaradi različnih sistemov pla
čevanja sama komunalna 
Podjetja začela razmišljati, 
da se na Gorenjskem sprej
mejo enotni kriteriji. 

Ugotovili pa smo, da ne na 
kanalščini in ne na odvozu 
odpadkov ni toliko raznoraz-
nih prispevkov. Odgovor je 
Preprost: vodo imamo vsi, 
zato je državi pač najlažje 
°bremeniti prodajo vode, 
fnedtem ko je pri kanalščini 
•n odpadkih že bolj spor-
no.Vodo se da meriti, kanalš-
*me ne. Država obremenjuje 
, n jemlje seveda tam, kjer je, 
n e pa tam, kjer ni! 

Vzeli smo tržiški primer 
plačevanja vode, skupaj z 
vsemi taksami in prispevki in 
zapleti, ki so ali pa se slutijo 
že tudi v drugih občinah. 

Osnovna cena vode v Trži
ču je 16,28 tolarja za kubični 
meter. Zdaj pa bomo k tej 
ceni samo še prištevali: R R 
ali razširjena reprodukcija je 
dodatnih 12,07 tolarja, kar 
skupaj znese 28,35 tolarja. 
Nato se prišteje 4,80 tolarja 
kot vodni republiški prispe
vek, ki je edini enak po vseh 
občinah, nakar sledi repub
liška taksa v višini 15,84 
tolarja in je taksa za obre
menjevanje okolja, ki jo Iah-
ko o b č i n e na o s n o v i 
investicijskih programov 
namenijo za obnovo. Tako 
so 10 milijonov te republiške 
takse že dobili v Tržiču in jo 
bodo namenili za dve investi
ciji, vredni skupaj 27 milijo
nov tolarjev: za kanalizacijo v 
Pristavi in v Kovorju. 

Z obremenitvami kubične
ga metra vode pa nismo še 
končali: sledi še občinska 
taksa v višini 44 tolarjev za 
kubični meter, ki pa je v 
Tržiču pred meseci dvignila 
nemalo prahu. Te takse naj bi 
bilo 32 milijonov tolarjev in 
naj je ne bi bil nihče oproš
čen, vendar je občinski svet 
novembra ta odlok tako tol
mačil, da je tisti, ki imajo 
svoje vodovode, ne plačujejo 
in se jim mora denar vrniti. 
Teh občanov pa je kar 2.000, 
kar za Komunalo Tržič po
meni izpad milijon in 800 
tisoč tolarjev. V cenah našte
tih storitev je vračunan še 5-
odstotni davek. 

Ko smo direktorja Komu
nale Tržič Lada Srečnika 

vprašali, čemu so ohranili ta 
RR ali razširjeno reprodukci
jo in kam odteka ta taksa, je 
dejal, da so sredstva strogo 
namenska. V drugih občinah 
je RR pač v ceni enostavne 
reprodukcije - kar je, roko na 
srce, marsikje res, ko smo 
primerjali cene v drugih obči
nah. Tržiškemu vodovodu 
sledi infarkt, tako dotrajan 
je: eden je star 90 let, novej
šega pa so gradili iz saloni tk, 
ki jim je potekla življenjska 
doba. 

Zanimivi so tudi naslednji 
izračuni: v Tržiču je 13 tisoč 
porabnikov vode, Komunala 
dobi od 500 tisoč prodanih 
kubičnih metrov vode gospo
dinjstvom in firmam 21 mili-
jonov tolarjev! Komaj 
verjetno, vendar je res: Ko
munali torej ostane le 16,28 
tolarja za kubični meter pro
dane vode. Moramo se ozreti 
nazaj in opozoriti na dejstvo, 
da je bila leta 1976 voda za 
gospodinjstva trikrat cenejša 
kot poraba vode v tovarnah 
in je tako gospodarstvo pok
rivalo stroške gospodinjst
vom. Danes je poraba v 
gospodarstvu za 25 odstot
kov manjša, saj dela komaj 
še polovico nekdanjih tovarn. 
In tako je ustrezno manj 
dohodka, še naprej pa je 
treba vzdrževati 100 kilome
trov vodovodnega omrežja in 
67 objektov, misliti pa tudi na 
nove investicije in čistilno 
napravo. 

Dejstvo je tudi, da se 
pojavlja vedno več neplačni-
kov, predvsem večjih firm, ki 
so v hudih težavah. A tudi 
socialna stiska je tako huda, 
da ljudje ne morejo več tako 
redno plačevati položnic. 

Iz tega ne sledi, da so tisti, 
ki redno plačujejo, bolj obre
menjeni in plačujejo višjo 
ceno. 

Ko občan plača 2.000 tolar
jev za komunalne stroške, od 
tega 600 tolarjev pripada 
Komunali Tržič, vse ostalo 
so davki in takse, ki jih 
Komunala ne vidi. Za ilustra
cijo: od 21 milijonov tolarjev, 
kolikor jih Komunala dobi, 
mora samo za redno letno 
kontrolo vode plačati 10 
odstotkov! Kje so potem še 
ostali stroški! 

Če si majhen prodajalec 
vode, potem imaš nedvomno 
več težav kot velika mesta, 
Kranj ali Jesenice, kjer se 
proda neprimerno več vode -
na Jesenicah 2,2 milijona 
kubičnih metrov. Vodovod je 
treba vzdrževati - pa če je 
priključenih 10 ali 30* tisoč 
gospodinjstev. 

Potrošnikom, ki menijo, da 
Je taks in prispevkov preveč 
m da je voda vseeno predra
ga, ne bo v tolažbo, vendar je 
res, da je voda v Sloveniji še 
vedno najcenejša prav na 
Gorenjskem. Goriški vodo
vod je, denimo, neprimerno 
dražji. Voda pa se bo tudi na 
Gorenjskem dražila, kolikor 
se bo le mogla, saj gorenjski 
komunalci že snujejo načrte, 
kako bi poenotili kriterije. 
Kar seveda tudi pomeni, da 
bi vodo - podražili. 

Država jemlje, kolikor se le 
da, komunalci tarnajo, da 
stroškov vzdrževanja in in
vesticij ne zmorejo, saj se 
vse neznansko draži. Plačeva
li bomo seveda davkoplače
valci, tudi na Gorenjskem, pa 
čeprav imamo vode, kolikor 
hočeš. Za kamenje in vodo 

nam na Gorenjskem res ni 
treba prositi, ampak obilna 
količina te naravne dobrine 
malo pomeni. 

Pomeni le to, da jo ima 
lahko vsak in če jo ima vsak, 
je najbolj priročna, da se ji 
obesi taksa na takso. Taksa 
na takso in voda - vzdrži. 

D.Sedej 

G O R E N J S K A 
OD T O R K A DO P E T K A 

AMZS 
Iz tehnične službe 

A M Z S smo dobili ob
vestilo, da so imeli 19 
vlek poškodovanih vo
zil in nudili 14 pomoči 
na kraju nezgode. 

GASILCI 
Kranjski gasilci so na 

Orehku reševali osebno 
vozilo. V četrtek zjutraj 
pa so prejeli požarni 
alarm iz trgovine Cok
la, vendar k sreči do 
poažar ni prišlo. V 
četrtek pa so odstranje
vali podrta drevesa na 
Bleiweisovi ulici. 

Jeseniški gasilci pa so 
imeli le gasilsko stražo 
v gledališču Tone Čufar. 
Škofjeloški gasilci so 
spremljali zdravnico v 
Sopotnico. Intervenira
li pa so na Mestnem 
trgu, ker lastnika hiše 
ni bilo doma. 

GORENJSKI 
NOVOROJENČKI 

V kranjski porodniš
nici je na svet prijokalo 
kar 17 novorojenčkov. 
Rodilo se je 11 dečkov 
in 6 deklic. Najtežji je 
bil deček s 4.400 grami 
in najlažja deklica z 
2.250 grami. V jeseniš
ki porodnišnici pa se je 
rodilo 6 otrok. Na svet 
so prijokali 3 dečki in 3 
deklice. Obe mejni teži 
sta si priborili deklici. 
Najtežja je tehtala 4.050 
gramov, najlažja pa 
3.280 gramov. 

URGENCA 
Podatke smo dobili le 

iz pediatričnega od
delka bolnišnice Jese
nice. Tam so sprejeli v 
oskrbo 25 malih bolni
kov. 
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MESNICA IN DELIKATESA 
STRUŽEVO 7, KRANJ, TEL: 064/225-720 

CENJENIM KUPCEM IN POSLOVNIM PARTNERJEM 
ŽELIMO SRCČNO V LETU mi IN SE JIM ZAHVALJUJEMO 

ZA SODELOVANJE. 

POHIŠTVO, BELA TEHNIKA, 
ORTOPEDSKE VZMETNICE 

T E L : 064/403-871 
TRGOVINA S POHIŠTVOM. S P O D N J A BESNICA 81 
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064/70 524 



Dobrodelna 
prireditev na Beli 
Izkupiček za vrtec 

Zgornja Bela - Ansam
bel Fantje z vasi in 
krajevna skupnost Bela 
pripravljata jutri, v sobo
to, ob pol osmih zvečer v 
D o m u krajanov na 
Zgornji Beli dobrodelno 
kulturno zabavno prire
ditev, ki bo hkrati tudi 
prednovoletno srečanje 
krajanov. Čisti izkupiček 
od prireditve bodo name
nili belskemu vrtcu Čri
ček za nakup televizorja 
in videorekorderja. Po 
končanem kulturnem 
programu bodo za ples 
in razvedrilo igrali Fantje 
z vasi. • C Z . 

Prednovoletna 
bilanca 

Kamnik, 27. decembra 
- Župan občine Kamnik 
Tone Smolnikar je pred 
novim letom sprejel 
poleg nekdanjih predsed
nikov izvršnih svetov in 
nosilcev partizanske spo
menice tudi nekatere 
znane Kamničane, pre
dsednike krajevnih skup-
n o s t i , u p o k o j e n c e , 
športnike in predsednike 
društev. Na srečanju s 
predstavniki tiska je pou
daril, da je bilo letošnje 
leto za kamniško občino 
po eni strani uspešno, po 
drugi pa tudi težko. Dve 
investiciji, Šola v Smart-
nem in vrtec v Novem 
trgu v Kamniku, sta 
"zavezali" občinski pro
račun v dobršnem delu 
tudi za prihodnje leto. 
Težava pa je, da tudi 
država ni izpolnila svojih 
obveznosti, tako kot so 
zapisane v zakonu. A . Ž. 

Osemnajsta seja občinskega sveta Škofja Loka 

N a d parkirno nedisciplino tudi z lisicami 
Občinski svet Škofje Loke je sprejel odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih, s katerim bo zlasti parkiranje bolj 
zaostreno. Mestni trg pa naj bi fizično zaprli. 
Škofja Loka, 27. decembra • Po 
skoraj enoletni proceduri, odkar so 
svetniki LDS vložili predlog odloka o 
urejanju prometa v naseljih, naj bi 
tudi tisočletno mesto ob sotočju Sor 
končno nekoliko razbremenili stoječe 
pločevine. Občinski svet pa je tudi 
sprejel posebno odredbo o "umirje
nem" prometu na osrednjem trgu 
mesta, kjer naj bi nedisciplino vozni
kov ukrotili tudi s fizičnimi zaporami. 

Da priprava in usklajevanje odloka 
o ureditvi cestnega prometa v naseljih 
občine Škofja Loka ni bilo enostavno 
delo, pokaže tudi podatek, da je 
moral predlagatelj odloka za drugo 
obravnavo pripraviti kar 13 amand
majev, cela vrsta pa jih je bila 
predložena še tudi na sami seji. 

Občinski svet pa je bil trdno odlo
čen, da problem prometa le nekoliko 
strožje uredi, saj se Škofja Loka, 
podobno kot večina slovenskih mest, 
vse bolj srečuje s težavami neustrezno 
parkirane pločevine. Na podlagi tega 
odloka bodo namreč zlasti za parkir
anje uvedene večje časovne omejitve, 
pa tudi vse redkejši bodo parkirni 
prostori, kjer bo mogoče ustaviti 
vozilo zastonj, kar vse naj bi navadi
lo šoferje, da naj bi uporabljali tudi 
tiste površine, kjer je potrebno do 
vrat napraviti tudi nekaj več korakov. 
V odloku je zapisano, da bodo tudi v 
Škof j i Loki začeli uporabljati po
sebne "klešče" za napačno parkirana 
vozila - iz Ljubljane znane zloglasne 
lisice, za čas, ko pa parkiranje 

Občinski praznik 30. junija? 
Posebna točka dnevnega reda zadnje letošnje seje občinskega sveta Škofja 
Loka je bil tudi predlog, da se dogovori in začne postopek za določitev 
občinskega praznika. Župan se je namreč odločil, da bo predlog 
Muzejskega društva Škofje Loke in nekaterih političnih strank, da naj bo 
30. junij občinski praznik v spomin na prvo omembo teh krajev v darilni 
listini freisinškim škofom v letu 973, na tak način v občinskem svetu 
"testiral" in skušal dobiti soglasje Še pred uradnim postopkom. Na seji se je 
pokazalo, da predlogu nihče izrecno ne nasprotuje, in da se je bolj "za vsak 
slučaj" ob soglasju za nadaljevanje postopka dodalo še mnenje, da naj se 
predloge za občinski praznik zbira tudi z razpisom. Tako postaja 
uresničljivo, da naj bi tudi $ potrebno dvotretjinsko večino v Škof ji Loki 
praznovali ob polletju. 

Kaj pa razvoj? 
Ob obravnavi predloga rebalansa občinskega proračuna je kar nekaj 
svetnikov iz različnih "strani" opozorilo na dejstvo, da poročilo o 
uresničevanju nalog v letošnjem letu kale na to, da je bilo na 
dokumentacijah za nujne prostorske in druge občinske projekte narejenega 
bore malo. Tako so prizadevanja za razrešitev občinske knjižnice 
popolnoma zastala, kljub že dvoletnim obljubam se ni ničesar napravilo 
na projektu športne dvorane na Trati, podobno je s prizidkom k 
zdravstvenemu domu, in še bi lahko naštevali. Pri predlogu vlaganj v 
žičniški sistem na Starem vrhu so zahtevali, da se ta denar lahko vloži samo 
v primeru, da vse občine dajo pisno soglasje o tem, da se bo pri delitveni 
bilanci poračunal posebej, povečana zadolženost občinskega proračuna pa 
naj bi nastala z ugodnimi krediti za ureditev kotlovnice za Šole v 
Podlubniku in nakup gasilske cisterne. 

časovno ne bo omejeno, pa parkirnih 
ur šoferji ne bodo potrebovali. Na seji 
smo namreč slišali tudi opozorila na 
absurd, da so pri sodniku za prekrške 
plačevali kazen tudi tisti, ki tudi izven 
omejitev niso imeli parkirne ure. 

Največji zaplet ob predlaganem 
odloku pa je nastal pri parkirnih 
mestih, ki so jih (z vsemi dovoljenji) 
v Frankovem naselju stanovalci pok
rili z nadstrešnicami, in na tak način v 
bistvu njihovo javno uporabo omejili. 
Večina svetnikov je bila na koncu 
razprave le mnenja, da naj taka, 
očitana jim privatizacija javnih povr
šin, vsaj nekaj stane, zato bodo morali 
po tem odloku za te površine plače
vati posebno nadomestilo - parkirni
no. Odlok je tudi podlaga za sprejem 

odredbe o ureditvi umirjenega pro
meta v Škofji Loki, kot se glasi naslov 
akta o ureditvi posebnega režima na 
Mestnem trgu. 

To uredbo, s katero se zaostruje 
pogoje dostopa z vozili na znameniti 
škofjeloški "Plac", predvideva pa tudi 
fizično zaporo tega dostopa, so svet
niki v nadaljevanju seje tudi sprejeli. 
Kdaj bodo postavljene zapornice, ali 
posebni valji, ki bodo preprečevali 
neupravičeno vožnjo na Mestni trg, 
pa še ni jasno, saj se je s prenosom 
zemljišča Mestnega trga iz države na 
občino menda kar pošteno zapletlo. 
Povejmo še, da je vseh čez 300 doslej 
izdanih dovolilnic s tem odlokom in 
odredbo razveljavljenih, nove pa 
bodo izdajali po bolj ostrin merilih. 

Š. Žargi 

Okrogla miza o partnerstvu med šolo ter gostinskim in turističnim gospodarstvom 

Znanje gostitelja ne gre vedno v korak z znanjem gosta 
Od turizma živi že vsak deveti zaposleni prebivalec sveta, do leta 2000 pa naj bi se število turistov še povečalo. 
Bled, 24. decembra • Višja 
strokovna šola za gostinstvo 

TAPETNIŠTVO IN DEKORACIJE 
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POHIŠTVA, SERVISIRAMO 
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in turizem Bled ter GZS, 
območna zbornica Kranj sta 
v okviru programa Phare za 
preobrazbo sistema poklicne
ga in strokovnega izobraže
vanja v Sloveniji v petek v 
hotelu Astoria na Bledu or
ganizirali okroglo mizo o 
partnerstvu med šolo ter 
gostinskim in turističnim gos
podarstvom. 

Na okroli mizi, ki so se je 
udeležili številni predstavniki 
gospodarske in obrtne zbor
nice, šolstva, turizma in Za
voda za zaposlovanje, je novo 
Višjo strokovno šolo za gos
tinstvo in turizem Bled, ka
mor prihajajo študentje iz vse 
Slovenije, najprej predstavil 
v. d. ravnatelj Janez Šolar 
Študirajo na treh nivojih; na 
prvem si pridobijo splošna 
znanja - poudarek je na 
strokovni terminologiji v tu
jih jezikih - na drugem eko
nomska znanja in na tretjem 
strokovna. 

Jana Špec direktorica TPS 
Bled in predavateljica na 
blejski višji strokovni šoli je 

Kot je na okrogli mizi 
povedala Danica Zorko, 
podjetja mnogokrat niso 
zadovoljna z absolventi 
srednjih šol, ki imajo v 
glavnem veliko problemov 
s komuniciranjem, sploš
nim obnašanjem, celo ob
lačenjem in znanjem tujih 
jezikov. 

predstavila razsežnosti sve
tovne turistične industrije ter 
dinamiko rasti. Do leta 2000 
naj bi se tako število turistov 
povečalo za 17 odstotkov, 
njihova potrošnja pa kar za 
42, kar je še posebej po
membno ob dejstvo, da vsa
ko neposredno delovno 
mesto v turizmu pinese še 
1,6 delovnega mesta v 
spremljajočih dejavnostih. 
Povedala je še, da v je bil v 
prvih desetih mesecih letošn
jega leta promet v turizmu za 
dva odstotka manjši kot lani, 
Bled pa tudi letos kljub temu 
beleži pozitivno rast gibanja, 

saj se je v prvih enajstih 
mesecih povečal kar za 13 
odstotkov. 

Danica Zorko iz Združenja 
za gostinstvo in turizem pri 
GZS je opozorila, da turisti 
postajajo ne le vedno bolj 
številni, temveč tudi vedno 
bolj zahtevni, z vedno več 
pričakovanji in tudi vedno 
bolj izobraženi, znanje gosti
telja pa mnogokrat ne gre v 
korak z znanjem gosta. Zato 
je izobraževanje na področju 
gostinstva in turizma še pose
bej pomembno. Medtem ko 
so turistični delavci v glav
nem primerno izobraženi, pa 
je stanje na področju gostinst
va precej slabše. Gostinstvo 
kot panoga v kompleksu 
direktno zaposlenih v turiz
mu predstavlja kar 62 odstot
kov. V panogi je bilo pred 
petimi leti le pol odstotka 
takšnih z visoko izobrazbo, 
do lani se je ta odstotek 
povzpel na 1,4, odstotka tis
tih z višješolsko izobrazbo iz 
2,3 na 2,7, takšnih s srednjo 
šolo pa je bilo pred petimi leti 

16,6 odstotka in lani 22,5. 
Vsekakor pa je zaskrbljujoče 
dejstvo, da še vedno prevla
duje odstotek tistih z manj 
kot srednješolsko izobrazbo 
in da se stanje, glede na 
trenutni vpis v strokovne 
šole, še ne bo kmalu bistveno 
izboljšalo. 

Strokovnjaki, tako Danica 
Zorko, vidijo rešitve v dveh 
smereh: najprej bi bilo po
trebno po hitri poti izobraziti 
mentorje za vse, ki prihajajo 
na usposabljanje v podjetja, 
po drugi strani pa turistično 
osvestiti vse ljudi. "Do neke 
mere je vsak prebivalec neke 
dežele gostitelj in to dejstvo 
bi morali vpletati v glave naše 
mladine že v osnovnih šolah," 
je dejala, in pri tem poudarila 
pomen vzgoje mentorjev tur
ističnih podmladkov. "Zaradi 
pomanjkanja ljudi v praksi, ki 
bi znali prenašati znanje na 
dijake in študente, ni hiteti z 
dualnim sistemom izobraže
vanja," je še poudarila Dani
ca, Zorko. M . A . 
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Skupni praznik občin Škofja Loka in Železniki? 
Pri obeh seje pojavil datum 30. junij v spomin na prvo omembo teh krajev v darilni listini 

Škofja Loka, 24. decembra - Kar 
dva občinska sveta sta v preteklem 
tednu razpravljala o določitvi občins
kega praznika: občinski svet Železniki 
in Škofja Loka, in zanimivo je, da se je 
na obeh pojavil datum 30. junij v 
spomin na prvo omembo teh krajev v 
posestno darilni listini freisinškim 
škofom pred 1023 leti. V obeh obči
nah je sicer bilo v preteklih letih kar 
nekaj političnih prerekanj o tem, zakaj 
ni obletnica Dražgoške bitke prava 
utemeljitev za občinski praznik, hkrati 

Ea je dovolj očiten namen in želja, da 
i poiskali tak praznik, ki ljudi ne bi 

politično delil in razdvajal. Medtem 
ko je škofjeloški župan s predlogom za 
30. junij na občinskem svetu iskal 

predhodno soglasje pred pripravo za 
to potrebnega odloka, so na svetu v 
Železnikih razpravljali o več predlo
gih: poleg 30. junija - občinski praznik 
bi se sicer imenoval dan zaslužnih mož 
Selške doline, je bil predlagan še 16. 
oktober, kot obletnica podelitvenega 
in utemeljitvenega pisma Železnikar-
jem (iz leta 1348), s katerim se začenja 
pisana zgodovina Železnikov kot 
železarskega kraja, in 12. april, kot 
datum sprejema statuta nove občine 
Železniki (sprejet leta 1995). 

V razpravi pa so bili svetniki precej 
bolj praktični: predvsem jih je zani
malo, kateri datum je z vidika čimbolj 
množičnega praznovanja najbolj pri
meren. Omenjala se je celo možnost, 

da naj bi bil občinski praznik na 
tradicionalni Čipkarski dan, ali pa da 
naj bi praznovanje združili z dnevom 
koscev. Tako so, podobno kot v Škofji 
Loki, ugotavljali, da je 30. junij (ko se 
konča šola in smo tik pred dopusti, 
dan pa je najdaljši) v tem pogledu 
najprimernejši. 

Ko pa so bili opozorjeni, da je isti 
predlog v Škofji Loki, so predvsem 
razmišljali "kdo bo prej", nad razmišl
janjem Vincencija Demšarja, da bi 
bilo morda, z vidika uresničevanje 
želje po škofjeloškem okraju celo 
dobro, da je praznik isti, pa niso bili 
navdušeni. Na koncu so sklenili, da 
dajo vse tri predloge v javno razpravo. 

S. Ž. 
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i š č e j o z a s l u ž e k v o b č i n a h 
Gorenja vas, 24. decembra - Kar nekaj razburjenja je 

povzročilo obvestilo gorenjevaškega župana občinskemu 
svetu občine Gorenja vas - Poljane, da je občina skupaj s 
komercialno televizijsko postajo TV3 na razpisu prostih 
TV frekvenc uspela dobiti frekvence, ki so se sprostile s 
prenehanjem prenašanja programa hrvaške televizije, da 
pa komercialna TV3 zahteva določeno plačilo za 
priključitev njihovega programa. O tem se že pogajajo 
m upajo, da bodo skupaj z nekaterimi podjetji, ki naj bi 
tudi na tej postaji oglaševala, našli ustrezne rešitve. 
Svetniki so bili začudeni nad dejstvom, da komercialne 
TV iščejo na tak način zaslužek tudi pri občinah in 
postavilo se je tudi vprašanje, ali je TV3 pravi izbor. Kar 
nekaj svetnikov je bilo namreč prepričanih, da bi si 
prebivalci bolj želeli signal POP T V Celo več: v gradivu 
za sejo so svetniki dobili pismo - poziv Rada KlemenčiČa, 
da se med ljudmi izvede anketa o tem, kateri program 
naj se na razpoložljive frekvence priključi, vendar so ta 
material na seji preprosto spregledali. Župan pa je 
predlagal, da naj bi si občina prizadevala za to, da se 
ukine prenos programa TV Koper, ki je večinoma v 
italijanskem jeziku (in ga po njegovem mnenju nihče ne 
gleda), za tretji zanimivi komercialni program - Kanal A 
pa naj bi občina naročila načrte in opremo za 
pretvorniško mrežo. Z večino glasov so nato potrdili 
nadaljevanje pogajanj za orogram TV3 z željo. po 
čimprejšnji priključitvi. • S. Ž. 

Čipke tudi na razglednicah 
Turistično društvo Železniki je v svojih prizadevanjih 

za uveljavitev simbola kulturne dediščine tega kraja -
naklekljane čipke, doseglo še en uspeh: izdalo je dve 
razglednici z upodobitvijo čipk. Potem ko so se le 
drugo leto prijavili na razpis za najlepši turistični 
spominek in na sejmu "Gost tur" v Mariboru dobili 
prvo nagrado, so čipke iz "male galerije", ki nastaja ob 
vsakoletnem Čipkarskem dnevu, z likovnim oblikoval
cem L. Tarfilom in fotografom T. Lundrom posneli, 
Gorenjski tisk iz Kranja pa je razglednici natisnil. 
Razglednice bodo naprodaj v Turističnem društvu, 
turističnih agencijah in drugih prodajalnah v Železni
kih, z vedno novimi prijemi - čipke na čestitkah, čipke 
pripravljene kot darilo, pa se trudijo, da bi tudi prave 
čipke še našle pot med ljudi. • Š. Ž. 

Čudovite jaslice 
v kanjonu Kokre 

Britof - Če boste te dni in vse do svečnice kaj posedali v 
slaščičarni Čira Čara v Britofu, se ozrite še v kanjon Kokre. Tam 
stojijo jaslice v naravni velikosti. Deset figur, ki sestavljajo 
božične jaslice, sta mesec dni izdelovala Vojko Sitar in Jana 
Krišelj iz Kranja. Figure so narejene iz mavca, kartona, 
stiroporja. 

Če želite, si lahko jaslice ogledate tudi od blizu, vendar 
Vas moramo opozoriti, da so stopnice spolzke, zato 
bodite previdni. Slaščičarna čira čara se ob tej priložnosti 
za pomoč pri izdelavi teh zelo lepih jaslic zahvaljuje 
Mizarstvu Toerner, Predoslje in podjetju Elektra iz Britofa. 

^ži ško vodstvo tudi ob koncu leta ni zgladilo sporov 

Številke v proračunu so ostale neusklajene 
Kljub več kot štiri urne mu zasedanju občinski svet ni potrdil niti ene od treh točk dnevnega 
reda. Seja se je končala s predpostavljeno nesklepčnostjo. 
Tržič, 24. decembra • V ponedeljek 
zvečer so se uresničile županove napo
vedi o vročih zadnjih decembrskih 
dnevih. Na izredni seji občinskega sveta 
je namreč propadel poskus uskladitve 
odloka o letošnjem proračunu v številk
ah. Svetniki so izglasovali le ugotovitve
ni sklep, da v proračunu ni neskladij, ki 
bi preprečevale financiranje javne por
abe zaradi prevzetih obveznosti od lani. 

Po presoji Ustavnega sodišča RS odlok 
o proračunu občine Tržič za leto 1996 ni v 
skladu z ustavo in zakonom, kolikor ne 
zajema vseh izdatkov občine, ki jih bo le
ta morala plačati za financiranje javne 
porabe iz naslova že prevzetih in v 
proračunskem letu 1996 zapadlih obvez
nosti. Kot je z odločbo zahtevalo sodišče, 
mora občinski svet ugotovljeno nesklad
nost odpraviti do 31. decembra 1996. Na 
osnovi te zahteve so sklicali 23. decembra 
zvečer 7. izredno sejo občinskega sveta v 
Tržiču, za katero je občinski urad za 
finance pripravil tudi predlog uskladitve 
odloka o letošnjem proračunu. 

Vodja urada Marta Jarc je svetnikom 
opisala predvsem spremenjene razmere 
pri financiranju javne porabe, ki so se 
glede na prvotne načrte tudi za tržiško 
občino precej poslabšale. Zato so v 
predlogu uskladitve proračuna upošteva
li , koliko denarja bo predvidoma na 
razpolago, pa katere račune so že plačali 
oziroma jih bodo še morali poravnati. V 

obrazložitvi k predlogu so posebej navedli 
tudi postavke v odhodkih, ki so bile ob 
pobudi za oceno ustavnosti sprejetega 
odloka najbolj sporne. Gre za izplačila 
na podlagi začasnega financiranja oziro
ma obveznosti iz že sklenjenih pogodb za 
obnovo Kurnikove hiše in trga, za plače 
občinske uprave, za dokončanje cest Lom 
- Potarje in Leše - Paloviče, za investi
cijska dela v občinski stavbi, za dokon
čanje stanovanj in za nadaljnjo izgradnjo 
obvoznice. 

Dogovor tudi tokrat ni uspel 
O dolgotrajni razpravi je moč na kratko 

zapisati le to, da je bila vroča, zelo 
polemična in na trenutke tudi žaljiva. 
Predsednik Peter Smuk in zlasti svetnik 
Vito Primožič sta vztrajala pri podrob
nem dokazovanju upravičenosti spornih 
izplačil. Župan Pavel Rupar je sicer 
podvomil o smiselnosti iskanja kršilcev, a 
je vseeno ponudil opravičilo občinske 
uprave za morebitne napačne poteze. 
Predlagal je legalizacijo dejanskega stan
ja, saj je tudi sodišče zahtevalo odpravo 
neskladij v proračunu. Svetniki so še 
naprej terjali dokaze posameznih izplačil 
z računi in zaradi dvomov o dokumentih 
terjali pregled v nadzornem odboru; to so 
najprej hoteli le za izdatke za Kurnikovo 
hišo in trg, nazadnje pa so nadzorni odbor 
zadolžili, naj v poročilu zajame vse 

postavke nad 10 milijoni SIT, ki so 
presežene za več kot 15 odstotkov. Vmes 
so se obtožujoče razprave vrtele še okrog 
zmanjšanih prihodkov, pričakovanega 
primanjkljaja v letošnjem letu in prenosu 
obveznosti za letošnje investicije v leto 
1997. Zato so svetniki podprli sklep o 
pregledu zapadlih obveznostih konec leta 
1996 in prenosu plačil v prihodnje leto. Z 
večino glasov so podprli tudi ugotovitev, 
da v sprejetem proračunu ni neskladij, ki 
bi preprečevale financiranje javne porabe 
zaradi že prevzetih in v proračunskem 
letu 1996 zapadlih obveznosti. 

Župan s sodelavci se je kljub nekaterim 
ugovorom sprijaznil s sprejetimi sklepi, 
katere so svetniki postavili kot pogoj za 
potrditev uskladitve proračuna. Do sledn
jega vseeno ni prišlo, saj je zaradi odhoda 
več članov občinski svet po 21. uri ostal 
nesklepčen. Medtem ko so razpravljali še 
o drugih dveh točkah dnevnega reda -
predlogu odobritve plačil iz občinskih 
rezerv in predlogu odloka o začasnem 
financiranju javne porabe v letu 1997, se 
je na telefonski poziv vrnil po štirih urah 
trajanja seje eden od svetnikov. Še pred 
glasovanjem o uskladitvi proračuna, ki bi 
bilo ob udeležbi 13 od 24 svetnikov 
mogoče, pa je svetnik Vito Primožič 
zahteval, da ga ne štejejo med prisotne. 
Tako so se svetniki razšli, ne da bi potrdili 
prvo točko v celoti, glasovali pa tudi niso 
o drugih dveh. • Stojan Saje 

Seja bohinjskega sveta 
O priključitvi vrtcev k osnovni šoli 

Bohinjska Bistrica - Bohinjski občinski svet se bo danes, 
v petek, sestal na zadnji letošnji seji. V osrednjih točkah 
dnevnega reda bo (drugič) obravnaval predlog odloka o 
ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna Šola 
dr. Janeza Mencingerja Bohinj in sklep o začasnem 
financiranju proračunskih potreb v prihodnjem letu. Kot 
je znano, bi občina za varstvo predšolskih otrok ustanovila 
samostojni javni zavod, vendar ji zakon tega ne omogoča, 
saj je pogoj za samostojnost najmanj deset oddelkov 
predšolskih otrok (brez oddelkov t.i. male šole). Ker 
občina ne izpolnjuje tega pogoja (v vrtcu v Bohinjski 
Bistrici in v Srednji vasi je le šest oddelkov predšolskih 
otrok) in ker se bo z uvedbo devetletne osnovne Šole 
Število predšolskih otrok Še zmanjšalo, občina predlaga, da 
bi vrtce priključili k osnovni šoli. Ta sprememba narekuje 
tudi sprejetje novega odloka o ustanovitvi vzgojnoizobra-
ževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja -
Bohinj. • C Z . 

Na Bledu izdali nove turistične informacije 
Bled - Blejska občina je pred kratkim izdala nove 

Turistične informacije Bled. Gre za knjižico žepnega 
formata, ki je namenjena predvsem turistom in ostalim 
obiskovalcem Bleda, blejske občine pa tudi Gorenjske. 

Turistične informacije predstavljajo zgodovino Bleda in 
Še posebej razvoj blejskega turizma od začetkov do danes, 
kulturne spomenike in naravne znamenitosti, najpomemb
nejše prireditve, možnosti za šport in rekreacijo, okolico 
Bleda, planote, ki obkrožajo Bled, Triglavski narodni park, 
Bohinj, izlete v smeri proti Kranju in Kranjski Gori, hotele, 
prenočišča in restavracije ter najpomembnejše storitvene 
dejavnosti. V knjižici so tudi osnovni podatki o Bledu, 
najpomembnejši naslovi in telefonske številke, vozni red, 
informacije za avtomobiliste, zemljevid Bleda, okolice in 
dela Gorenjske ter druga koristna sporočila. • C Z . 

Božično drevesce v Blejskem jezeru 
Bled - Člani Društva za podvodne dejavnosti Bled so v 
nedeljo proti večeru potopili tri metre globoko v Blejsko 
jezero manjše božično drevo, okrašeno z lučkami, ki 
svetijo tudi pod vodo. 

Vsi, ki so se v nedeljo okrog Šestih zvečer sprehajali po 
poti ob obali Blejskega jezera, so hitro ugotovili, da se na 
Bledu v božično novoletnem času dogaja nekaj zanimivega. 
Po obali jezera, nedaleč od restavracije Kazina, so 
"postopali" čudno oblečeni možje. Da, bili so potapljači, 
člani blejskega društva za podvodne dejavnosti, ki so se po 
zgledu svojih kolegov iz avstrijskega Veldna odloČili, da 
božično, prednovoletno razpoloženje na Bledu popestrijo 
še z enim dogodkom, s potapljanjem božičnega drevesca v 
Blejsko jezero. In res! Potapljači so približno poldrugi 
meter visoko drevesce, okrašeno z lučkami, ki nekaj časa 
svetijo pod vodo, najprej potopili približno Šest metrov 
globoko, nato pa so ga zaradi boljše vidljivosti lučk spustili 
bližje površini, nekako do globine treh metrov. V "akciji" je 
sodelovalo osemnajst potapljačev, za vse pa ie bilo dovolj 
dela. Medtem ko so se nekateri trudili z drevescem, so 
drugi svetili, se potapljali ali kako drugače pomagali 
ustvarjati prijetno vzdušje. Lučke na drevescu so po 
določene času ugasnile, potapljači jpa so drevesce v 
ponedeljek potegnili iz vode. Prireditev je tako lepo 
uspela, da v društvu in na blejski občini razmišljajo, da bi 
postala tradicionalna. • C Z . 

- Seja sveta javnega zavoda Triglavski narodni park 

Zapleti s 
komercialnim lovom 
Čeprav se sliši malo nenavadno, pa je vendarle res, da 
je svet javnega zavoda Triglavski narodni park šele 
trinajst dni pred koncem leta sprejel program dela in 
finančni načrt zavoda za leto 1996, na isti seji pa je že 
tudi razpravljal o osnutku programa za prihodnje leto. 

Bled - Svet zavoda je sicer že 
na julijski seji obravnaval pro
gram dela in finančni načrt 
zavoda za leto 1996 in tedaj po 
burni razpravi sklenil, da se 
program sprejme v obsegu, ki 
vključuje tudi komercialni lov. 
Za tak sklep je glasovalo osem 
članov sveta, šesterica se je 
vzdržala, dva člana (Stane Pe
terim in direktor zavoda Janez 
Bizjak) pa sta temu nasproto
vala. Medtem ko so zagovorniki 
komercialnega lova opozarjali, 
da bi izpad dohodka iz lova 
zahteval večjo obremenitev 
državnega proračuna, pa je 
Stane Peterlin poudarjal, da je 
komercialni lov v TNP v na
sprotju z mednarodnimi stan
dardi za narodne parke in z 
dolgoročno politiko zavoda in 
sveta o postopni ukinitvi ko
mercialnega lova. Direktor za
voda Janez Bizjak je ob tem še 
povedal, da je svet TNP-ja že 
oktobra lani sprejel sklep o 
ukinitvi komercialnega lova in 
da bi svet, če bi hotel odločiti 
drugače, moral najprej prekli
cati stari sklep, ki je za zavod 
zavezujoč. 

Ko so se člani sveta TNP 
pred kratkim sestali na zadnji 
letošnji seji, so ugotovili, da 
program dela in finančni načrt 
zavoda za leto 1996 sploh ni bil 
sprejet, saj dokument ni dobil 
podpore niti večine navzočih 
članov, kaj šele večine vseh 
članov sveta, kot zahteva po
slovnik. Svet je potlej ponovno 
odločal o letošnjem programu 

dela in finančnem načrtu. Med
tem ko so nekateri zagovarjali 
glasovanje o enakem sklepu kot 
na julijski seji, to je sprejetje 
programa in načrta v obsegu, ki 
vključuje tudi komercialni lov, 
je večina po brecej burni raz
pravi podprla sklep, v katerem 
so komercialni lov nadomestili 
z "ustreznimi prihodki iz lovske 
dejavnosti". Kot se je izkazalo v 
razpravi, je med sklepoma, 
sprejetima na julijski in de
cembrski sej, precejšnja razli
ka. Če je prvi zavezoval zavod 
tudi h komercialnemu lovu in k 
temu, da so gostje v parku za 
denar streljali divjad, jih drugi k 
temu ne zavezuje več, jim pa 
omogoča, da del dohodkov 
ustvarjajo tudi s prodajo divja
čine od divjadi, ki jo zavod 
mora upleniti na podlagi lovs
kega načrta Zavoda za gozdove 
Slovenije. Komercialni lov je 
nekdaj predstavljal glavni do
hodek zavoda TNP, v zadnjih 
petih letih se je stalno zmanjše
val, od začetka letošnjega leta 
pa ga ni več. In ko so člani sveta 
razpravljali o predlogu sklepa, 
se je začela tudi zanimiva načel
na razprava o tem, ali v Slove
niji sploh imamo komercialni 
lov ali ne. Ob tem, ko so 
nekateri trdili, da tak lov ob
staja, so se drugi spraševali, kdo 
se je tak pojem spomnil, in 
zatrjevali, da pri nas poznamo 
le sonaravno gospodarjenje z 
divjadjo, negovalno izkoriš
čanje naravnih dobrin, gospo
darski in športni lov... C. Z. 

' O f 7 V Maistrova 16, Kamnik 
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Arhovi iz Mač v prazničnem pričakovanju 

D r u ž i n a je pomembna vrednota 
Za današnje slovenske razmere je družina s štirimi otroki manj običajen pojav. Toda Arhovi iz 
Mač pri Preddvoru se v tem smislu ne čutijo kaj posebnega. Na vasi je takšnih družin kar 
nekaj, v sorodstvu in soseščini so tudi take s pet, šest in sedem otroki. 
Mače, 27. decembra • Pri /Vrhovih se 
vsako leto skrbno pripravljajo na praz
nike. Mama Anica je v veliki "metrgi" 
zamesila kruh (za devet hlebov ga bo) in 
praznično potico. Oče Lojze je odsekal 
smrečico, ki ovešena z lučkami krasi bal
kon, otroci pa so v dnevni sobi postavili 
jaslice. Kipci so že dolgo pri hiši, Arhovi 
so jih podedovali po Lojzetovih starših. 
Na božični večer, ko je v vaški cerkvi 
zazvonilo, so hiši s kadilom podelili 
praznični blagoslov. Del družine je šel 
opolnoči k polnočnici, na praznično jutro 
pa skupaj. Prazniki, ob katerih se nimajo 
navade obdarovati, jim pomenijo najlep
šo priložnost, da je družina skupaj... 

Otroci zapuščajo gnezdo 
Arhovim je videti, da jim vrednote, 

povezane z družino in vero, veliko 
pomenijo. Veliko časa prebijejo skupaj, 
Čeprav otroci odraščajo in bodo vsak čas 
zapustili družinsko gnezdo. Najstarejši 
Štefan je letos že razpel perutnice. 
Vpisal se je v prvi letnik gimnazije v 
Želimljah in med tednom prebiva v 
tamkajšnjem dijaškem domu. Vsem je 
bilo zaradi tega nekaj tednov tesno pri 
srcu, zdaj pa so se že privadili, da je med 
tednom sicer zdoma, ob koncu tedna pa 
je spet njihov. Drugorojenka Polonca, 
trinajst let ji je, utegne kmalu iti po 
bratovih stopinjah. Sedmošolka pa za 
zdaj še ni odločena, kje bi se rada 
Šolala, ko odraste preddvorski osemlet
ki. Mlajša dva, šestletnega Klemena in 
triletnega Mateja, dve resnobni rdečelasi 
glavici, še ne tarejo takšne skrbi. Tudi 
Klemen, ki v mali šoli že malce okuša 
šolske klopi, še raje pa mali Matej, se še 
rada stisneta v mamino naročje. 

Kako živi družina, ki ima po povpreč
no veljavnih merilih nadpovprečno števi
lo otrok? Oče Lojze je že devetnajst let 
Zaposlen pri zavarovalnici Triglav. Kot 
zavarovalni agent nima zapovedanega 
delovnika, temveč sam svobodno razpor
eja, kdaj bo obhodil svoj razsežni teren 
od Hotemaž do Jezerskega. 

"Med delom se pogosto vrnem domov, 
vsaj na kosilo, ko se vsa družina zbere za 
mizo. Rad vidim, da smo skupaj, saj to 
obdobje tako naglo mine," pravi družins
ki oče. Mama Anica je bila svoje čase še 
zaposlena v kuhinji vrtca na Planini, po 
drugem porodu pa je ostala doma. 
Potrebovala sta jo otroka, pa tudi delo 
na majhni kmetiji s pet in pol hektarji 
zemlje in nekaj glavami živine. 

"Trinajst let je že, kar sem ostala 
doma. Videla sem namreč, da ob službi 
in kmetiji za otroke sploh ne bo nobene
ga časa, jaz pa sem želela biti z njimi, ne 
jih samo imeti," pripoveduje Anica. 
"Spominjam se, ko je šla Polona v 
šolo... Tedaj se mi je že zdelo, da je 

Arhovi: Klemen, oče Lojze, mama Anica, Štefan z Matejem in Polonca. 

velika večina mojegamaterinskega po
slanstva opravljenega, da sedaj pridejo 
drugi ljudje in drugi vplivi, sama pa 
otroku ne bom več toliko potrebna. Kar 
narediš v vzgoji otroka, narediš v pre
dšolski dobi. To je zadoščenje, hkrati pa 
ti je kar malce hudo... Z mlajšima 
otrokoma gremo zdaj isto pot." 

Flavta, frajtonerica, petje... 
Pri Arhovih imajo radi glasbo. Tudi 

oba starša pojeta pri cerkvenem zboru, le 
očetu ob nenehnih obveznostih z otroki 
včasih zmanjka časa za vaje. Petnajstletni 
sin Štefan je pred dvema letoma končal 
šesti razred klavirske harmonike v glas
beni šoli, sedaj pa se hodi k Janezu 
Fabjanu v Besnico učit "frajtonerico". 
Skupaj s še dvema vrstnikoma bo 
Štefanovo harmoniko vsak čas slišati na 
kaseti, ki jo bodo izdali z melodijami 
besniških harmonikarskih tekmovanj. V 
želimeljski gimnaziji, kjer tudi zelo 
spodbujajo glasbeno vzgojo, pa se je 
začel učiti bas kitaro. Od harmonike se 
tudi v dijaškem domu ne loči, razen če ga 
pri učenju čaka naporen teden. Tako se 
pogosto zgodi, da konec tedna iz Želi-
melj v Mače prihaja ves oprtan: na eni 
rami šolska torba, na drugi harmonika, 
pa še bisaga s perilom... 

Polonca pa v četrtem letniku kranjske 
glasbene šole vadi prečno flavto. Hodi 
tudi k uram glasbene teorije v domači 
osnovni šoli, tretje leto pa pleše tudi pri 
Folklorni skupini Cirles v Preddvoru. 
Zaradi tolikih različnih dejavnosti (zra
ven šteje tudi Klemenova mala šola 
trikrat tedensko) so Arhovi nenehno na 
poti, zdaj vozijo na eno od dolžnosti 

enega, zdaj drugega, zdaj tretjega otroka. 
Ko bo še Klemena zamikala glasba (že 
sedaj pravi, da bo igral trobento) in za 
njim Mateja, pa bodo sploh polno 
zaposleni. 
Otroci kar zrastejo in odidejo 

"Včasih mi je bilo kar malce nelagodno, 
ko smo se kar naprej nekam vozili, 
sovaščani pa so nas opazovali od dela na 
polju," se smeje Anica. "Vendar smo se 
nehali ozirati na to, kaj menijo drugi. Na 
vasi tudi ni navada, da bi šli z otroki na 
sprehod. Jaz grem zelo rada in sem menda 
poleg svakinje Francke edina, ki se skupaj 
z otroki razvedri na tak način. Delo v 
hlevu in na polju nas tako ali tako počaka, 
otroci pa ne čakajo, kar zrastejo..." 

Otroci, družina, vera, poštenje, to so 
vrednote, ki so doma pri Arhovih. Tudi 
božične praznike so praznovali v tem 
duhu. Jaslice v dnevni sobi, božično 
drevo na balkonu, praznična potica in 
malo boljše kosilo so le zunanji znaki, po 
katerem se ti dnevi razlikujejo od drugih. 
Otroci so doma, nobenega hitenja ni, še 
več časa je za pogovor, za skupno igro vse 
družine. Na božič so doma, ostale praz
nične dni pa pojdejo malo naokoli. Spet 
bo priložnost, da se sreča širša družina. 
Kadar se zberejo pri Anici doma v 
Šmartnem, jih je kar devetnajst. Lojze 
pa nima več živih staršev, s sestrama in 
njunima (številčno še močnejšima) druži
nama pa se radi snidejo ob praznikih. 
Božič je za Arhove praznik miru. Nič kaj 
ne marajo hrupnih petard in raket. Ob 
novem letu pa bodo nemara le prižgali 
katero, tako za dobrodošlico letu, ki 
prihaja. • D.Z.Žlebir, foto: Tina Doki 

Skromno bivališče za vaškega samotarja 

Jožetu ni več treba spati v škornjih 
Namesto razpadle koče je njegov dom bivalni zabojnik, ki sta mu ga postavila občina in Rdeči križ. 

vreme spet zvabilo v njegovo 
dolino. 

Leskovica, 27. decembra -
Jožetu Jelovčanu iz Lesko-
vice za praznično vzdušje ne 
bo treba po smrečico v gozd, 
s»j rastejo kar okrog njegove
ga doma. Tik ob cesti v enem 
°d ovinkov na poti med 
Studorjem in Leskovice naj
dete njegovo novo bivališče, 
preprost bivalni zabojnik, ki 
so mu ga pred dobrim mese
cem postavili domačini, denar 
Pa sta prispevala občina Pol
jane • Gorenja vas in območ
na organizacija Rdečega križa 
iz Škofje Loke. 

Jože, ki v teh krajih velja za 
Čudaškega samotarja, je najbolj 
zadovoljen, če živi po svoje. Še 
Pred časom je prebival v napol Franc Justin s Hotavelj in samotar Jole Jelovčan, zadovoljni 
razpadajoči bajti v Sovincah, v gospodar kontejnerja v LeskovicL 
Krapi, ki je le za kak streljaj 
oddaljena od njegovega sedan- dirati na glavo. Skozi luknje 
Jega bivališča. Sredi gozda se je mu je izdatno zamakalo, tako 
Počutil kot v raju, dokler se mu da je moral spati kar v škorn-
ni hiša dobesedno začela po- jih. Zaradi nevarnosti, da se bo 

vse skupaj podrlo, je moral 
minulo zimo preživeti v domu 
upokojencev na Jesenicah. A 
od tam ga je prvo pomladno 

Jože je pač takšen, da se 
noče prilagoditi življenju v 
skupnosti. To so upoštevali, 
ko so zanj iskali rešitev. Vse 
kaže, da so zadeli žebljico na 
glavico, saj je Jože v svojem 
novem domu nadvse zadovol
jen. Občina in Rdeči križ 
(slednji iz letošnje akcije 
"Nikoli sami") sta poskrbela 
za postavitev in skromno opre
mo kontejnerja. Iz dimnika se 
prijazno kadi, Jože pa pridno 
nalaga v peč in se greje, kot se 
v nekdanjem bivališču ni niko
li. Levji delež zaslug za to ima 
krajevna organizacija Rdečega 
križa Hotavlje, njegov pre
dsednik Franc Justin pa Jože
ta sam pogosto pride obiskat. 
Kot še drugi domačini se čuti 
odgovornega, da se vaškemu 
posebnežu dobro godi. 

• D.Z.Žlebir 

GORENJSKE KORENINE 

Terezija Rabič in Frančiška Rejc 
bosta stari 100 let 

"Saj nimam časa 
misliti na leta!" 

Jesenice, 23. decembra - Terezija Rabič iz Mojstrane in 
Frančiška Rejc z Jesenic sta se obe rodili oktobra leta 
1897. Predvsem povsem zdrava in živahna Frančiška nima 
časa misliti na leta, saj je v domu upokojencev vedno s čim 
zaposlena in kar odbrzi po hodniku, ko opravi pogovor z 
nami. 

Terezija Rabič in Frančiška Rejc obe oskrbovanki doma 
upokojencev na Jesenicah, obe skupaj imata 198 let 
življenja za seboj - obe sta namreč oktobra praznovali 
99-letnico. Za nekaj dni sta narazen, a še obe sta krepkega 
zdravja, še posebej pa zelo zgovorni in dobrega spomina. 
Še posebej Francka, ki nas je pričakala kar pri vratih in ob 
živahni Francki smo zares onemeli: "Saj vi pa ne morete 
imeti 99 let!" 

Terezija Rabič se je rodila v Mojstrani leta 1887 in ima 
tako kot vsi tedaj rojeni bolj bridke spomine na otroštvo. 
"Vse življenje sem morala delat in še enkrat delat. Oče je 
imel okoli 200 ovac, da smo se nekako preživljali. Otroci 
smo vse poletje grabili, na Rožci ovce pasli. Spominjam se, 
kako nam je oče štiri škafce kupil: najprej smo iz njih 
pojedli, nato pa smo s tistimi škafci šli na planino - pobirat 
kamenje. 

Nekaj let sem preživela tudi kot oskrbnica planinskih 
koč na Golici in na Vršiču. Saj je bilo ob prijetni planinski 
družbi, ampak če sem bila pa v koči sama, ni bilo nič 
fletno. Nikoli nisi vedel, ob kateri uri noči bo kdo potrkal: 
strah te je bilo, če je bil pred vrati kakšen nepridiprav. 

Prejšnja leta sem bila zelo zdrava, nikoli mi nič ni bilo. 
Tudi zdaj se ne morem pritoževati. V domu so dobri z 
mano, še posebej nečakinja Karmen. Najraje pa se 
spominjam svoje sestre, ki je stara 92 let in živi v 
Ameriki." 

Frančiški Rejc nihče ne bi prisodil njenih 99 let. Vsa 
nasmejana je, živahna, zdrava kot dren, obiskuje ročna 
dela - plete - in malodane teče po hodniku. 

Frančiška Rejc 
"Zadnje čase malo slabše vidim, drugače pa sem najbolj 

jezna, ker res ne morem več tako hitro hoditi," pravi 
Frančiška, ko hodi pred nami in jo komaj dohajamo. 
Frančiška se je rodila pri Rjavčevih na Mlaki pri Kranju, 
poročila se je na Jesenice, kjer je dolga leta živela pri 
Brunarju - nasproti Železarne. Zgodaj je izgubila moža, a 
tudi tragično sina, starega enajst let, zaposlila se je v 
žebljarni, kjer je tudi dočakal upokojitev. 

"Ne morem vam povedati, kako sem vesela, da sem 
tedaj šla v službo in da imam pokojnino. Že osem let živim 
v domu, kjer je lepo in čisto, včasih pa so gospodarja 
hlapci in dekle prosili, da so lahko prespali na otepu slame. 

Kako sem dočakala tako visoko starost? Ne vem. Bolna 
nisem bila nikoli. Res nimam recepta za visoko starost. Nič 
posebnega - zdravo živiš, pa je. Sama nikoli nisem mislila, 
da bom dočakala sto let, kje pa! Sama nikoli ne mislim, kaj 
je bilo včeraj - živeti je treba za danes in jutri. Saj se 
nimam časa utapljati v spominih, ko pa se v domu vedno 
kaj dogaja, pa na "štrikarijo" tudi hodim," reče neverjetno 
živahna Frančiška in - že je ni več, ko z vso hvaležnostjo 
sprejme sorodnico, ki je prišla na obisk. 

Obema čestitamo ob tako visokem jubileju! • D.Sedej 

USPEŠNO IN SREČNO 
NOVO LETO 1997 

V A M Ž E L I 
U R E D N I Š T V O L O K A T V ! 



K U L T U R A 
UREJA: Lea Mencinger 

Slovesnost v Tunjicah 

K N J I Ž N I C A , 

K A S E T A I N Č A S O P I S 
Tunjice, 27. decembra - V ponedeljek zvečer je bil v 

krajevni skupnosti Tunjice v občini Kamnik pravi praznik. 
Številni domačini so se zbrali v šoli, da pozdravijo tudi v 

svojem kraju potujočo knjižnico, ki bo poslej, tako kot še v 
nekatere kraje v občini Kamnik, redno prihajala tudi v 

Tunjice. Tokrat so se z njo le seznanili, prihodnjič bodo že 
lahko segli po knjigah in si jih sposodili. 

Prihod potujoče knjižnice v Tunjice, ki jo je blagoslovil tudi 
domači župnik Pavle Juhant, pa je z izidom kasete poudaril 
tudi TunjiŠki oktet, ki je lani praznoval desetletnico 
delovanja. Tokrat je izšla težko pričakovana kaseta, na 
katero so tako domačini kot pevci pod vodstvom Anice 
Štele, zelo ponosni. Na kaseti je dvanajst pesmi slovenskih 
skladateljev v najrazličnejših priredbah: od primorske do 
koroške ljudske. 

Potujočo knjižnico je blagoslovil domači župnik Pavle Juhant. 

Medtem ko se je Tunjiški oktet predstavil z nekaj pesmimi 
in so gospodinje iz Tunjic poskrbele za prigrizek in postrežbo, 
pa je predsednica krajevne skupnosti Joži Petek skupaj z 
glavnim in odgovornim urednikom predstavila izid druge 
številke časopisa Tunjiški glas. Tudi v drugi številki časopisa 
so predstavili dogajanje letošnjega leta v Tunjicah pri 
uresničevanju programa krajevne skupnosti in v društvih. 

• A . Žalar 

Osnovna š o l a 
Matije Valjavca Preddvor 

razpisuje prosto delovno mesto 

KUHARSKEGA POMOČNIKA 
(WE PREDDVOR) 

za določen čas (6 mesecev) 

Nastop dela 13.1. 1996. 

Prijave z dokazili o izobrazbi pošljite 8 dni po objavi 
razpisa na naslov: Osnovna šola Matije Valjavca 
Preddvor, šolska ulica 9. 

G L A V N I P O K R O V I T E L J 

Gorenjska^ Banka 
Banka j posluhom 

tradicionalni 

Novoletni gala koncert 
t JANUAR 1997, OB 18. URI 

FESTIVALNA DVORANA BLED 
NASTOPILI BODO: 

SIMFONIČNI ORKESTER HRT- ZAGREB 
IN SOLISTI LJUBLJANSKE OPERE 
DUNJA SPRUK - SOPRAN, MARJAN TRČEK - TENOR, 

ZDRAVKO PERGER - BARITON, FRANC JAVORNIK - BAS 
DIRIGENT: VLADIMIR KOBLER 
IZVAJALI BODO DELAL-

G. BIZETA; G. ROSSINIJA, g. DONIZZETTIJA; J. STRAUSSA, F. LECHARJA, E. KALMANA 
PREDPRODAJA IN REZERVACIJA VSTOPNIC: 

AGENCIJA ALBATROS BLED - TEL: 741-101 
TURISTIČNO DRUŠTVO BLED - TEL: 741-122 

AGENCIJA KOMPAS BLED - TEL.: 741-515 
GALERIJA AVSENIK BEGUNJE - TEL: 733-055 

LJUBLJANA: INFO. FIGARÓ, D.O.O., TEL.: 0541 662-626 
KRANJ: GORENJSKI GLAS, ZOISOVA 1, TEL: 223 444 

LJUBLJANA: KOMPAS H0LIDAY, SLOVENSKA C. 36; TEL: 061 125 46 66 IN URO 
PRED ZAČETKOM KONCERTA 

GGA ANTONIČ, s.p. Občina Bled FIGARÓ, d.o.o. 
SOPOKROVITEUI: SINTAL, D.D., LJUBLJANA, ŽIVILA KRANJ TRGOVINA IN 

GOSTINSTVO, D.D., LJUBLJANSKA BANKA - NOVA LJUBLJANSKA BANKA, D.D., 
LJUBLJANA - PODRUŽNICA MEDVODE - GORENJSKA, ZAVAROVALNICA TRIGLAV 
KRANJ, D.D., OE KRANJ, VINAKOPER D.O.O., GORENJSKI GLAS, RADIO TRIGLAV 

JESENICE, GORENJSKA TELEVIZIJA TELE TV KRANJ, RADIO OGNJIŠČE, 
CVETLIČARNA POTOČNIK BLED 

Ob drevišnjem koncertu pianistke Dubravke Tomšič v Mengšu 

VSAK KONCERT JE ENAKO POMEMBEN 
Kranj, 27. decembra - Danes zvečer bo v kulturnem domu Mengeš prvi iz ciklusa petih koncertov slovite 

pianistke Dubravke Tomšič. Z dirigentom Antonom Nanutom in Simfoniki R T V Slovenija bo predstavila ciklus 
petih Beethovnovih klavirskih koncertov, ki j ih je pred časom posnela za tujo založbo. 

Bogata umetniška kariera 
slovite pianistke Dubravke 
Tomšič obsega več kot tri tisoč 
petsto koncertov po vsem sve
tu. Pravkar se je vrnila z 
nadvse uspešnega gostovanja 
po Z D A in Avstraliji. Z umet
nico smo se pogovarjali na 
Akademiji za glasbo v Ljublja
ni, nekaj dni pred današnjim 
koncertom v Mengšu. 

V Mengšu boste občinstvu 
predstavili ciklus Beethovno
vih klavirskih koncertov. Za
kaj prav Beethoven? 

"omenjeni koncerti so že 
bili posneti posamezno. Izšli 
so pri ameriškem Stradivariju, 
potem pa smo jih pred dvema 
letoma posneli kot komplet, 
skupaj s Koralno fantazijo za 
klavir, orkester in zbor. Zaen
krat projekt še čaka na izid. 
Beethoven pa je moja ljubezen 
že od nekdaj, pravzaprav že od 
mladih let. Veliko ga izvajam, 
tako na solističnih, samostoj
nih večerih, kot tudi z orkes
trom. Tudi na zadnjem 
gostovanju - v začetku novem
bra sem bila v Detroitu, kjer 
sem imela tri koncerte s tam
kajšnjim simfoničnim orkes
t r o m - sem i z v a j a l a 
Beethovnov peti koncert, 
prav tako tudi v Avstraliji, ob 
Mozartu. " 

Od česa je odvisna odloči
tev o tem, s kakšnim progra
mom boste nastopali? 

"Pri samostojnih recitalih, 
se pravi samostojnih koncert
nih večerih, program v glav
nem izbira umetnik sam in ima 
pri tem v glavnem proste roke. 
Repertoar z orkestrom pa je 
stvar dogovora. Vsak simfo
nični orkester, tako doma kot 
v tujini, ima programsko she
mo, ki jo načrtuje več let 
vnaprej. Poskrbi, da je pro
gram čim bolj pester in temu 
primerno izbira sodelujoče 
soliste." 

Del najsodobnejših sklada
teljev ne izvajate veliko? 

"Ko sem bila mlajša, sem jih 
precej posnela in tudi izvajala, 
zdaj pa sem se osredotočila 
boli na klasično devetnajsto 
stoletje. Tudi najsodobnejšo 
glasbo rada poslušam in jo 
spoštujem, ljubezen, tako kot 
je Beethoven, pa to res ni." 

Po uspešni turneji po veli
kih dvoranah Amerike in 
Avstralije sedaj odhajate v 
Mengeš. So občutki ob igra
nju pred številnim oziroma 
manjšim občinstvom sploh 
primerljivi? 

"Prav zanimivo je, da dvo
rano, kjer bo moj petkov 
koncert, že poznam. Pred leti, 
morda osmimi, sem bila tam 
na koncertu v mengeškem 
kulturnem domu in vem, kak
šen je prostor. Seveda imam 
rada velike dvorane, ustrezajo 
mi. Moj odnos do koncerta pa 
je povsem enak, če nastopam v 
dvorani pred tri tisoč ali tristo 
ljudmi. Zame število poslušal

cev ne pomeni nobene 
razlike. Za koncert se 
pripravim enako temelji
to. In če me poslušajo 
ljudje v manjšem kraju, 
manjši dvorani, to ne 
pomeni, da so manj 
vredni. Včasih imam 
celo občutek, da so še 
bolj željni dobrih kon
certov, ker jih v svojem 
okolju nimajo prav veli
ko. S tega vidika so 
koncerti v majhnih kra
jih včasih še bolj prisrčni, 
meni pa je veliko do 
tega, da dam ljudem 
nekaj lepega, v kakršni
koli dvorani. Če mi to 
uspe, sem zadovoljna in 
srečna." 

Potem le najbrž odveč vpra
šanje, ali sta dva vrhunska 
koncerta na en večer - ta 
petek bomo v Ljubljani lah
ko slišali Marjano Lipovšek -
preveč za majhno Slovenijo? 

"Mis l im , da ni preveč 
naenkrat, ker Lipovškova nas
topa v Slovenski filharmoniji v 
Ljubljani, v dvorani z okoli 
petsto sedeži. Poleg tega mi 
je bilo rečeno, naj bi ciklus v 
Mengšu ne bil toliko za Ljub
ljančane, temveč predvsem za 
ljudi, ki živijo v okolici, da jim 
ne bo potrebno hoditi v Ljub
ljano. Sicer pa se tudi v 
Ljubljani zgodi, da sta na isti 
večer dva koncerta. V tujini, 
kjer je veliko dvoran in veliko 
koncertov, pa še posebej. Lah
ko da ob istem času v enem 
mestu gostujeta dva velika 
orkestra, umetnika. Pa se to 
nikomur ne zdi nenavadno, 
občinstvo se pač porazdeli." 

Umetniki solisti ste zelo 
individualne osebnosti. Vam 
prilagajanje različnim orkes
trom in dirigentom, s katerimi 
sodelujete, vzame veliko ener-
gije? 

"Umetniki - instrumentalisti 
ali pevci, imajo vsak svojo 
osebno noto. Z orkestrom 
nikjer nisem imela kakšnih 
problemov. Tudi če se z diri
gentom nisva ujemala in se ni 
hotel podrediti moji interpre
taciji, mi je orkester, kolikor je 
le mogel, sam od sebe sledil. 
Seveda je odnos z dirigentom 
pri takšnih koncertih zelo 
pomemben. No, pri mojstru 
Nanutu tovrstno sodelovanje 
ni nikakršen problem." 

Za vas pravijo, da ste 
skoraj brez treme. Je to stvar 
izkušenj in discipline ali ne
kaj, kar je v vas le od vedno? 

"To zadnje, od zmeraj. Kot 
veste, sem imela prvi koncert, 
ko sem bila stara pet let in 
takrat, jasno, sploh nisem 
vedela, kaj je to trema. In ko 
so me ljudje spraševali o tem, 
sploh nisem vedela, o čem 
govorijo. Vzrok za dejstvo, da 
nimam treme, je zato mogoče 
v tem, da sem z nastopanjem 
začela že od majhnih nog in da 
mi je bilo vedno v veselje. 

Zveza kulturnih orga:.lzacy Kranj ln P r e š e r n o v o gledal išče Kranj 

^ G O ü Q & * A T I M E | A 

. Caredef Remanoi 

\ W Č A R O D E J 

*<C R O M A N O M A G I C 
sobota, 28. decembra 1996, ob 10. url, v Prešernovem gledališču 

MESTNA OBČINA 
KRANJ Kran| GLAS 

Igranje sem imela rada, ker mi 
je klavir kot en velik prijatelj. 
Predstavlja mi ves orkester. In 
ker se vedno veselim kontakta 
z inštrumenom in s publiko, 
treme nikoli ni. Je pričako
vanje in malce napeto 
vzdušje, toda to ni v povezavi 
s tremo. Veselim se, ko vsto-

[)im na oder, ko vidim, da bom 
ahko ljudem nekaj pustila, ko 

bodo odhajali iz dvorane. In če 
mi to uspe, sem presrečna." 

O čem premišljujete tisti 
čas, ko prihajate izza odra 
do klavirja pred veliko, pol
no dvorano? 

"O ničemer. Pravzaprav po
slušam le odziv publike. Dru
gačen je, če prvič stopim 
prednjo, drugačen, če me že 
pozna. Poslušam, kako ploska
jo, ne koliko.. Veste, včasih so 
tudi samo zelo vljudni. In 
potem jih moram pridobiti. 
Ko se navdušenje stopnjuje z 
vsako skladbo, ko čutim, da jih 
pridobivam, so občutki čudo
viti. Nekako se združimo. To 
je težko opisati, pa saj niti 
posnetki koncerta v živo niko
li ne odslikajo vzdušja, kakrš
no je bilo v resnici. Fluida med 
umetnikom in občinstvom teh
nika še danes, ne glede na to, 
koliko je napredovala, ne 
more posneti." 

Kako pa se potem, glede na 
to, da ljubite koncerte, počutite 
med snemanjem koncertov? 

"Že priprave trajajo kar 
dolgo časa in zavest, da gre 
za snemanje, da se lahko 
zaustavljaš, ponavljaš dele, ki 
ti niso všeč, naredijo svoje. 
Koncert pa je nekaj povsem 
drugega. Je dogodek, ki se 
zgodi v točno določenem času 
in je neponovljiv, naj bo to v 
dobrem ali slabem smislu. 
Zato je včasih res težko, ko 
imam splanirane koncerte dve 
leti, včasih tudi tri leta naprej, 
pa tako kot vsak od nas ne 
morem vedeti, kako se bom 
tisti dan počutila, bom sploh 
zdrava..." 

Se vam kdaj zgodi, da greste 
slabe volje na koncert? 

"Se zgodi, včasih. Če slabo 
potujem, če karkoli ni dobro 
pripravljeno, toda ko stopim 
na oder, vse pozabim. Se je 
tudi že zgodilo, da sem igrala 
bolna, z vročino, kar je zares 
težko. Pa vseeno s trenutkom, 
ko se koncert začne, pozabim 
na vse. Je pa seveda v takšnih 
primerih težje obdržati kon
centracijo, če je človek bolan. 
Ampak to je davek na dejstvo, 
da smo profesionalci in zato 
lahko igramo tudi v skoraj 
nemogočih razmerah." 

V javnosti včasih prevla
duje mnenje, da ste umetniki 
individualisti, drugačni in 
samosvoji. Verjetno pa tudi 
zelo disciplinirani? 

"Pri delu moram biti disci
plinirana. Saj nisem vedno. 
Poleg tega pa mnogi umetniki 
počnejo vse mogoče, da bi bili 
medijsko bolj zanimivi. Toda 
to kmalu preide. Pa tudi ljudje, 
ki so takšni, postanejo še kako 
disciplinirani, kadar delajo." 

Številni koncerti, predavan
ja, potovanja. Je težko uskla
diti naporne urnike? 

"Trikrat na leto grem v 
Z D A , ponavadi za dva tedna, 
tokrat celo za pet, ker sem od 
tam odpotovala še v Avstrali
jo. Pa se kar da uskladiti. 
Seveda sem kdaj tudi zelo 
utrujena, tako kot vsi navadni 
ljudje in si rečem, da imam 
vsega dovolj. Potem pa pride 
naslednji dan, se spočijem in 
začnem znova." 

Ste kdaj razmišljali o tem, 
da bi Uveli drugje, ne v 
Ljubljani? 

"Veliko ponudb za to, da bi 
ostala v tujini, sem imela. Že 
od ranih mladostnih let. Po 
študiju v New Yorku, pa tudi 
kasneje, da bi bila profesorica 
na raznih akademijah po sve
tu. Pa imam rada Slovenijo. 
Vedno sem živela v Ljubljani 
in zdi se mi, da posebno sedaj 
lahko človek potuje od tod 
tako kot iz kateregakoli dru
gega mesta. Res pa je, da si 
včasih pri domačem občinstvu 
več vreden, če živiš v tujini in 
hodiš v Ljubljano gostovat. 
Meni to ni potrebno." 

Kaj vam pomeni pedagoško 
delo? 

"Delo z mladimi ljudmi je 
zelo odgovorno. Pošteno je 
potrebno delati z njimi. Svo
jim študentom prenesem, v 
kolikor se da, svoje znanje, in 
jim pomagam na njihovi poti. 
Zares, veselje imam z njimi, 
zato tudi še vedno poučujem." 

Rekli ste, da imate radi 
klavir. Najbrž imate posebne 
vrste odnos do vseh klavirjev, 
ki so vas kdajkoli obkrožali? 

"Pianisti smo v primerjavi z 
drugimi solisti nekoliko na 
slabšem, ker svojega inštru
menta pač ne moremo nositi s 
seboj, obožujem Stainway kla
vir, takšnega, izbrala sem si ga 
v Hamburgu, imam tudi doma. 
Sem pravzaprav tudi Stainway 
umetnik in bi morala pravza-

Erav povsod igrati na to znam-
o klavirja. V tujini imajo 

večje dvorane dva do tri kla
virje, tako da lahko izbiram. 
Problem so manjša mesta, ki 
nimajo denarja za menjavo 
inštrumentov. Klavir od klavir
ja se zelo razlikuje, tudi pri isti 
znamki - eden je malce ostrejši, 
drugi bolj prodoren, tretji bolj 
mehak v zvoku. Paziti je treba, 
kakšen inštrument izbrati ža 
določeno vrsto dvorane." 

Se spomnite svojega prvega 
klavirja? 

"Seveda, pa tudi vseh na
slednjih. Mama je imela sta
rega, še z dunajsko mehaniko, 
ki smo ga imeli v Dubrovniku, 
kamor smo hodili poleti. V 
Ljubljani pa smo dobili klavir 
od neke stare gospe med 
vojno. Z dvanajstimi leti sem 
šla potem že v New York, tam 
sem vadila, kjer se je le dalo. 
Najprej največ na akademiji, 
potem pa sem klavir od Stain-
wayja dobila tudi za v stano
vanje. Ko sem se vrnila, sem 
klavir pripeljala s seboj, ga 
kasneje odpeljala v Dubrov
nik. Za vsak svoj klavir tako še 
vedno vem, kje sem ga dobila, 
kaj se je zgodilo z njim in kdaj 
sem ga igrala." 

• Marjana Ahačič 



Telekom na Gorenjskem nima več vrste za telefonski priključek 

G o r e n j c i t e l e f o n i r a m o m a n j 
k o t d r u g o d p o S l o v e n i j i 
Na Gorenjskem je zdaj 34,1 telefonski priključek na sto prebivalcev, kar je na ravni srednje 
razvitih evropskih držav. 

Kranj, dec. - Telekomova poslovna enota v Kranju je pred 
kratkim izključila najstarejšo elektromehansko telefonsko 
centralo na Gorenjskem, ki bil nameščena v Kranju, že od 
leta 1991 pa so jo postopoma nadomeščali z najsodobnejšo, 
digitalno. Ob tem simboličnem dogodku so pripravili tiskovno 
konferenco, na kateri je direktor Marjan Volk obširno 
spregovoril o posodobitvi telefonskega omežja na Gorenjskem. 

Na področju telefonskega 
omrežja so se razmere v 
zadnjih letih krepko spreme
nile, minili so časi, ko smo leta 
in leta zaman čakali na tele
fonski priključek, sami kopali 
jarke in plačevali kable, daje v 
hiši lahko zazvonil telefon. 
Dandanes vrste ni več, na 
Telekomovi enoti v Kranju, ki 
pokriva vso Gorenjsko, imajo 
trenutno dvesto vlog. Mesečno 
priključijo približno tristo tele
fonov, kar pomeni, da imajo le 
za približno tri tedne dela. 

Osamosvojitev Slovenije 
sem si najbolj zapomnil po 
tem, da sem dobil telefon, mi 
je pred časom nekoliko v šali 
dejal prijatelj. S tem je brez 
dvoma povedal, kako po
membno je dandanes telefons
ko omrežje in kako zavrt je bil 
nekdaj njegov razvoj. 

Cene za telefonski priklju
ček zdaj znaša 102.990 
tolarjev, kar lahko plačate 
v šestih obrokih, brez obres
ti. Za drugi priključek v 
gospodinjstvu pa boste od
šteli 70 tisoč tolarjev 

dvojčke pospešeno ukinjajo, 
letos so jih 2 tisoč. Še vedno 
pa je vključenih 18.211 dvojč-
nih priključkov, kar je 27 
odstotkov vseh. 

Letos 4.200 
novih priključkov 

Na Gorenjskem so letos 
zgradili 4.200 novih telefons
kih priključkov, število naroč
nikov pa se je povečalo za 
3.500. Na sto prebivalcev zdaj 
pride 34,1 priključek in 107 
priključkov na sto gospodinj
stev, kar nas uvršča na raven 
Irske, Portugalske, Španije in 
drugih srednje razvitih evrops
kih držav. 

Konec lanskega leta so za
čeli v javno omrežje vključe
vati tudi ISDN priključke, 
najprej le v Kranju, nato pa v 
drugih večjih mestih po Gor
enjskem. Od zmogljivosti 416 
ISDN priključkov osnovnega 

Na Gorenjskem Telekom vodi 
Marjan Volk. Foto: G. Šinik 

dostop do interneta. Ba Gor
enjskem so doslej prodali 263 
dostopov, petino vseh v Slove
niji. Za uporabnike je seveda 
vabljiva cena, saj se telefonski 
impulzi zaračunavajo po tarifi 
krajevnih pogovorov, kar je 
3,91 tolarjev za pet minut 
vzpostavljene zveze, ne glede 
na to, od kod uporabnik kliče. 

Javne telefonske 
govorilnice na smučiščih 

Tri javne telefonske govor
ilnice so že vključili na Krvav
cu, prihodnje leto pa jih bodo 
še na ostalih gorenjskih smu
čiščih, deluje pa že na Kredar
ici. Na Gorenjskem zdaj deluje 
280 javnih telefonskih govor
ilnic, od tega je 90 kartičnih. 

Telekom nudi tudi podat
kovne storitve, na Gorenjs
kem je 750 vodov, do tega 
221 v komutiranem telefons
kem omrežju, 415 analognih 
vodov in 58 digitalnih vodov v 
omrežju zakupljenih vodov; 16 
vodov v elastičnem omrežju, 
38 vodov v sipax omrežju in en 
vod v omrežju z blokovnim 
posredovanjem. 

Zmanjšujejo 
tudi število dvojčkov 

Na Gorenjskem je danes 64 
telefonskih central, ki so po
vezane v šest nadrejenih vo-
zliščnih central, te pa so 
povezane z glavno telefonsko 
centralo v Kranju. Njihova 
zmogljivsot je 81.861 telefons
kih priključkov, od tega jih je 
65 odstotkov v digitalni tehni
ki. V javno telefonsko omrežje 
je vključenih 66.146 priključk
ov, kar predstavlja 81-odstotno 
zasedenost zmobljivosti. 

Digitalizacija se je na Gor
enjskem začela leta 1988, v 
zamenjavo tehnologije v Kran
ju so začeli leta 1991 in jo zdaj 
zaključili. Danes je 78 odstot
kov telefonskih central že 
digitalnih, prav v tolikšni meri 
so digitalni tudi sistemi pre
nosa, do ravni končnih tele-
f p n s k i h c e n t r a l bo 
digitalizacija uresničena od 
'eta 2000. V medkrajevnih 
Povezava pa je dans že 57 
odstotkov optičnih kabelskih 
Povezav. 

S širitvijo omrežja postopo
ma zmanjšujejo število dvojčk-
°v, ki pogosto jezijo telefonske 
naročnike. V zadnjih letih 

V prihodnje pričakujejo 
resno konkurenco, zato bo 
pritisk na zmanjšanje stroš
kov vse večji, vendar pa 
odpuščanje ni predvideno. 
V poslovni enoti namreč 
pride 283 priključkov na 
zaposlenega, kar je več kot 
v Sloveniji, saj povprečje 
znaša 210 priključkov. 
Prav toliko jut na zaposle
nega pride v Avstriji, v 
Italiji 225, v Nemčiji 170, 
na Poljskem 70 in na 
Češkem 80. 

V Kranju so staro analogno centralo dokončno zamenjali s 
sodobno, digitalno. Foto: G. Šinik 

dostopa je v omrežje vključe
nih 250 priključkov, kar pre-
d s t a v l j a 6 0 - o d s t o t n o 
zasedenost. 

Veliko zanimanje obstaja za 
novo storitev Slovenija On 
line, ki so jo uvedli letos in 
med drugim omogoča tudi 

Gorenjci varčni 
tudi pri telefonu 

Med storitvami prevladujejo 
telefonske, ki so letos prinesle 
87 odstotkov prihodka. Na 
Gorenjskem je opravljenega 9 
odstotkov telefonskega prome
ta v Sloveniji. Na priključek je 
letos v povprečju prišlo 770 
impulzov mesečno, kar je 18 
odstotkov pod slovenskim pov
prečjem. Tudi pri telefoniranju 
smo torej Gorenjci varčni. 

Za pospeševane prodaje je 
Telekom na sedežu poslovne 
enote v Kranju že odprl in
formacijsko pisarno, kjer 
strankam v živo predstavijo 
storitve, seveda predvsem 
nove. Prvo trgovino pa name
ravajo v kratkem odpreti v 
svojih prostorih v Radovljici, 
poleg avtobusne postaje. Tam 
se boste lahko seznanili tudi z 
novimi storitvami Telekoma. 

• M.Volčjak 

Stavka se nadaljuje, 
zahteve ostrejše 

Tržič, 27. decembra - V ponedeljek začeto stavko sopo 
sklepu stavkovnega odbora prekinili 24. decembra ob f 4. 
uri zaradi praznikov in kolektivnega dopusta. Delavci se 
bodo ponovno vrnili v tovarno v ponedeljek, 6. januarja 
1997, vendar bodo stavko nadaljevali. 

Kot je tik pred prazniki povedal predsednik Svobodnih 
sindikatov v Peku Anton Rozman, je uprava podjetja 
predlagala izplačilo novembrskih plač 13. m 17. januarja. 
Delavci so zavrnili to ponudbo, uprava pa bo upoštevala 
njihovo zahtevo za izdajo zadolžnic za premalo izplačane 
plače v zadnjih petih letih. Odločitve za stavko niso 
podprli le delavci strokovnih služb in prodajne mreže 
Peka, sicer pa pri njej vztrajajo tako delavci iz tržiških 
proizvodnih enot kot iz obratov v Trbovljah in Bene
diktu. Ker nimajo več zaupanja v sedanje vodstvo uprave 
podjetja, terjajo tudi takojšen odstop direktorja Andreja 
Ferčeja. Zavedajo se, da lahko posledice stavke pripo
morejo k možnemu stečaju podjetja, vendar so pripravl
jeni tudi na najslabšo možnost. • S. Saje 

Iskratel za 22 odstotkov presegla načrt 

P r i h o d n j e l e t o 

b o d o p r i š l e n a t r g " p e t k e " 
Za prihodnje leto bo 
bodo na trg prišli prvi 
na programu SI 2000, 
Kranj, 24. dec. - Kranjska 
Iskratel • največja softvers
ka tovarna v Sloveniji • je 
letos dosegla 169 milijonov 
mark prometa in tako za 22 
odstotkov presegla plan. 
Ustvarili so 3,3 milijona 
mark dobička, kar predstavl
ja 7-odstotni donos na kapi
tal. Promet so povečali z 
i z v o z o m , predvsem v 
države bivše Sovjetske 
zveze, kjer je najlažje uvel
javljajo prek lokalnih firm. 
Drugi poudarek letošnjega 
leta pa je prehod na novo 
tehnologijo, saj bo pri
hodnje leto pri lastnem 
programu SI 2000 prišla na 
trg t.i. verzija pet. 

V kranjski Iskratel ima 
izvoz 80-odstotni delež, pro
met povečujejo predvsem na 
račun vse večjega izvoza v 
Rusijo, Belorusijo in v druge 
države bivše Sovjetske zveze. 
Tam se najlažje uveljavljajo 
prek lokalnih firm, letos so jo 
ustanovili v Harkovu, usta
navljajo pa jo v beloruskem 
Minsku. Zaključili so prenos 
tehnologije za proizvodnjo 
central SI 2000 v ruskem 
mestu Ekaterinburg, z zmogl
jivostjo 150 tisoč linij letno, 
letos pa so napravili prvi 
korak pri podobnem projek
tu za Ukrajino. Polovico 
letošnjega izvoza predstavlja 
prav prodaja v države bivše 
SZ, kjer je Iskratel v vsej 
svetovni konkurenci postal 
tretji dobavitelj telefonskih 
central, kar je velik dosežek. 

ključnega pomena, da 
izdelki lastnega razvoja 
t.i, verzija pet. 

Poleg izvoza je bil drugi 
letošnji poudarek na prehodu 
na novo tehnologijo. Intenzi
ven razvoj poteka na lastnem 
programu SI 2000, gre za t.i. 
verzijo pet oziroma za paleto 
izdelkov, ki se razraščajo kot 
drevesna krošnja, do konca 
prihodnjega leta pa naj bi na 
trg prišla tudi srednjevelika 
cenrala s sodobnimi ISDN 
funkcijami. Prodajni progam 
pa so letos razširili z izdelki 
G S M , DECT, prenosnimi 
sistemi, A T M , saj vključujejo 
ostalo telekomunikacijsko 
opremo, da lahko prodajajo 
"rešitve na ključ". 

Lastništvo Iskratela se le
tos ni spremenilo, ostaja v 
47,7-odstotni lasti nemškega 
Siemensa in v 52,3-odstotni 
slovenski lasti (predvsem 
Gorenjske banke in Sklada 
za razvoj). V največji slovens
ki softverski tovarni so letos 
prodali in izdelali rekordnih 
640 tisoč telefonskih prikl
jučkov, na zaposlenega so 
iztržili 160 tisoč mark, doda
na vrednost v realizaciji pod-
je t ja je 60 -ods to tna . 
Zaposelnih je 1.037 ljudi, od 
tega 36 odstotkov z visoko 
izobrazbo, v razvoju dela 337 
strokovnjakov, ki opravljajo 
tudi storitve za Siemens, kar 
pomeni, da izvažajo tudi 
znanje. V računalniško om
režje Iskratela je vključenih 
kar 700 osebnih računalnikov, 
15 odstotkov prihodka vlaga
jo v razvoj novih sistemov, 1 
odstotek pa v izobraževanje 
lastnih strokovnjakov. • M.V. 

V posodobitev in razširitev omrežja so letos na Gorenjskem 
vložili približno 1,2 milijarde tolarjev. NajpomembnejŠi 
projekt je bil seveda razširitev glavne, digitalne centrale v 
Kranju zet 2.700priključkov in preključitev 2.400 naročnikov 
s stare na novo centralo. Letos so pet analognih central 
zamenjali z digitalnimi in namestili tri nove, v obstoječih so 
digitalizirali skoraj 12 tisoč priključkov, zmogljivost pa 
Povečali za 6.500 priključkov. Zgradili so osem novih 
optičnih kabelskih povezav v dolžini 82 kilometrov: Jese
nice-Kranjska Gora, Kranj-Cerklje, Hadovljica-Kropa, Gor
enja vas-Sovodenj in Poljane-Javor je. 

Prihodnje leto bodo investicije znašale približno milijardo 
tolarjev, telefonsko omrežje bodo posodobili na naslednjih 
območjih: Gorice, Mavčiče, Drulovka, Kokrica, StruŽevo-
Zlato polje, Planina, Primskovo, Križe, Bistrica pri Tržiču, 
Jesenice, Plavž, Naklo, Cerklje, Voklo, Visoko, Radovljica, 
Begunje, Bled, Škofja Loka in Trata ter tiri. Prihodnje leto 
naj bi dosegli 36 telefonskih priključkov na sto prebivalcev. 

V E L I K A D E C E M B R S K A P O H I Š T V E N A A K C I J A 
V N A J V E Č J E M 

G O R E N J S K E M 

P O H I Š T V E N E M 

C E N T R U 
• akcijski popusti do O 5 % 
• več kot 1000 možnih vrst kuhinj 
• izdelava sedežnih garnitur po meri 
• velika izbira uvoženega pohištva 

iz zaloge 
• plačilo na obroke, prevoz, montaža 

ŠKOFJA LOKA 
Kidričeva 16A 
tel.: 634-606 

19.00 
Delovni čas: 
9.00 -12.00 in 15.00 
sobota 8. do 12. ure 

1. nagrada: jedilniška miza, 2. nagrada: TV miza, 3. nagrada: zložljiv stol 

Pošiljajte rešene 
križanke in kupončke 
V Gorenjskem glasu smo 
pred kratkim objavili nagrad
no križanko in nagradni ku-
ponček podjetja Sint, d.o.o., 
iz Škofje Loke. Z objavo 
kupončkov bomo nadaljevali 
do konca meseca decem
bra. Vaša naloga je, da 
kupončke zbirate. V prvih 
dneh januarja pa bomo med 
poslanimi križankami in ku-
pončki izžrebali lepe na
grade. 
Torej, za rešitev križanke 
imate še dovolj časa, prav 
tako tudi za zbiranje nagrad
nih kupončkov. Do konca 
decembra lahko prvo ali 
drugo ali pa oboje pošljete 
na naslov: Gorenjski glas, 
Zoisova 1, 4000 Kranj ali na 
Sint, d.o.o., Kidričeva 16a, 
Škofja Loka. 
Nagrade vas čakajo! 



éM N A Š T I R I H K O L E S I H 
Scania je predstavila nov mestni avtobus 

P r i h o d n o s t m e s t n e g a p r o m e t a 
Švedska Scania je izpolnila obljubo izpred dveh let in na 

jesenskem salonu gospodarskih vozil v Hannovru predstavila 
prototip novega mestnega avtobusa. Gre pravzaprav za dokaz, 
kaj je mogoče narediti iz sicer običajno oglate karoserije 
mestnega avtobusa, posebno pozornost pa so namenili udobju 
in varnosti voznika in potnikov. 

Sodobno zaobljena in skoraj prijazno nasmejana karoserija je 
všeč skoraj vsem pogledom. Pločevino so zamenjali z 
aluminijem, s tem pa se je za celih 600 kilogramov zmanjšala 
teža praznega vozila. Voznikov delovni prostor je udoben in 
ergonomičen, medtem ko so potniki deležni podobnega udobja, 
kot so ga vajeni pri boljših avtobusih. K temu odločilno 
pripomoreta posebno vpetje sedežev in povsem ravno dno 
vozila. Pogonu novega mestnega avtobusa, ki mu zaenkrat 
pravijo samo omny city bus, je namenjen sodoben 9-litrski 
motor, ki zmore 220,230 ali 260 konjskih moči. Motorna moč se 
na kolesa prenaša s pomočjo 4 ali 5 stopenjskega samodejnega 
menjalnika z motorno zavoro. Scaniin omny city bus je tudi 
velik prispevek k ekologiji. Kar 90 odstotkov njegovih delov je 
namreč namenjenih reciklaži, avtobus pa bo mogoče naročiti 
tudi z motorjem, ki bo za gorivo uporabljal etanol. • M.G. 

L a d a p o d p r o d a j n i m i n a č r t i 
Podjetje Lada avto, ki je v treh letih in pol na slovenskem 

avtomobilskem trgu prodalo 10.000 Ladinih avtomobilov, bo 
letošnje prodajne številke zaokrožilo pod načrti. Do konca leta 
bodo namreč prodali okoli 1950 avtomobilov, kar je približno 550 
manj kot lani. Tolikšno zmanjšanje pripisujejo predvsem 
nerednim dobavam in delno tudi oklevanju kupcev zaradi 
sprememb, ki se obetajo s 1. januarjem. Na Slovenskem 
avtomobilskem salonu aprila v Ljubljani bomo tudi v Sloveniji 
premierno sprejeli nov model 2110, kar pa na žalost še ne pomeni 
začetka prodaje, ki je predviden v šele pozno jeseni. • M.G. 

G O R E N J S K I 

« • A V T O L E T A 1 9 9 6 
Še v današnji in prihodnji 

številki, ki bo izšla na letošnji 
zadnji dan, objavljamo glasovnico, s katero lahko pošljete 
svoj glas za Gorenjski avto leta 1996, ki ga izbirate bralci 
Gorenjskega glasa. Dopisnic, ki so prispele v naše 
uredništvo je že krepko čez 1000 in upamo, da se jih bo 
ob koncu naše akcije nabralo toliko kot lani. Vsi, ki boste 
do konca leta poslali glasovnice, boste udeleženi pri 
žrebanju nagrad, ki jih bodo pripravili naši sponzorji, 
nagrade pa so takšne, da bodo izžrebanim bralcem v korist 
pri vsakdanji uporabi avtomobilov. 

Tudi danes objavljamo 15 avtomobilov, ki kandidirajo 
za naslov Gorenjski avto leta 1996: 

AUDI A3, CITROEN SAXO, FIAT M A R E A , FORD 
FÍESTA, H Y U N D A I COUPE, K1A CLARUS, .VOLVO 
S 40, MERCEDES-BENZ SLK, R E N A U L T M E G A N E , 
VOLKSWAGEN S H A R A N , NISSAN PRIMERA, NIS
SAN A L M E R A , BMW SERIJA 5, R O V E R 200 in 
SUZUKI X-90 

Tisti avtomobil, ki bo prejel najvišje število glasov, bo 
razglašen za Gorenjski avto leta 1996. Glasovnico izpolnje
no nalepite na dopisnico in jo skupaj z vašim naslovom 
pošljite na Gorenjski glas, Zoisova 1, 4000 Kranj. 

GLASOVNICA 6 

Glasujem za: 

Ime in priimek: 

Naslov: 

W H O N D A Z I B E R T 

n 
: 

T* 

11 I 
Britof 173, 4000 Kranj, tel.:064/242-167\ 

È 

Kranj, 27. dec. - V kranjski Savi so pred prazniki odprli 
galerijo, ki so jo uredili v petem nadstropju upravne stavbe, 
kamor pride največ poslovnih strank. Galerijo so torej uredili 
v delovnem okolju, svoja dela pa bodo predstavljali 
predvsem domači likovniki, najprej jih je na ogled postavil 
akademski slikar Vinko Tušek iz Kranja. Na slovenski 
otvoritvi galerije in razstave je spregovoril Janez Bohorič, 
predsednik uprave delniške družbe Sava, ki je omenil tudi 
ietošnje poslovanje tovarne. Sava uspešno zaključuje poslov
no leto, čeprav je v prvem polletju predvsem zaradi 
nespodbudnega tečaja tolarja kazalo slabše. Vendar, sreča 
je na strani pogumnih, zagnali smo se v stroške in na nove 
trge in uspeli, je dejal Bohorič. Obljubil je, da bo Sava prvič 
izplačala sicer skromne dividende. • M.V., foto: Ivan Draškič 

V M e r c a t o r j u š e n e b o d i v i d e n d 
bolje, saj po besedah direktor
ja Živka Pregla pričakujejo v 
letih 1997,1998 in 1999 dve do 
tri milijarde tolarjev kosmate
ga dobička. 

Kranj, dec. - Delničarji Mer
cat orj a na nedavni skupščini 
niso razporedili dobička, saj 
so zavrnili predlog uprave, da 
bi ga uporabili za oblikovanje 
sklada lastnih delnic. 

Mercator je imel lani za 
415,6 milijona tolarjev do
bička, skupščina delničarjev 
se je odločila, da ostaja ner
azporejen. Delničarji so nam
reč zavrnili predlog uprave, da 
bi lanski dobiček uporabili za 
oblikovanje sklada lastnih del
nic. Mercator naj bi dividende 
delil prihodnje leto in sicer iz 
letošnjega dobička. V prihodn
jih letih naj bi poslovali veliko 

Motnost osebnega obiskal 
090/41-29 
090/42-38 

H Y U n D H I 
SALON JAVORNIK 

V letu 1997 
vam želimo 

mnogo uspehov 
in s rečno vožnjo 

Janeza Finžgarja 5 
(Javornik) SI -
4278 Jesenice 

tel./fax: 064/83-389 

H Y U I 1 D H I 

Vsem znancem, 
prijateljem in 

poslovnim 
partnerjem 

želimo obilo 
zdravja in sreče 

v letu 1997 

AVTO KADIVEC 
Šenčur, tel.: 064/411-573 

JESENICE M ,4 „ 
Z.J.Finžgaria 2 39 G. O. 

Tel.: 064/86 1-570 Fax.: 064/361-570 
Obilo zdravja, 

uspehov 
in srečno vožnjo 

v Cetu 1997 

RENAULT 

MATJAŽ MIKLAVČ 
Kidričeva 22a, Škofja Loka 

Delovni čas 
med prazniki: 
30. in 31. 12. 
od 8. do 17. ure 
3. 1. 
od 8. do 19. ure 
4. 1. 
od 7. do 13. ure 

SREČNO 
NOVO LETO 1997 
3$£3$S VAM ŽELI 
M e s a r i j a Š t a j n b i r t , t e l . : 6 3 1 - 0 6 7 

M E Š E T A R 

Cene kmetijskih zemljišč 
Če kupujete ali prodajate kmetijsko ali gozdno zemljišče, 

vam bodo informativne oz. izhodiščne cene, ki nam jih je 
posredoval ing. Pavel Okorn iz Škofje Loke, sodni izvedenec in 
cenilec za gradbeno in obrtno stroko ter za kmetije in kmetijska 
zemljišča, dober pripomoček pri sklepanju kupčije. Cene (v 
tolarjih za kvadratni meter) veljajo na dan 30. november. 
Število točk pri vsakem bonitetnem razredu je pomembno za 
izračun odškodnine za spremembo namembnosti zemljišča. 

Poglejmo, kakšne cene veljajo na območju škofjeloške 
upravne enote oz. občin Škofja Loka, Železniki, Ziri in 
Gorenja vas - Poljane! 

Bonitetni Njiva, int. sadovnjak 
razred * št. točk * cena 

Travnik, ekst. sadovnjak 
* št. točk * cena 

1. 100 448,20 75 336,00 
2. 90 403,00 65 291,00 
3. 80 358,50 55 246,50 
4. 70 313,50 45 201,50 
5. 60 269,00 35 157,00 
6. 50 224,00 30 134,50 
7. 40 179,00 25 112,00 
8. 30 134,50 20 89,50 

Bonitetni 
razred 

Pašnik 
* št. točk * cena 

Gozdno zemljišče 
* št. točk * cena 

1. 35 157,00 32 143,50 
2. 30 134,50 27 121,00 
3. 25 112,00 22 98,50 
4. 20 89,50 15 67,00 
5. 15 67,00 12 54,00 
6. 10 45,00 8 36,00 
7. 5 22,50 4 18,00 

Stroški v govedoreji se lé malo spreminjajo 
Na Kmetijskem inštitutu Slovenije so na podlagi modelov 

ocenili, da stroški prireje mleka znašajo 50,27 tolarja za liter, 
stroški prireje pitanega goveda pa 308,73 tolarja za kilogram. 
Kot ugotavljajo, so se v drugi polovici letošnjega leta stroški v 
govedoreji spreminjali bolj malo. Cene nekaterih vrst krmil, še 
zlasti ječmena in koruze, so oktobra in novembra že začele 
padati, plače, ki so osnova za obračun dela, so bile dokaj 
stabilne, rahlo so od julija dalje naraščale le cene živine. 

Tanin Sevnica želi 
svojim poslovnim partnerjem 

prijetne praznike in uspešno 1997 leto. 

Tudi v letu 1997 bomo odkupovali kostanjev les. 
P o k l i č i t e nas! Telefon: 0608 41 044. 

• p o n u j a s v o j i m k u p c e m 

o d 4 . 1 1 . d o 3 1 . 1 2 . 1 9 9 6 

• rolice CARLINA NATURA 10/1 
• brisače KREP STD. 3 0 c m 2/1 
• SERVIETE tissue 33x33/20 3 si. 

božično - novoletni tisk 
• KROŽNIKI 23 c m 

božično - novoletni tisk 



V R E M E 
Vremenoslovci nam za danes napovedujejo pretežno 
jasno vreme, veter bo oslabel Čez dan se bodo 
temperature gibale med -10 do -4 stopinje Celzija. 
V soboto in nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno 
in večinoma brez padavin. 

L U N I N E 
S P R E M E M B E 
V torek je polna luna nastopila ob 21.41, 
zato bo po Herschlovem vremenskem ključu dež 
in sneg ob jugu ali zahodntku. 

BIT LETA '97 
Božiček je odšel, dedek Mraz pa se še kar smuka okrog nas. 

Še malo in napočilo bo novo leto 1997. Pravijo, da bo 
srečno, da so vse zvezde in planeti in podzvezde in podznaki 
o sila ugodnem položaju in upajmo, da bomo tudi vsi mi 
kolikor toliko v ugodnem položaju, saj smo tistih, 
neugodnih, že do grla siti. 

Ustvarjalci oddaje Glasba je življenje smo se uspeli 
pritihotapiti med visoko leteče gospe in gospode in jih celo 
spraviti zadrego z vprašanjem, kaj bo njihovem hit leta '97. 

Odgovore boste slišali v novoletni oddaji, morda vam jih 
posredujemo le nekaj za pokušino. 

Minister za zunanje zadeve dr. Davorin Kračun: 
- Odvisno, kdo bo zmagal na volitvah; če bo desna 

koalicija, bodo najbrž prepevali Kaj nam pa morejo... 
Dr. Janez Drnovšek: 
- Upam, da lepo vreme. 
Zeleni minister Pavel Gantar: 
- Mladega fanta pesem želja po mandatarstvu. 
Minister za obrambo jelko Kacin; 
- Politični hit bo zagotovo NATO. 

Pa srečno v letu '97! 

Poslušalci oddaje Glasba je življenje 
ustvarjajo slogan za naravno mineralno 
vodo EDINA. 

Gorenjci sicer radi pijemo vino, 
a ceneje je nazdravit z vodo EDINO! 

Anica Sever, Kranj 

t<3L+ - SKODA 

L e s t v i c a R A D I A K R A N J z 
Petek, 27. decembra, 
ob 18. uri E A S Y 

J E A N S ' D o m a č a : 
1. ADI SMOLAR: PREMAU 
2. DOMINIK K O Z A R I Č : LJUBI JO N E Ž N O 
3. MZ HEKTOR: MIGAM, DATO NI RES 
4. REGINA: NOVO LETO 
5. NAPOLEON: BODI MOJA 
6. FARAONI: JAZ TE NIMAM RAD 
7. GIMME 5: DOBRO JUTRO 
8. VLADO KRESLIN: ZVEZDICE BELE 
Tuja: 
1. BRYAN ADAMS: STAR 
2. MADONNA: YOU MUST LOVE ME 
3. CAUGHT IN THE ACT: BRING BACK THE LOVE 
4. B0YZ0NE: WORDS 
5. SPICE GIRLS: SAY YOU'LL BE THERE 
6. NO DOUBT: DONT SPEAK 
7. THE BRAIDS: BOHEMIAN RHAPSODY 
8. E 17 & GABRIELLE: IF YOU EVER 
Kupone pošljite najkasneje do torka na naslov Radio 
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. 

KUPON ŠTEVILKA 7 
DOMAČO ŠT.: 

TUJOST: 

NASLOV: 

=tADiO 
» A n i 
9 1 3 F n 

S T E R E O 

ODLGAT 
T o l i k o t o r e j z a l e t o s 

Pa ne misliti, da sedaj ne 
bom nič več napisal. Ker jaz 
delujem po načelu, ko kon
čaš s pisanjem, napiši "fer-
tik Lojze" ali pa vsaj čav. 
Torej najprej požrebajmo, 
da ne bomo pozabili. Jel..., 
bi rekli v prelepih krajih 
škofjeloškega hribovja. Pra
vilni odogovor od zadnjič je 
bil seveda Anika je bjonda, 
torej ima svetle lase. Naj se 
farba ali ne, zaenkrat je 
bjonda pa fertik. Ha, to še 
ne pomeni konec, ker man
jka Lojze... Zadnjo letošnjo 
nagrado bomo podelili Mojci 
Jarc, Visoko 111. 4212 Vi 
soko (??). Gremo naprej. 
Ha... vici na blondinke so 
pravzaprav že prava klasika, 
in moram reči, da jih kar 
nekaj obvladam, imam pa še 
spisek kakih dvesto vicev, ki 
ga dobite na Internetu in mi 
ga Je samoiniciativno dostavil 
en dober prajtu. Počasi jih 
predelujem in vsakič kakšne
ga novega izvem... pa to. 
Tokrat pa ti bom Jože prene
sel enega, ki ga je napisala 
Marija. Blondinko z avtom 
ustavi policaj in j i reče: Poka
žite trikotnik! Blondinka sleče 
hlače in mu ga pokaže (tri
kotnik namreč). Policaj si 
misli, ta je pa sigurno pijana 
in j i reče: Sedaj boste pa še 
pihali! Pa pravi blondinka: "V 
redu. Sedaj pa vi slecite 
hlače." No tako. 

TOP 3 iz celega leta 
1. Po moje vse na temo 

Caught In The Act 
2. Smolar definitivno 
3. Kelly FamiUy 

NOVOSTI 
Glede na to, da tokrat ne 

bom razlagal, kakšne so 
novosti, ker imata Aligator 
in Primož v štacuni tako 

gužvo, da če jest nimata 
cajt, bomo pogledali, kaj se 
je v štacuni zgodilo v pre
teklem letu. Prvo, kar je 
potrebno omeniti, je to, da 
se je Aligator Music Shop 
razširil in ima sedaj kar 
dostojno velik prostor (mi
mogrede je zamenjan tudi 
tapison, pa skret v zadnjem 
prostoru spet normalno po-
zavga tiste rjave zadeve). V 
velik prostor pa seveda sodi 
tudi nova blagajna, ki se je v 
zadnjem mesecu spremeni
la v računalnik (Aligator ima 
sicer rajši r a č u n a l n i š k e 
igrice). Razširila se je tudi 
ponudba teh in onih artik
lov, ki j ih Je mogoče poslu
šati na treh cede mašinah in 
enem kasetarju... Hmmm... 
pa vsakdan je kakšna fest 
punca več v štacuni. No, pa 
fant tudi... 

IN Š E NAGRADNO 
V P R A Š A N J E Š T . 244: 

Zakaj bo Aligator music 
shop zaprt na 31. decem
bra. Vprašanje je blazno 
težko. Zato vam dam cajta 
tja do 8. decembra, saj, pa 
še poštarji bodo delali pa ne 
bodo delali, pa bodo delali, 
saj veste, kako je s prazniki, 
vse je zbluzeno... Tako, naj 
se vam na koncu zahvalim 
za vse čestitke, tokrat se ne 
bom lotil pisanja, kdo je vse 
čestital Jodlgatorju (da Ja ne 
bi katerega pozabil), ampak 
se bom zahvalil tako gener
alno, posebno tistim, ki ste 
se na mene in Aligatorsko 
posadko spomnili s posebno 
pošto..., hvala pa tudi vsem, 
ki bi čestitali, pa ste poz
abili. In še naša čestitka -
Naj vam bo leto 1997 kot 
lepa muzika. 

Hvala vsem za čestitke... 

H e l i d o n o v e " N o v e z a b a v e " 
Nekakšno mini kompaktno ploščo smo iz založbe 

Helidon te dni dobili v naše uredništvo. Mini zato, ker je 
na njej šest komadov, komadov, ki so jih prispevali rockerji, 
ki poganjajo Helidonovo ročk mašino. Vsak od njih bo v 
prihodnjem letu izdal novo ploščo, tokrat pa so nam v 
pokušino dali po en najnovejši komad iz njihovega zeljnika. 
Neumorni Adi Smolar pripravlja nove zadeve, prva izmed 
njih pa se imenuje "Jaz sem nor", Buldožerji se po zadnjem 
malo hmm težjem albumu vračajo h prvinskemu rhytm & 
bluesu, komad "Bog okroglih nog". Leteči potepuhi so po 
"Zgubi časa in denarja" na biciklu, štartali na novo s "Ko ti 
vse narobe gre" - folk ročk zadeva. Don Mentonv Band z 
legendo Janezom Zmazkom v ritmu rock'n'rolla pojejo 
"Hopla konopla", Pero Lovšin bo ploščo izdal Čez kak 
mesec, prvi štiklc pa je "Jest bi se igrou", s šestim komadom 
"Mali človek" pa cedejko "Nove zabave" zaključuje 
dolenjska hard rockerska skupina Dan - D, oudarek na 
kitarskih žagah... Ugotovitev, da bo prihodnje leto pri 
Helidonu rockersko, torej zagotovo velja. • I.K. 

L O K A T V L O K A T V L O K A T V L O K A 
S C E N A S C E N A S C E N A S C E N A S C E N A 

Nagrajenci decembrske oddaje so: 
TILEN TREVEN, Sp. Besnica 103, Zg. Besnica 
HELENA FRELIH, Log 12, Železniki 
VALERIJA ŠOLAR, Lajše, Selca 

Novo nagradno vprašanje za januarsko oddajo: 
Naš te j t e vsaj dva glasbenika ali skupino, ki se ukvarjajo 
s pop r o č k zabavno glasbo in prihajajo iz Škof je Lokel 

Ime in priimek, naslov: 

S C E N A S C E N A S C E N A S C E N A S C E N A 

L O K A T V L O K A T V L O K A T V L O K A 

E M J E E 

N U C E i 

2 4 Uit DOBRE GUKUV.H 
L E S T V I C A N A J P O P A S T I H 15 
1. DAZ - SREČEN 
2. NO MERCI - WHEN I DIE 
3. 2 BROTHERS - CALIFÒRNIA 
4. TONY BRAXTON - UN BREAK MY HEART 
5. PELE - POZABIL BI NA VSE 
6. CELINE DION - ALL BYMYSELF (TO LOVE YOU MORE) 
7. MÀGIC BEAT - PTICA V KLETKI 
8. NEW/KELLY FAMILLY- EVERY BABY 
9. BORIS NOVKOVIČ - BIJELI GOLUB 
10. NEW/KINGSTON - DAJ POVEJ, DAJ POVEJ 
11. SOLID HARMONIE - GOT 2 HAVE YOU 
12. NEW/HEART HUNTER - MASTER AND SERVANT 
13. EROS RAMAZZOTI - L'AURORA 
14. DOMINIK KOZARIČ - LJUBI JO NEŽNO 
15. NEW/GUN CET- OSTAVUAŠ ME LJUBAVI 

L E S T V I C A N A J G I B L J I V E J Š I H 30 
1. ROBERT MILES FEAT - MARIA NAYLER - ONE AND ONE 
2. M.U.T.E. - CLAP ON THE TOP 0F ME 
3. SLO ACTIVE - ODPELJI ME 
4. WHIGFIELD - GIMME GIMME 
5. ALEXIA - NUMBER ONE 
6. FUTURE BREEZE - WHY DONT YOU... 
7. DR. DOC - DA DA UMPA 
8. MZ HECTOR - MIGAM, DATO NI RES 
9. IMPERIO - RETURN TO PARADISE 
10. PORN KINGS - UP TO NO GOOD 
11. THE GROOVEMAN - INSOMNIAK 
12. GINA G. -1 BELLONG TO YOU 
13. DO SUPREME - THE WILD STYLE 
14. NEWA/ALENTINO KOCIJANČIČ FEAT S.l. - TINA '96 
15. STRECH'N'VERN - l'M ALIVE 
16. NEW/POWER DANCERS - BOMBA 
17. SCATMAN JOHN - EVERY BODY JAM 
18. A2 ALIVE - OBOŽUJEM TE 
19. SNAKE BITE - THE BEAT GOES ON 
20. SASH! - ENCORE UNE FOIS 
21. S.T.A.B. - FUCK ME 
22. LA BOUCHE - BOLINGO (LOVE IS IN THE AIR) 
23. JACKIE JACKSON - GROOVE ME 
24. JAVA - FEEL SO HIGH 
25. NEW/DJ AKHENATON - UNDER MYSELF 
26. THE ALTERNATIVE CREATORS - SOUND CREATION 
27. HEARTCLUB - IT LOVE YOU TO WANT ME 
28. NEW/ACTIVA - BE 
29. GARCIA - TE WUIERO LATINA 
30. NOMANSLAND - 7 SECONDS 

M E G A T R Z I S K I H I T 
V PONEDELJEK, 30.12.1996, NA 88,9 IN 95,0 Mhz 
Živjo, živjo! Pa je tukaj težko pričakovani MEGA TRŽIŠKI 
HIT in 26 predlogov oz. 36 Tržiških hitov skozi celo leto. 
Malo manj jih je kakor vsa obljubljala v petek, vendar imate 
kljub temu pestro izbiro med vsemi izbrati dva, ki ste jima v 
letu 1996 najraje prisluhnili. Ti dve skladbi vpišite s številko 
v kupon, pripišite svoj naslov in vse skupaj pošljite na 
Radio Tržič do najkasneje 30. decembra, Splača se vam 
potruditi, saj vas čakajo prijetne nagrade, Za konec pa 
vam želiva še vesele božične praznike ter srečno in veselo 
novo leto 1997. S R E Č N O ! Vesna in Dušan 

PREDLOGI: 
1. I love you - FUN FACTORY (1) 
2. Every baby - THE KELLY FAMILY (3) 
3. Zatreskan sem vate - POP DESIGN (2) 
4. Wannable - SPICE GIRLS (1) 
5. I can't help myself - THE KELLY FAMILY (4) 
6. Gvantaramera - YOU KNOW WHO (1) 
7. Življenje je kot igra - ANJA RUPEL (1) 
8. Quit playin games - BACKSTREET BOYS (2) 
9. Party goes tonight - HIP HOP BOYS (2) 
10.1 love you baby - PANDERA (1) 
11. Sonce mojih dni - SIMONA & SLAPOVI (2) 
12. Fritz love my tits - E-ROTIC (1) 
13. Atlantida - GIMME 5 (5) 
14. Sonce - Č U K I (2) 
15. Sexy eyes - WHIGHFIELD (2) 
16. Corning home now - BOYZONE (1) 
17. Love message - LOVE MESSAGE (1) 
18. Poglej me - DOMINIK K O Z A R I Č (1) 
19. Dan najlepših sanj - REGINA (7) 
20. Do U stili - EAST 17 (2) 
21. Ker veš, da te ljubim - VILI RESNIK (1) 
22. Santa Maria - THE KELLY FAMILY (1) 
23. Spomni se name - DOMINIK K O Z A R I Č & KATJA M. (2) 
24. Upanje - SENDI (1) 
25. Bicikl - LETEČI POTEPUHI (3) 
26. I love to love - LABOUCHE (1) 
Številka v oklepaju pomeni, koliko tednov je bila pesem na prvem mestu. 

K U P O N 
M E G A T R Ž I Š K I H I T 

Glasujem za skladbi: št. in št. 

Moj predlog: 

Moj naslov: 

RADIO 

U N I T E D C O L O R S 

O F B E N E T T O N . 

Š K O F J A L O K A , K R A N J , B L E D 



S O B O T A , 2 8 . D E C E M B R A 1 9 9 6 

T V S 1 
9.00 Videostrani 
9.40 Radovedni Taček: Dom 
9.55 Skrivnosti kapitanovega dnevni
ka, glasbeno-plesna pravljica 
10.40 Zgodbe iz školjke 
11.20 Mladi slovenski baletni plesalci 
se predstavljajo 
11.40 Analitična mehanika 
12.10 Tednik, ponovitev 
13.00 Poročila 
13.05 Hugo, ponovitev Tv igrice 
13.25 Lahkih nog naokrog, ponovitev 
14.30 Policisti s srcem II, avstralska 
nanizanka 
15.15 Kinoteka: Grand hotel, ameriški 
film (čb) 
17.00 TV dnevnik 
17.10 Brazilski levici, japonska poljud
noznanstvena serija 
18.00 Na vrtu 
18.30 Ozare 
18.35 Hugo, TV igrica 
19.10 Otrokom za praznike, 13. oddaja 
19.30 TV dnevnik 2, Vreme, šport 
20.10 Novoletni koncert, prenos iz 
Portoroža 
21.05 Za TV kamero 
21.25 Cousteau ponovno odkriva svet, 
francoska dokumentarna serija 
22.25 TV dnevnik 3, Vreme 
22.55 Nuni na begu, angleški barvni 
film 
0.25 Videostrani 

T V § 2 

8.00 Euronews 8.30 Mostovi, ponovi
tev 9.00 Podarim - dobim, ponovitev 
9.25 Svetovni pokal v alpskem smu
čanju: Slalom, prenos 1. teka iz 
Semmeringa 10.45 Gala koncert pi-
nalnih orkestrov 11.55 Svetovni pokal 
v alpskem smučanja: Slalom, prenos 
2. teka iz Semmeringa 12.45 V slogi je 
moč, ponovitev avstralske nadalje
vanke 13.10 Planet In, ponovitev 
15.00 Čarovnica, ki to ni bila, kanads
ki barvni film 16.35 Življenje v raču
nalniški dobi, 4. del a m e r i š k e 
dokumentarne serije 17.00 Prometni 
kviz - Rondo, ponovitev 17.25 Košarka 
NBA - Action 17.55 DP v košarki, 
prenos iz Polzele 19.30 V slogi je moč, 
14. del avstralske humoristične nani
zanke 20.00 Pesem ptic trnovk, 7. del 
avstralske nadaljevanke 20.50 Klient, 
ameriški barvni film po romanu Johna 
Grishama F 22.45 TV Avtomagazin 
23.15 Sobotna noč: Zgodovina 
rock'n'rolla, 11. del 
TV Slovenija si pridržuje pravico do 
spremembe programa. 

8.00 Video strani 8.30 Risanke 9.00 
Kaličopko, otroška oddaja 10.00 Ka
pitan planet, risana serija 10.30 Glas
bena oddaja 11.30 Očka major, 
ponovitev 12.00 Hulkova vrnitev, film 
13.35 Pot flamingov, nadaljevanka 
14.25 Rdeče morje 15.00 Cooperjeva 
druščina, ponovitev 15.25 Princ z Bel 
Aira, ponovitev 16.00 Alf, 11. del 16.30 
Mupet show 17.00 Disney predstavlja: 
Mala morska deklica, risana serija; 
Račje zgodbe, risana serija 17.55 
Disnews 18.15 Ta čudna znanost, 5. 
del nanizanke 18.40 Kung fu, 7. del 
nanizanke 19.35 Življenje v mestu, 5. 
del nanizanke 20.30 Sobotni večerni 
film: Na akademijo, ameriški barvni 
film 22.25 Vročica noči, 6. del nani
zanke 22.55 Vroči pogovori, 6. del 
erotične nanizanke 23.25 In vitro, 
erotični film 0.40 Video strani 

P O P T V 
8.00 Dogodivščine medvedka Ruxpi-
na, risana serija 8.30 Junak akcije, 
mladinska serija 9.00 Zvezdne steze, 
risana serija 9.30 Maska, 4. deHO.OO 
Max Glick, 17. del 10.30 Jama zlate 
vrtnice, 7. del 12.00 Lois in Clark: 
Nove Supermanove dogodivščine, 17. 
del ameriške nanizanke 13.00 Nebeš
ka vrata, ameriški barvni film 15.30 
Hokej, reportaža 16.00 Svet športa 
17.00 Vesoljski bojevniki, 10. del 
ameriške nanizanke 18.00 Prijatelji, 
10. del ameriške nanizanke 18.30 
Varuška, 10. del ameriške nanizanke 
19.00 športni krog 19.30 24 ur 20.00 
Filmski hiti: Prvinski nagon, ameriški 
barvni film 22.15 Teksaški mož post
ave, 17. del ameriške nanizanke 23.00 
Doors, ameriški barvni film 1.30 24 ur, 
ponovitev 

T V 3 

8.30 Dnevnik, ponovitev 8.45 Klicaj 
dneva 9.00 Marianne, 6. del 9.30 
Garfym, risanka 11.00 Trik trak 12.00 
Kviz TV 3ZNA, ponovitev 13.30 TV noč 
- Vdihni globoko 14.30 Nails, ponovi
tev filma 16.10 Šolska košarkarska 
liga 18.00 Ta nora leta 19.00 TV 
dnevnik 19.15 Klicaj dneva 19.30 TV 
prodajaA/ideostrani 20.00 Kino TV3: 
Prijateljici iz otroštva III, ameriški 
barvni film 21.40 TV noč: TV križanka 
22.30 TV dnevnik 22.55 Kino TV 3: 
Francoska svila, ameriški barvni film 
0.25 TV prodajaA/ideostrani 0.55 Vi
deo kolaž 

H T V 1 
11.00 Prizma 12.00 Poročila 12.20 
Dokumentarna oddaja 13.05 Filipovi 
otroci 13.40 Briljantina 14.25 Smero-
vsa 14.55 Usode 15.40 Poročila 15.45 
Televizija o televiziji 16.15 Zakaj je to 
-.enavadno? 16.35 O življenju čisto 
resno 17.20 Slavnostna akademija 
nrvaškega vojaškega vseučilišča Pe-
iar Zrinski, reportaža 18.00 Dokumen

tarna oddaja 19.00 Na začetku je bila 
beseda 19.10 Hrvaška spominska 
knjiga 19.30 Dnevnik 20.25 Vrtnitev v 
prihodnost, ameriški barvni film 22.15 
In to sem jaz, glasbena oddaja 23.15 
Opazovalnice 23.50 Polnočna pre
miera: Umor v srcu Amerike, ameriš
ka nanizanka 

H T V 2 
12.50 TV koledar 13.05 Nesrečniki, 

Eosnetek predstave 15.30 S knjigo na 
njigo 16.15 Zakon v Los Angelesu, 

ponovitev ameriške nanizanke 17.05 
Mladi Indiana Jones, ameriška nani
zanka 17.55 Alpe-Donava-Jadran 
19.15 Risanka 19.30 Dnevnik 21.15 
Neskončno potovanje, poljudnoz-
nanstvrna serija 22.20 Dosjeji X, 
ameriška nanizanka 23.10 Zlati gong 

A V S T R I J A 1 

11.50 Popaj 12.15 Svetovni pokal v 
alpskem smučanju: Slalom (ž), prenos 
2. teka iz Semmeringa 13.00 Svetovni 
pokal v smučarskih skokih, trening iz 
Oberstdorfa 14.10 Blossom 14.35 
Princ z Bel Aira 15.00 Pustolovščine 
mladega Indiana Jonesa 15.40 Sea-
Quest 2032 16.30 Beverty Hills, 90210 
17.15 Melrose Plače 18.00 Pregled 
športnih dogodkov leta 1996 19.00 
Šport: Nogomet 19.30 č a s v sliki/ 
Kultura 20.00 Šport 20.15 Nune poje
jo - Nebesna kariera, ameriška kome
dija 21.55 Morje ljubezni - Melodija 
smrti, ameriški triler 23.25 Angel iz 
pekal, ameriški triler 0.50 Terminator, 
ponovitev ameriškega akcijskega filma 
2.30 Melrose Plače, ponovitev 3.15 
Beverly Hills, 90210 4.00 Poison lvy, 
ponovitev ameriškega trilerja 5.30 
Princ iz Bel-Aira 

A V S T R I J A 2 

11.00 Duh - Samovo sporočilo, amer
iška fantazijska komedija 13.00 Čas v 
sliki 13.10 Lažnivec, nemška komedija 
14.40 Munchhausen, nemška komedi
ja 16.30 Dežela in ljudje 17.00 čas v 
sliki 17.05 Ozrl se po deželi 17.35 Kdo 
me hoče?, živali iščejo dom 17.53 
Svetovne religije 18.00 Milijonsko 
kolo 18.25 Konflikti 19.00 Avstrija 
danes 19.30 Čas v sliki/Kultura 19.53 
Vreme 20.00 Pogledi od strani 20.15 
Potasch in bisernica, židovska kome
dija 22.05 Čas v sliki 22.15 Njihovi časi 
- Posebna oddaja 23.30 čas v sliki 
23.35 Gabv - Resnična zgodba, amer-
iško-mehiški film 1.20 Pravi prijatelji, 
ameriška tragikomedija 2.50 Pogledi 
od strani 2.55 Pregled športnih do
godkov 1996 

T E L E - T V K R A N J 

... videostrani 18.45 Test slika 18.55 
TV napovednik TELE-TV 19.00 Sil
vestrski novoletni TV kažipot 19.02 
TOP spot 19.05 EPP blok - 1 19.10 
Novoletne čestitke 19.20 Mini pet, 
otroška giasbena lestvica 19.50 Glasbe
ni spot 19.55 Danes na videostraneh 
20.00 Silvestrski novoletni TV kažipot 
20.02 TOP spot 20.05 EPP blok 2 20.10 
Novoletne čestitke 20.20 Poročila Gor
enjske 382, ponovitev 20.35 Duhovna 
misel, 30. oddaja 20.45 Skrivnost zlate 
reke 21.25 Pot do znanja:; Protikadilski 
zakon 21.55 EPP blok 3 22.00 Novo
letne čestitke 22.10 Kamera presene
čenja: Božiček obiskal Heleno Beguš 
22.20 Običaji na Štefanovo 22.50 Iz 
sveta glasbe: Jožica Svete 23.20 Video-
boom 40, slovenska video lestvica 
zabavne glasbe, 122. oddaja 0.20 Z 
vami smo bili.... nasvidenje 0.21 Odpo
vedni spot programa TELE-TV Kranj 
0.22 Vključujemo: Nočni zabavno-ero-
tični program; Erotični film: Vroča skozi 
noč; distribucija Alteka, d.o.o. 1.52 
Videostrani PRIDRŽUJEMO SI PRAVI
CO DO SPREMEMBE PROGRAMA. 

L O K A T V 
9.00 Napovednik 9.01 Spot tedna 9.05 
Poslanica župana Občine Škofja Loka 9.07 
Poslanica predsednika Občinskega sveta 
Občine škofja Loka 9.10 EPP blok 9.12 
Lumpi pumpi in too much, otroško-mla-
dinska oddaja 

T V Ž E L E Z N I K I 
18,30 Otroška polnočnica v cerkvi Sv. 
Antona 19.00 Novice Izpod Ratitovca 
20.00 Antonov obzornik 20.20 Serijski film 

A T M T V K R . G O R A 
... Videostrani 18.08 Test 18.15 Napovednik 
18.17 EPP blok 18.26 Ohridski biser 18.50 
Betlehemska lučka- pri jeseniškem županu 
10.05 Risanke 18.15 Videostrani 21.00 Satelits
ki program Deut3che Welle 22.00 Videostrani 

T V Š I Š K A 
Videostrani 

I M P U L Z K A M N I K 

10.00 Video strani 18.00 TV prodaja 
18.05 Otroški program: Zajček Jaka 
18.25 Mladinski program, ponovitev 
19.40 Top spot 19.45 TV prodaja 19.50 
Spored 20.10 Glasbeni mix 20.30 
Odprt ekran 20.50 Video boom 40 
21.50 Film 23.20 TOP spot 23.25 TV 
prodaja 23.30 Video strani 

R A K R A N J 
5.30 Začetek programa, uvodna na
poved 5.50 EPP 6.50 EPP 7.00 Radio 
Slovenija - Druga jutranja kronika 7.40 
Pregled dnevnega tiska 7.50 EPP 8.20 
Oziramo se 8.30 Hov, ne znam domov 
8.30 čestitka presenečenja 8.50 EPP 
9.00 Gorenjska včeraj, danes 9.20 
Kako se odzvati na otrokov šolski 
neuspeh 9.50 EPP 10.00 Novoletna 
voščila 10.20 Novinarski prispevek 
10.50 EPP 11.00 Novoletna voščila 
11.20 Novinarski prispevek 11.50 EPP 
12.00 Brezplačni mali oglasi 12.30 
Osmrtnice, zahvale 12.50 EPP 13.00 
Pesem tedna; Novoletna voščila 13.20 
Novinarski prispevek 13.50 EPP 14.00 
Gorenjska danes 14.50 EPP 15.00 
Novoletna voščila 15.25 EPP 15.30 
Dogodki in odmevi RS 16.00 EPP 
16.20 Izbor pesmi tedna 16.50 EPP 
17.00 Novoletna voščila 17.20 Novi
narski prispevek 17.50 EPP 18.00 
Gorenjska danes, jutri 18.20 Novinars
ki prispevek 18.50 EPP 19.30 Večerni 
program: Večno mladi in Stojan Lavtar 
19.50 EPP 24.00 Zaključek programa 
Radia Kranj 

R T R Ž I Č 
Oddajamo od 13:30 do 19:00 na UKV 
stereo na 88,9 in 95,0 Mhz. 
Sobotni program iz našega studia 
bomo začeli ob 13:30. Ob 13:45 se 
bomo povedali nekaj o zdravju. Na
daljevali bomo z glasbo. Ob 14:30 se 
bo namreč začela oddaja Ta dobr'h 
deset Radia Tržič. V oddaji Spreml
jamo In komentiramo, ob 15:30, 
bomo govorili o dnevnih zanimivostih. 
Ob 16:10 bodo sledila Obvestila, 
nadaljevali pa bomo z oddajo 
Deutsche Welle poroča ob 16:30. 
Tudi glasbene žel je poslušalcev 
bomo izpolnjevali. Svoj brezplačni 
mali oglas boste oddali od 17:30 do 
18:00, končali pa bomo s prijetno 
Pravljico izpod peresa Zlate Volarič 
ob 18:40. 

r t r i g l a v m m i 
6.00 Dobro jutro 6.30 Vreme 7.00 
Druga jutranja kronika 7.30 Halo, 
porodnišnica 8.00 Nočna kronika 
(OKC) 8.30 Telegraf 8.10 Tema 10.00 
Pogled v prihodnost 11.15 Duhovni 
razgledi 12.00 BBC, osmrtnice 13.00 
Glasba je življenje 14.30 Popoldanski 
telegraf 15.30 Dogodki in odmevi 
17.00 Čez pregrade do Merku.rjeve 
nagrade 18.30 D o m a č e novice, 
pogled v jutrišnji dan 19.00 Voščila 

R S O R A 
5.30 Prva jutranja kronika RA Slovenija 
5.40 Napoved programa - servisne 
informacije 6.20 Noč ima svojo moč 
7.00 Druga jutranja kronika 8.15 
Ponovitev jutranjega pozdrava 8.30 
Novoletna voščila 10.00 Obvestila 
10.30 Novoletna voščila 12.00 BBC -
novice 12.30 Igra besed 13.45 Osmrt
nice 14.30 Brezplačni mali oglasi 
15.00 Dogodki danes - jutri 15.30 RA 
Slovenija 16.30 Novoletna voščila 
19.30 Novoletna voščila 20.30 Od
poved programa 

R R G L 
7.00 Dobro jutro Slovenija, turistično 
rekreativna oddaja 11.00 Oddaja za 
dober tek, nasveti, recepti in vse, kar 
sodi poleg kuhe 12.00 Stampedo; 
oddaja za ljubitelje country glasbe -
Boris Perme 15.30 Dogodki in odmevi 
RaS 16.00 Popoldanski program 16.15 
Notranjsko kraški magazin - pripravlja 
Radio 94 Postojna 16.50 S totega 
konca, Magazin Maše Šega in Ja
gode Djordjevič 17.00 Sobotna po
poldne 17.30 Rick Dees, ameriška 
glasbena oddaja, sledi satelitski radio 

R O G N J I Š Č E 

5.30 - 8.30 Jutranji program 6.45 
Duhovna misel, svetnik dneva 8.30 
Dop. inf. oddaja 10.15 Mali oglasi 
11.10 Svetovanje 12.05 Pop. inf. 
oddaja 16.05 Čestitke in pozdravi 

Poslušalcev 17.15 Pogovor o... 18.30 
ečerna inf. oddaja 19.00 Glas Amer

ike 19.40 Za najmlajše poslušalce 
20.35 Klic dobrote oz. Luč v temi oz. 
Prijateljstvo bolnih... 21.35 Radijski 
roman 22.00-5.30 Nočni glasbeni 
program 

K I N O 

KINO CENTER ameriška komedija NORI BOŽIČ ob 17. in 19. uri; ameriško 
znanstveno fant. film KOSEC 2 ob 21. uri STORŽIČ ameriški družinski igrani 
film OSTRŽEK ob 16. in 18. uri; francoska humoristična drama OSMI DAN 
ob 20. in 22. uri ŽELEZAR JESENICE ameriška komedija NENEVARNA 
SRČECA ob 16. uri TRŽIČ ameriška risanka PALČIČA ob 16. uri; ameriški 
akcijski film KRITIČNA TOČKA ob 18. in 20. uri KINO RADOVLJICA -
LINHARTOVA DVORANA ameriška drama STRIPTIZ ob 18. uri; romantična 
drama ZMAJEVO SRCE ob 20. uri KINO BLED romantična drama. 
ZMAJEVO SRCE ob 18. uri KINO SORA ŠKOFJA LOKA ameriška risanka 
PEPE IN PEPČEK ob 16. uri; ameriška komedija TRČENI PROFESOR ob 18. 
in 20. uri KINO ŽIRI ameriška komedija BOŽIČEK ob 10. uri; ameriški triler 
VERIŽNA REAKCIJA ob 20. uri 

T V S 1 

8.00 Videostrani 
8.40 Živ žav 
9.35 Pikijev čarobni Božič 
10.05 Koncerti za mlade, 6. oddaja, 
ponovitev 
11.05 Podoba narave, kanadska pol
judnoznanstvena serija 
11.30 Obzorja duha 
12.00 Ljudje in zemlja 
12.30 Slovenski ljudski plesi: Gorenjs
ka 
13.00 Poročila 
13.05 Hugo, ponovitev TV igrice 
13.45 Karaoke, razvedrilna oddaja TV 
Koper - Capodistria 
15.15 Dlan v dlani 
15.30 Policijska akademija III, ameriški 
barvni film 
17.00 TV dnevnik 1 
17.10 Zimska Marjanca 
18.30 Slovenski muzikantje 
19.10 Otrokom za praznike, 14. oddaja 
19.15 Loto 
19.30 TV dnevnik 2, Vreme 
19.45 Šport 
19.50 Zrcalo tedna 
20.00 Zoom, razvedrilna oddaja 
21.05 Večerni gost 
22.05 TV dnevnik 
22.15 Šport v nedeljo 
23.00 Rockyjeve gibljive slike, angleški 
barvni film 
0.35 Videostrani 

T V S 2 
8.00 Videostrani 8.20 Videošpon 8.50 
Na vrtu, ponovitev 9.25 Svetovni pokal 
v alpskem smučanju: Slalom (Ž), 
prenos 1. teka iz Semmeringa 11.00 
TV avtomagazin 11.30 V slogi je moč, 
ponovitev 14. dela avstralske nani
zanke 11.55 Svetovni pokal v alps
kem smučanju: Slalom (Ž), prenos 1. 
teka iz Semmeringa 12.40 Svetovni 
pokal v alpskem smučanju: Smuk (M), 
prenos iz Bormia 13.25 Interšport 
turneja v smučarskih skokih, prenos 
iz Oberstdorga 16.10 Petelinji ročk, 
ameriški risani film 17.40 Tepček, 
francoski barvni film 19.30 V slogi je 
moč, 15. del avstralske humoristične 
nanizanke 20.00 Pesem ptic trnovk, 8. 
del avstralske nadaljevanke 20.50 
Sodnikova žena, 4. del španske na
daljevanke 21.40 Ciklus filmov Wima 
Wendersa: Zgodba iz Lizbone, portu-
galsko-nemški barvni film 23.20 No
vice iz sveta razvedrila 23.45 
Euronews 
TV Slovenija si pridržuje pravico do 
spremembe programa. 

8.00 Video strani 8.30 Risanke 9.00 
Kaličopko, otroška oddaja 10.00 Ka
pitan Planet, risana serija 10.30 Glas
bena oddaja 11.30 Nora hiša , 
ponovitev 12.00 Nedeljska matineja: 
Vitez med roboti, ameriški barvni film 
13.35 Daktari, 17. del nanizanke 14.25 
Video strani 15.10 Najstniki proti 
vesoljcem, 6. del serije 15.30 Super 
samuraj, 6. del serije 16.00 Alf, 12. del 
16.30 Mupet show 17.00 Disney 
predstavlja: Mama za božič, 2. del 
mladinskega filma 17.50 Mala morska 
deklica, 4. del sinhronizirane risane 
serije 18.15 Korak za korakom, 6. del 
nanizanke 18.40 Miza za pet, 6. del 
nanizanke 19.35 Lovec na krokodile, 6. 
del dokumentarne serije 20.30 Billove 
in Tedove dogodivščine, ameriški 
barvni film 22.00 Vitez za volanom, 
12. del nanizanke 22.55 Nenavadna 
doživetja, ponovitev 5. dela nanizanke 
0.00 Video strani 

P O P T V 

8.00 Pink panter, risanka 8.30 Peter 
Pan, risanka 9.00 Kapitan Zed, risanka 
9.30 Kimba beli levček, risanka 10.00 
Reboot, risana serija 10.30 Detektiva 
in pol, nanizanka 11.00 Radovedna 
Nancy, nanizanka 11.30 Kuharske 
mojstrovine, kulinarična oddaja 12.00 
Argument 12.30 Razprtije, nanizanka 
13.30 Neskončna zgodba II, kopro-
dukcijski barvni film 15.00 športni krog 
15.30 Glavni kuhar - Puran v pečici, 
angleški barvni film 16.00 Hokej 17.00 
Dragulji, 2. del ameriške nadaljevanke 
18.00 Gospod varuška, ameriški barv
ni film 19.30 24 ur 20.00 Nedeljski film: 
29. ulica, ameriški barvni film 22.30 25 
maxí let, posnetek koncerta 0.30 Na 
sever, 31. del ameriške nanizanke 1.30 
24 ur, ponovitev 

T V 3 

8.30 Dnevnik, ponovitev 8.45 Klicaj 
dneva 9.00 Mali parnik, risanka 10.00 
A... ab... abcčih 11.00 Šolska košar
karska liga, ponovitev 12.00 Angelus 
12.15 Iz življenja cerkve 13.00 Kino 
TV3: Nov začetek, ponovitev ameriš
kega barvnega filma 14.35 Družinski 
studio 17.00 Orfejčkova parada 18.00 
Živali 18.30 Izviri 19.00 Dnevnik 19.15 
Klicaj dneva 20.00 Braco Show 21.30 
TV noč 22.30 Dnevnik 22.45 Sanje 
beguncev, ameriški barvni film 0.20 TV 
prodaja 0.55 Video kolaž 

H T V 1 

11.00 Zagrebfest '96 12.00 Poročila 
12.20 Kmetijska oddaja 13.10 Folklora 
13.40 Mir in dobrota 14.10 Duhovni 
klic 14.15 Opera Box 14.50 Oprah 
Show 15.40 Caddie Woodlawn, amer
iški barvni film 17.30 Poročila 17.40 
Družinski glasbeni kviz 19.05 TV 
fortuna 19.30 Dnevnik 20.00 Odbiti 
metek, ameriški barvni film 22.10 

Opazovalnica 22.45 Goreča srca, 
ameriški barvni film 0.15 Vodnik za 
dober seks v tujini, angleška doku
mentarna serija 0.40 Poročila 

H T V 2 

11.10 TV koledar 11.20 Dosjeji X, 
ponovitev 10. dela ameriške nani
zanke 12.10 Polnočna premiera, po
novitev 15.10 Zlati gong, ponovitev 
16.05 Neskončno potovanje, ponovi
tev 17.10 Dan koncertne dvorane 
Vatroslav Lisinski 18.10 National geo-
graphic, ameriška dokumentarna ser
ija 19.05 Legende o otoku z zakladom, 
animirana nanizanka 19.15 Risanka 
19.30 Dnevnik 20.20 Aplavz, prosim 
21.20 Poročena... z otroki, ameriška 
humoristična serija21.50 Severina, 
posnetek koncerta 22.45 Vidikon 

A V S T R I J A 1 

12.00 Kjer so moški še moški, amer
iška komedija 13.30 Svetovni pokal v 
smučarskih skokih, prenos novoletne 
turneje štirih skakalnic 15.55 Jedijeva 
vrnitev, ameriški film 18.00 Srček, 
oddaja, ki pomaga osamljenim, da se 
zaljubijo 18.25 Kuharski mojster 18.30 
Šport v nedeljo 19.30 Čas v sliki/ 
Kultura 19.45 Vreme 19.54 Šport 
20.15 Grajski hotel Orth, avstrijska 
serija 21.00 Sosedi 21.10 Naš učitelj 
dr. Specht, nemška serija 22.00 Čaš v 
sliki 22.10 Vsa čudesa tega sveta, 
Umetnostno-zgodovinski muzej na 
Dunaju 22.50 Katarina Velika, film 
0.20 vizije 0.25 Francesco, nemško-
italijanski zgodovinski film 235 Cimar-
ron, ameriški vestem 4.45 Gospod 
Moto in prevara, ameriška kriminalka 

A V S T R I J A 2 

11.00 Marcel Prawy, 85 let, prenos iz 
Dunajske državne opere 12.30 Orienta
cija 13.05 Tednik 13.30 Domovina, tuja 
domovina, večjezični magazin 14.00 
Pogledi od strani - revija 14.35 Arktika 
severozahod 15.00 Cesaričin kurir 15.30 
Grof Bobbv, groza divjega zahoda, 
avstrijska komedija 17.00 Čas v sliki 
17.05 Klub za seniorje 17.55 Lipova ulica 
18.25 Kristjan v času 18.30 Slika Avstrije 
18.55 Kuharski mojstri 19.00 Avstrija 
danes 19.17 Loto 19.30 čas v sliki/ 
Kultura 19.45 Vreme 19.54 Pogledi od 
strani 20.15 Glej, kdo zdaj govori, 
ameriška komedija 21.45 Šport 21.55 
Mesto zločina: Potovanje v smrt, nemš
ka kriminalka 23.25 čas v sliki 23.30 
Morje ljubezni - M«todija smrti, ameriški 
triler 1.15 Teden kulture 1.35 Pogledi od 
strani 1.45 Dobardan, Hrvati 2.15 Dober 
dan, Koroška 2.45 Domovina, tuja 
domovina 3.15 Šport v nedeljo 4.15 
Klub za seniorje 5.15 Pustolovščine 
mladega Indiane Jonesa, ponovitev 

T E L E - T V K R A N J 
... Videostrani 8.45 Test slika 8.55 TV 
napovednik TELE-TV 9.00 Silvestrski 
novoletni TV kažipot 9.02 TOP spot 
9.05 EPP blok - 1 9.10 Novoletne 
čestitke 9.20 Mini pet - otroška 
glasbena lestvica 9.50 Glasbena 
spota: Krila na nebu; produkcija; 
Marko Malec 10.40 EPP blok - 2 
10.45 Novoletne čestitke 10.55 Nar-
odnozabavni spot 11.00 Poročila Gor
enjske 382. (ponovitev) 11.15 Duhovna 
misel - 30. oddaja 11.25 Top spot 
11.35 ŠKL - šolska košarkarska liga 
12.25 EPP - blok 3 12.30 Božično-
novoletne čestitke 12.40 Vldeoboom 
40 (slovenska video lestvica zabavne 
glasbe) - 122. oddaja 13.40 Z vami 
smo bili... nasvidenje 13.41 Odpovedni 
spot programa TELE-TV Kranj 13.42 
Videostrani 

• L O K A T V 
20.00 Napovednik 20.01 Spot tedna 
20.05 EPP blok 20.10 Poslanice 20.15 
Tedenski pregled dogodkov (letni pre
gled dogodkov) ... Poslanice 20.45 
Oddaja namenjena gluhim in gluhone
mim 21.20 Spot tedna 21.25 Poslanice 
.21.35 Nevarne globine - Film Videos
trani 

T V Ž E L E Z N I K I 

19.00 Antonov obzornik 20.00 Na 
Štefana pred petimi leti 

A T M T V K R . G O R A 

... Videostrani 18.08 Test 18.15 Napovednik 
18.17 EPP blok 18.25 Kronika tedna 18.50 
Risanke 19.25 videostrani 21.00 Satelitski 
program Deutsche Welle 22.00 Videostrani 

T V S I S K A 
Videostrani 

I M P U L Z K A M N I K 
10.00 Video strani 18.00 TV prodaja 18.05 
Otroški program: Praznični program 18.25 
Video boom 40 - ponovitev 19.40 Top spot 
19.45 TV prodaja 19.50 Spored 20.10 
Glasbeni mix 20.30 šolska košarkarska 
liga 21.10 Potovanja: Tunizija 21.30 Film 
23.00 Top spot 23.05 TV prodaja 23.10 
Video strani 

R A K R A N J 
5.30 Začetek programa, uvodna napoved 
5.50 EPP 6.00 Pregled dogodkov - danes, 
jutri 6.50 EPP 7.00 Radio Slovenija - Druga 
jutranja kronika 7.40 Pregled dnevnega 
tiska 7.50 EPP 8.20 Oziramo se 8.30 Hov, 
ne znam domov 8.50 EPP 9.00 Novoletna 
voščila 9.50 EPP 10.00 Novoletna voščila 
10.50 EPP 11.00 Po domače na kranjskem 
radiu 11.50 EPP 12.00 Brezplačni mali 
oglasi 12.30 Osmrtnice, zahvale 12.40 
Kmetijska oddaja 12.50 EPP 13.00 Voščila 
13.50 EPP 14.00 Voščila 14.50 EPP 15.00 
Novoletna voščila 15.25 EPP 15.30 Dogodki 
in odmevi RS 18.20 Prelepa Gorenjska -
Vodovodni stolp, Rupa 16.50 EPP 17.00 
Novoletna voščila 17.20 Hitro, daleč, visoko 
17.50 EPP 18.20 Nagradni kviz Kina Kranj 
18.50 EPP 19.30 Večerni program - Glasba 
po izboru Tomaža Zavrla 24.00 Zaključek 
programa Radia Kranj 

R T R Ž I Č 
Pozdravu iz studia ob 10:00 bo sledila 
Klepetalnica. Ob 11:20 bomo lahko 
prisluhnili oddaji Minute za naše 
zdravje, ki jo vodi Nataša Sedminek. 
Točno opoldne, torej ob 12:00, se bomo 
sprehodili po Tedenskem mozaiku in 
pregledali vse pomembnejše dogodke, 
ki so se v naši okolici zgodili v preteklem 
tednu. Ob 12:10 vas vabimo, da pri-
sluhnte Nedeljski duhovni misli. Sledile 
bodo podrobnosti iz našega vsakdan
jika, v katerih bomo govorili o seji 
občinskega sveta Tržič. Obvestilom 
boste lahko prisluhnili ob 12.50. Oddajo 
Potuj z menoj bomo uvrstili na program 
ob 12.55.13:10 je čas za Osmrtnice in 
zahvale. Okoli 13:30 se nam lahko zgodi 
kakšna zanimiva tema. To bo pogovor 
ob 30-letnici delovanja kvinteta bratov 
Zupan. Prijeten konec delovnega tedna 
na Radiu Tržič pa bo ob 14:30, ko bomo 
zavrteli Kolovrat domačih. 

R T R I G L A V 

7.00 Druga jutranja kronika 7.50 OKC 
8.00 Minn vrtiljak 11.00 Mali oglasi 
12.00 Osmrtnice, BBC, voščila 14.00 
Voščila 15.30 Dogodki in odmevi 16.00 
Voščila 17.00 Nedeljska tema 18.00 
Minute za ljubitelje resne glasbe 

R S O R A 

8.00 Napoved programa 8.40 Naš 
zgodovinski spomin 9.00 Novoletna 
voščila 10.30 Za ljubitelje narodnoza-
bevne glasbe 11.00 škofjeloški tednik 
11.40 Kino 12.00 Nedeljska duhovna 
misel 12.30 Čestitke 13.30 Novoletna 
voščila 15.30 RA Slovenija 16.30 
Novoletna voščila 17.30 Igra besed 
19.30 Novoletna voščila 20.30 Od
poved programa 

R R G L 

KRIM: 100,2 MHz-ŠANCE: 99,5 MHz-
LJUBLJANA: 105,1 MHz 7.30 Kali-
čopkova druščina - otroška oddaja 
8.30 Dopoldne z RGL 9.00 Naj, naj 
pesem tedna 9.30 Kam danes v 
Ljubljani 9.45 Spoznajmo druga verst
va 10.00 Horoskop 10.30 Duhovna 
misel - Rudi Koncilija 11.00 RGL-ov 
nedeljski pogovor 12.30 Nedeljska 
reportaža 13.15 Novice 13.55 Pasji 
radio 14.00 Popoldanski program 
RGL 14.30 Dežurne trgovine 15.30 
Dogodki in odmevi, prenos Radia 
Slovenija 16.30 Ponovitev dopoldans
kega pogovora z gostom 18.30 Vreme 
v živo 18.45 Šport 19.20 Žrebanje 
LOTO - v živo 20.00 Od San rema do 
San Rema, Sprehod skozi italijansko 
popularno glasbo, Tomo Pire 21.00 
Osvetlitev, oddaja z Ines Kokalj, sled' 
vklop satelita 

R O G N J I Š Č E 
5.30 - 8.30 Jutranji program 6.45 
Duhovna misel, svetnik dneva 8.30 
Dop. inf. oddaja 9.00 Prenos svete 
maše 10.00 Reportaža 12.15 Čestitke 
in pozdravi naših poslušalcev 17.45 
Slovencem po svetu in domovini oz. 
misijonska oddaja 18.30 Več. Inf-
oddaja 19.40 Za najmlajše poslušalce 
19.50 Verska oddaja lokalnih postaj 
20.15 Radio Vatikan 20.40 Naši svet
niški kandidati 21.20 Sakralna glasba 
22.00 - 5.30 Nočni glasbeni program POP 

K I N O 

KINO CENTER ameriška komedija NORI BOŽIČ ob 17. uri; ameriški znanstveno 
fant. film KOSEC 2 ob 19. in 21. uri STORŽIČ ameriški družinski igrani film 

ŽSTRZEK ob 16. in 18. uri; francoska humoristična drama OSMI DAN ob 20. uri 
ELEZAR JESENICE ameriška risanka PALČIČA ob 16. uri; ameriška komedija 

NENEVARNA SRČECA ob 18. in 20. uri TRŽIČ Walt Disneyjeva celovečerna 
risanka NOTREDAMSKI ZVONAR ob 16. uri; ameriški akcijski film KRITIČNA 
TOČKA ob 18. in 20. uri KINO RADOVLJICA - LINHARTOVA DVORANA 
romantična drama ZMAJEVO SRCE ob 18. uri KINO BLED ameriška drama 
STRIPTIZ ob 18. uri KINO TIGER BOHINJSKA BISTRICA ameriška drama 
STRIPTIZ ob 20. uri KINO SORA ŠKOFJA LOKA ameriška komedija TRČENI 
PROFESOR ob 18. in 20. uri KINO OBZORJE ŽELEZNIKI ameriška risanka PEPE 
IN PEPČEK ob 17. uri; ameriški film TRENUTKI ODLOČITVE ob 19. url KINO ŽIR' 
ameriška erotična komedija STRIPTIZ ob 17. in 20. uri KINO DOVJE ameriški 
fantastični spektakel DAN NEODVISNOSTI ob 17. in 19. uri 
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Karta Sončeve poti, iz l 1660 

P O G L E D I G O R E N J S K E G A J U G A 

"V neki vasi med mestom Kamnikom in 
gradom Volčjim potokom sta se dve dekli 
dogovorili, da bosta šli v sveti noči k 
studencu, ki teče skozi bližnji gozdič, in o 
Polnoči pogledali v vodo, da bi v njej uzrli 
svojega bodočega ženina. Prisluškoval pa 
je Čvrst, mlad kmečki hlapec in slušal njun 
načrt, ne da bi ga najmanj opazili. Ker bi 
rad imel eno le-teh dveh, se mu je zdelo, da 
bi bil imeniten pripomoček, če bi jima 
*nogel svojo podobo pokazati v vodi in s 
tem prikrojiti prerokbo. Zato je šel pred 
njima v gozd k omenjenemu studencu, se 
vzpel na drevo in sedel na vejo, ki jo je 
drevo molilo precej daleč od sebe, prav na 
studenec. Tako je sede in hrepeneče čakal, 
da bi dekleti prišli. Med drugim je bil 
slišal, kako sta druga drugi predpisali 
Postavo in pravilo, da ne bo nobena 
Pogledala kvišku ne nazaj in da ne bo nič govorila, zakaj 
navadno je pri takih praznoverskih rečeh zapovedan molk, po 
*nojem mnenju zato, da ne bi radovednim raziskovalcem morda 
nehote iz strahu ali začudenja ušlo iz ust božje ime, ki ga satan 
nerad sliši. - Noč je bila precej svetla in jasna, tako da sta naši dve 
^noža željni galatei upali čim jasneje ugledali podobo svojega 
liubčka; tudi zaljubljeni kranjski koridon je domneval, da se mu 
bo obraz čim popolneje zrcalil iz studenca. 

Ko sta dekleti tako zaverovani prišli do studenca, sta natančno 
i n pazljivo pogledali v vodo. Kmečki hlapec, ki je to opazil, je 
iztegnil glavo bolj naprej, da bi se njegovo obličje bolje videlo v 
v°di, kije stala tam kakor široka luža ali mlaka. Toda glej! Mlaka 
Je kmalu oživela, zakaj preden se je vaški kurtizan zavedel, se je 
Veja odlomila in ga izpustila, tako da je z velikim hrupom in 
htnom štrbunknil v vodo. Obe amarili ali vaški nimfi, ki nista nič 
drugega mislili, ko da se je živi hudič zagnal v vodo, staprepadeni 
zbežali, a zaljubljenemu kmečkemu zvitorepcu je mrzla kopel 
brez dvoma precej ohladila Ogenj. Mladi kmetici sta nato smrtno 
°boleli in ena je čez nekja časa tudi umrla, kar je - kakor menijo -
Povzročil prestani strah. Kasneje so gozdič imenovali Kurbin 

°ršt; to ime ima še zdaj..." 
Ali ga ima res ali ne, tega ne vem. Gornja dva odstavka sem si 

n<*mreč sposodil pri Valvasorju, s posredovanjem Nika Kureta in 
nJegovega Prazničnega leta Slovencev, ko sem iskal primer, kako 
S e je na Gorenjskem vedeževalo v "prelomnih" dneh ob koncu 
leta, zlasti na sveti in na (zimski) kresni večer. Prednovoletno 

Usode polni Kurbin boršt 

vedeževanje o tem, kaj prinese novo leto, je 
namreč tema tokratne Gorenjske. Valvasor 
nam ponuja sijajen primer nekdanjega, na 
naslednjih dveh straneh preberete, kako se 
tega lotevajo sedanji vedeževalci. Mi pa 
dodajmo še katero o vedeževanju nasploh. 

"Ko prideš v deželo, ki ti jo daje 
Gospod, tvoj Bog, se ne uči posnemati 
gnusob tistih narodov! Naj se ne najde pri 
tebi nihče, ki bi sina ali hčer daroval v 
ognju, ki bi vedeževal, ugibal iz znamenj, 
vražaril ali čaral, ki bi zaklinjal, povpra
ševal duha mrtvih ali se obračal do mrtvih. 
Kajti gnusoba je Gospodu, kdor koli dela 
te reči, in zaradi teh gnusob jih prežene 
Gospod, tvoj Bog, pred tabo. Popolnoma 
ves bodi z Gospodom, tvojim Bogom. 
Kajti ti narodi, ki jih preženeš, poslušajo 
vražarije in vedeže; tebi pa Gospod, tvoj 

Bog, kaj takega ne dovoljuje." (5 Mz 18, 9-14) 
Stara zaveza je Izraelcem prepovedovala najrazličnejše oblike 

vedeževanja, ki so bile že tedaj v rabi pri drugih ljudstvih. Če je tako 
zapisano tam, potem naj bi bile te reči prepovedane tudi slovenskim 
kristjanom. Vendar je v življenju slej ko prej toliko težav in 
negotovosti, da se tudi marsikateri vernik ne more odreči po 
vedeževalcih ponujenih uslug. To je fenomen, o katerem je 
razmišljal celo modri Pascal. "Ko sem premišljeval, kako to, da 
obstoji toliko lažnih čudežev, lažnih razodetij, vedeževanj ipd., sem 
prišel do tega, da je resnični vzrok v tem, da obstojijo tudi resnični; 
kajti ne bilo bi mogoče, da obstoji toliko lažnih čudežev, ko bi ne 
bilo pravih, in toliko lažnih razodetij, ko bi ne bilo pravih, pa toliko 
krivih religij, ko bi ne bila ena prava." (Misli, odlomek 818) 

Brez čudežev, razodetij in vedeževanj, takih ali drugačnih, 
enostavno ne gre. Vsakdanjost je tako neizprosna, bodočnost tako 
prikrita, da se človek ne more odreči skušnjavi, da bi poizvedel, 
kaj in kako bo z njim samim, z nami vsemi in s celim svetom. Še 
tisti, ki imajo trdno vero, jo morajo kar naprej potrjevati. Kaj šele 
oni, ki tega ne premorejo! Tem je navidez vseeno ali pa se zatekajo 
k vedeževanju, posebno v času, ko se izteka staro in začenja novo 
(leto). Možnosti v tem usode polnem početju je obilo, od mlake v 
Kurbinem borštu do sodobnih "medijev". Kakorkoli že, jaz vam v 
letu 1997 želim vse najboljše! Miha Naglic 

S / tfrau 13 / Kranj, 27. decembra 19% 

Prerokba, da se 
prerokom dobro piše 

Predpraznični dnevi so, poleg 
darilonakup ovalne mrzlice in še 
zadnjih priprav na novoletno 
noč, mnogi bržkone še razmiš
ljate, kje in kako boste preživeli 
prehod iz starega v novo leto, 
tisti čas, ko potegnemo črto pod 
tistim, kar se nam je zgodilo v 
tem letu, hoteli ali ne, pa so naše 
misli usmerjene tudi naprej, k 
letu, ki prihaja. 

Kaj bo prineslo leto 1997? Se 
bo uresničilo vse, kar si želimo, 
pa vsaj tisto, kar smo si postavili 
za cilj? Kaj nas čaka v prihod
njem letu, leta 2000, v našem 
življenju nasploh.,, hmmm, v 
našem življenju nasploh, pred
vsem slednje sodi v delovno 
področje astrologije in astrolo
gov. O dokazljivosti ali nedo
kazljivosti, potrebnosti ali 
nepotrebnosti tovrstnih prerokb 
sem razmišljal v tokratnem tek
stu na naslednji strani. Tokratni 
prerokovalski kolaž sem name
nil prerokbi na podlagi barv, 
katero je za nas pripravil Miran 
Plohi - Dornik, svoje videnje 
prihodnjega leta je izrisal tudi 
naš karikaturist Iztok Sitar. 
Kolaž pa dopolnjujejo še neka
tere najzanimivejše prerokbe 
znamenitega Nostradamusa, ki 
sem jih sicer poiskal v knjižnih 
izdajah o tem velikem preroku, 
ki so izšle v Sloveniji. In če sem v 
tekstu razmišljal, ali astrologija 
je znanost ali ne, nam prav 
Nostradamus napoveduje, da se 
bodo leta 2012 na področju 
znanosti zgodile velike spre
membe, astrologija bo dobila 
vodilno mesto med znanostmi. 
Mar potemtakem vedeževalski 
boom v zadnjih letih ni zgolj 
naključje? Prav zato, mogoče bi 
se prerokovalcem pridružili tudi 
vi, si v tokratni prilogi lahko 
preberete, kako uspešno <(blefi-
rati" astrologijo in prerokovanje. 

Veliko uspeha tako in drugače, 

• Igor K. 

Gorenjsko ureja uredniški odbor: 
zgodovinar Jože Dežman, sociolog Emil 
Milan Pintar, filozof Miha Naglic, 
novinarka Marija Volčjak in 
odgovorna urednica Leopoldina Bogataj. 
Fotografija: Gorazd Šinik 



O N A P O V E D O V A N J U P R I H O D N O S T I 

Verjeti ali ne, kaj hočeš drugega 
Je v vesolju, kjer smo se rodili, kot neznaten delček le-tega, že vse vnaprej določeno? Je naše zemeljsko bivanje od rojstva do smrti razpeto 
med planete in nanj pravzaprav sploh ne moremo kaj prida vplivati? Je usoda nas kot posameznikov, nas kot skupnosti, kot naroda..., že 

nekje zapisana? Nekateri verjamemo, da je, nekateri smo prepričani, da ni, da gre zgolj za praznoverje. 
Naj gre za praznoverje ali ne, v zadnjih letih 
smo vsekakor priča pravemu medijskemu 
pohodu raznih napovedovalcev prihodnosti, 
naj bo takih, ki delujejo preko telefonskih 
linij, tiska, radia in televizije, ki prihodnost 
napovedo z dlani, kavne usedline, kart... ali 
pa onih drugih, ki se ponašajo z diplomo 
ene izmed astroloških šol in so torej o teh 
stvareh bržkone bolj poučeni kot oni prvi, ki 
znanje pogosto pridobivajo na tečajih, v 
tovrstni literaturi in seveda s prakso. 
Mogoče je razcvet tovrstnih verovanj zna
nilec konca modernosti in vračanja nazaj, k 
človeški tradiciji, mogoče je le modna muha 
na prehodu v novo tisočletje. 

Po mednarodni raziskavi iz leta 1993, je 
kar 88 odstotkov Slovencev na vprašanje, ali 
ima astrologija znanstveno podlago, odgo
vorilo z "gotovo res" ali "verjetno res". Med 
dvaindvajsetimi evropskimi državami, ki so 
sodelovale v tej raziskavi, smo Slovenci 
zasedli prvo mesto. Nekatere razlage trdi
jo, da je tak podatek predvsem rezultat 
korenitih družbenih sprememb v zadnjih 
letih, predvsem pa socialne negotovosti. 
Kam drvi svet? Najplodnejša tla za pre-
rokovalce so v družbenem okolju, kjer 
človekova sreča nima nobene zveze" z 
njegovimi zaslugami in njegovim trudom. 
Vsak hip lahko izgubiš zaposlitev, grozljiv 
občutek, da se Čez noč pojavljajo nove in 
nove bolezni, ki jim ne poznamo zdravila, 

1997 - Jedrski napad na New York 

Nebo bo gorelo pri petinštiridesetih 
stopinjah (geografska širina New Yor-
ka). Ogenj se bliža New Yorku. V hipu 
šine kvišku velikanski širok plamen. 

Julija 1999 - Zadnji požar. Nostrada-
mus postavlja holokavst v čas "1999 in 
sedem mesecev". To naj bi bil višek 
sedemindvajsetletne vojne in dokončno 
uničenje civiliziranega sveta. 

Leta 1999 in sedem mesecev pride z 
neba veliki bog strahu. Oživi Džingiska-
na. Prej in potem veselo vlada vojna. 

ko tehnološke kataklizme postajajo konkur
enca naravnim katastrofam. Nič čudnega 
pravzaprav, da ljudje v želji za neko lepšo 
prihodnostjo radi verjamejo vedeževalcem. 

Zanimive pa niso le napovedi prihodnosti, 
ampak tudi tisto, čemur rečemo "mejne 
znanosti", tisto, čemur sodobna znanost ne 
pozna odgovora, kar je na meji trenutnega 
človeškega razuma. Vedno zimzelene so 
teme raznih obiskov iz vesolja, pričevanja 
ufologov (izreden uspeh T V serije Dosjeji 
X ) , mediji prav z veseljem objavljajo 
poročila o kakem preroku, združbi ljudi, ki 
verjamejo v nove duhovnosti, zanimivi so 
razni lovci na duhove, pogoste so oddaje in 
zapisi o skrivnostnih stvareh, Čarovnijah, 
mejnih zadevah. Spomnite se samo, koliko 
prispevkov na take teme je že bilo v T V 
Tedniku na našem osrednjem televizijskem 
kanalu. Sicer pa odziv gledalcev je velik, 
bralci pogosto segajo po tovrstnem branju 
(revije Aura, Misteriji...), velike uspešnice 
na knjižnih policah so prav knjige na temo 
mejnega, neznanega. Konec koncev gre pn 
vsej stvari kakopak tudi za iztržek. 

Naj ostanem pri astrologiji, ki sem ji tokrat 
posvetil nekoliko več pozornosti. Astrologi 
govorijo o astrološki znanosti, nasprotniki, da 
astrologija z znanostjo kot tako nima nobene 
povezave. Nadaljevanje na 15. strani 

B a r v n a n a p o v e d za G o r e n j s k o v letu 1997 
Gorenjsko smo barvno obravnavali po B A R V N O ANALITIČNI M E T O D I . 

Izračun smo naredili za dve leti in sicer za leto 1996 in za prihajajoče novo leto 1997. 
Iz grafikona, ki nam prikazuje posebnost Gorenjske po barvah v letu 1996, vidimo 
razliko ki bo nastopila v letu 1997. Letošnje leto 1996 je bilo v znamenju rdeče, 
karmin rdeče, modre, indigo modre in oranžne barve, medtem ko bo leto 1997 v 
znamenju rdeče, karmin rdeče, rnodre, vijolične in oranžne barve. Opazili smo, da se 
je spremenila le indigo modra barva. Namesto nje bo 31. 12. 1996, točno ob polnoči 
stopila vijolična barva in sicer enako močno v 17 odstotkoh. 

Generalne značilnost Gorenjske se v letu 1997 ne bodo spremenile. Namesto 
indigo barve, ki je letos vplivala na vizijo, načrtovanje, komunikacijo, bo stopila 
vijolična, tako da se bodo veliki projekti in načrti prej izjalovili kot ne. Splavali bodo 
v vijolični spekter, ki je tipično duhovne narave in nima nobene posebne povezave s 
konkretizacijo in realizacijo. Torej dragi Gorenjci, nič se ne vznemirjajte, če v letu 
1997 ne boste realizirali svojih načrtov, ki ste si jih v letu 1996 zastavili. Stvari je 

Barvni pregled - Gorenjska 1996 

težko prehitevati. Zato pa smo za Vas pogledali že 
kar v leto 1998, ko bodo nastopile drast ične 
spremembe. Intenzivnost dela se bo iz leta 1997 
močno povečala v letu 1998 vključno s konkretizacijo 
dela, poslovanja, načrtovanja... itd. Naš nasvet v letu 
1997 je torej ta, da vse načrtovano (v družini, 
podjetju, na občini...) skozi leto 1997 le detajlno 
pregledate, preverite, nadgradite, v letu 1998 pa 
velike projekte speljete, saj se obeta neprimerno 
zrelejši čas za realizacijo zastavljenih ciljev. Še 
nasvet: Kar se pokaže, da lahko v letu 1997 storite 
in brez zapletov realizirate, pa nikar ne odlašajte v 
leto 1998! 

Pa srečno v letu 1997! 

Miran Plohi - Dornik 
EL1S Mavrični center 
Petkovškovo nabrežje 53 
1000 Ljubljana 
Tel.: 061/121-21-30 
Fax.:061/121 -21-35 
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Barvna Analiza in napoved - Gorenjska 1997 
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T A K O I N D R U G A Č E 

Dvajset in dvakrat šest jih bo videlo 
in srečno dočakalo spoznanje z neba. Bolezen, kuga, 
lakota bodo izginile. Rim se bo veselil zaradi rešenih duš. 
Znanstveniki se smehljajo zaradi strahu občudovanja. 

Pritrditev astrologiji. Nov začetek znanosti. Izračun je enostaven. Dvajset in dvakrat 
šest je leto 2012. Obiskovalci iz vesolja nam bodo predali svoja spoznanja in vedenja, 
da bi lahko izboljšali svet in življenje. Ta znanja nam bodo pomagala, da bomo 
premagali bolezen, kugo in lakoto. Cerkev bo zadovoljna, ker bo to pomenilo možnost 
za rešitev mnogih duš. Znanstveniki se bodo smehljali zaradi strahu in občudovanja, 
ker bodo močno presenečeni zaradi odkritij, ki jim bodo dana. Astrologija bo priznana 
kot znanost in nič več je ne bodo obravnavali kot nekaj praznovernega. Možno je tudi 
to, da bodo zavrnili mnoge znanstvene dogme in jih zamenjali z novimi spoznanji. 

Predstava o astrologiji se je v evropskem 
kulturnem prostoru oblikovala kot predsta
va o vedi, ki proučuje vpliv gibanja planetov 
na usodo vsakega posameznika. Za določi
tev usode je ključnega pomena lega plane
tov v trenutku posameznikovega rojstva. 
Taista civilizacija, ki je skozi stoletja nastala 
na osnovi evropske paradigme, pa za 
znanstveno pojmuje tisto, kar je dokazljivo 
oziroma ovrgljivo potom znanstvenih statis
tično dopustnih metod. V. znanosti je pač 
mogoče dokazati zmote, z astrološkimi 
napovedmi pa ni tako. "Za človeka, ki 
verjame vanje, se bodo te vedno uresničile, 
naj se zgodi karkoli. Vera v napoved osebne 
usode ima namreč moč, da usmerja dejanja 
v uresničenje napovedane usode, naj bo 
dobra ali zla. Celo če se vse ne izide povsem 
po pričakovanjih, je vedno mogoče reči, da 
so bila pričakovanja napačna, ker je bila 
napoved napak razumljena. Z določenim 
naporom in nekaj plastičnega premišljevan

ja pa je razumevanje napovedi mogoče 
prilagoditi, da bo v skladu z dejanskim 
stanjem," je v Delovi sobotni prilogi 
(Gibanje planetov in človeške pameti, 3. 
avgust 1996) razmišljal dr. France Dacar z 
Inštituta Jožef Štefan. 

"Veliko ljudi ima brez zunanje opore 
brezlične predstave o svoji prihodnosti, 
brez smeri, vsebine, namena in svaril pred 
katastrofami, v katere se bodo najbrž 
zalezli, ker samih sebe ne poznajo dovolj 
dobro. Astrologova napoved, ki ji verjame
jo, spravi njihova pričakovanja v nekakšen 
red in jim da smisel, poleg tega pa jih 
pripravi, da o sebi razmišljajo v luči tako 
razkrite prihodnosti, kar usmerja njihove 
odločitve in dejanja." 

Z astrologijo se je človeštvo ukvarjalo že 
od nekdaj, vendar se ta v zadnjih tristo letih 
bistveno ni spremenila. Zbirki znakov in 
znamenj pa so astrologi seveda dodali tri 

Velika noč 2000 - Poplavljena Anglija. Anglija ali vsaj njen južni del se bo pogreznil 
v morje. 

Tresenje zemlje v Mortari, kositrni otoki svetega Jurija napol potopljeni: mir zaspi, 
zbudi se vojna, o veliki noči (spomladi) v svetišču razklana tla. 

^ ^ ^ ^ 

vplivne planete Uran, Neptun in Pluton, ki 
pa so jih odkrili astronomi. Nasprotniki 
astrologije kot znanosti so prepričani, da 
astrologija še ni dokazala, kakšen je vpliv 
planetov na posameznika, vsaj ne na 
znanstven način. Zagotovo pa velja, da je 
tistega, s čimer se znanost pravzaprav ne 
upa ukvarjati, zato torej, ker je po statis
tično dopustni metodi to nemogoče, tistega 
je najbrž bistveno več od tistega, s čimer se 
znanost upa ukvarjati, tistega, kar je mogoče 
dokazati. Pragmatična znanost našega teh
nološkega časa pravi: ukvarjamo se s tistim 
delom stvarnosti, ki ga zmoremo statistično 
zajeti - zagotovo pa tisto malo stvarnosti, s 
katero se znanost upa ukvarjati, ni hkrati 
tudi celotna stvarnost. To je seveda treba 
priznati. In neodkrito, tisto, kar je s 
trenutnim človeškim znanjem in tehnologi
jo nemogoče znanstveno utemeljevati še 
vedno vabi. 

Po besedah nekaterih astrologov, je 
astrologija seveda povezana z vedeževan
jem, čeprav ne gre le za golo vedeževanje, 
ampak tudi za razlago in napovedovanje, 
tako človeškega značaja, kakor njegove 
usode. Nasprotniki bodo omenjeni trditvi 
oporekali, saj naj bi bilo na podlagi 
rojstnega kraja, datuma in mogoče še 
kakšnega tovrstnega podatka nemogoče 
napovedovati človekov značaj in njegovo 
usodo. Pri vsem tem se postavlja tudi 
vprašanje razmejitve med šolanimi astrol
ogi, v zahodni Evropi je naprimer kar nekaj 
tovrstnih univerz, in telefonskimi vedeže-
valci, tistimi, ki s tovrstnimi vsebinami 
polnijo Časopisne stolpce in se pri svojem 
delovanju sklicujejo na intuicijo, umetnost, 
občutenje, tenkoČutnost, v njihovih razmišl
janjih pa se astrologija povezuje z astro

nomijo, psihologijo, geometrijo, fiziko in 
filozofijo... Zanimivo, kar lahko potrdim 
tudi iz lastnih novinarskih izkušenj, astrol
ogi ene ali druge vrste celo zabavljajo eni 
čez druge, češ, kako morajo temu in temu 
ljudje verjeti, ta in ta pojma nima o 
astrologiji... 

Da je astrologija obstala tudi zato, ker 
posameznik komaj more preizkusiti astrol
oško napoved, ki jo spreten astrolog 
oblikuje dovolj splošno meni dr. Janez 
Strnad, da pa ima astrološka napoved lahko 
določen psihološki učinek. Če je kdo 
prepričan o njej, utegne ugodna napoved 
povečati njegovo samozavest in s tem 
vplivati na ravnanje. "Napoved zbuja nar
očniku občutek, da nekdo skrbi zanj in iz 
tega črpa občutek zavarovanosti, čeprav mu 
to jemlje nekaj pobude, da bi sam poskrbel 
zase. Astrologi in drugi napovedovalci 
usode izkoriščajo željo ljudi po tem, da bi 
se zdelo življenje "urejeno". Ljudje kljub 
vsemu napredku nismo nič dlje od smrti in 
strahu pred njo, znanost je kriva, ker ne 
obljublja blaženosti, ker ne nudi tolažbe ali 
pa upanja na drugo življenje." 

Kakorkoli že, dejstvo je, da so včasih 
astrologi svetovali celo vladarjem, da je 
astrologija nekoč mogoče imela bolj ugled
no mesto v družbi, ali res bi rekli ob njenem 
današnjem razcvetu, zagotovo pa je potreb-
nu pritrditi tudi temu, da sam tehnološki 
napredek, ki je konec koncev naše življenje 
pripeljal do kar velikega ugodja, človeku 
vedno ne nudi nekega notranjega zado
voljstva, tistega notranjega miru, ki je 
človeku potreben, da verjame sam vase. 
Hmmm... seveda pa se dogajajo tudi čudne 
stvari in naključja, ki si jih sami ne znamo 
razložiti. In zato o tem pač povprašamo 
koga drugega... 

Kako bleflrati astrologijo in 

prerokovanje 
Kaj pravzaprav pomeni blefirati? To je 

način, ko se pred svetom umetelno 
prikazeš vsevednega. Tudi pri astrologiji 
in napovedovanju bo veljalo podobno, 
čeprav ste morda prepričani, da vse 
skupaj le ni popoln nesmisel, pa si je 
dobro zapomniti osnovno pravilo; laže je 
ljudi prepričati, da znate napovedovati 
prihodnost, kot pa to v resnici storiti. 

Knjižica "Blefsikon astrologije in pre
rokovanja" je bila tista, ki mi je nudila 
prva znanja o prerokovalskem blefiranju, 
saj je v njej mogoče najti dokaj obsežen 
povzetek astrologije in drugih oblik 
napovedovanja prihodnosti (iz kart, z 
dlani...), z dovolj podrobnostmi, da bi se 
lahko izdajali za vedeževalca. Tisti najbolj 
iznajdljivi izmed vas bi znali celo kaj 
zaslužiti. 

Pri vedeževanju je blefiranje bojda tako 
pomembno, da so si vedeževalci pravza
prav sami izmislili posebno besedo za to, 
besedo "interpretacija" namreč. Umet
nost razlaganja prihodnosti je prav prijet
no preprosta, bistveno pa je, da si 
zapomnite sedem zlatih pravil: 

1. Nihče si v resnici ne želi. da bi 
izvedel, kakšna bo njegova prihodnost. 
Ljudje se zatekajo k astrologiji, kartam in 
podobnemu, ker jih prihodnost skrbi. 
Želijo si zagotovil, nočejo več biti v 
skrbeh. Ljudem torej povejte tisto, kar si 
želijo slišati, seveda ne preveč očitno. 

2. Vztrajajte, da vam vaša stranka 
zastavi določeno vprašanje. Med govor
jenjem jo pozorno opazujte, s svojim 
vprašanjem in govorico telesa vam bo 
povedal, kaj si želi slišati. Ne hitite z 
odgovorom. Najprej navržite nekaj nepo
membnih napovedi, šele čez čas odgovor
ite na vprašanje. S tem stopnjujete 
napetost. 

3. Dajajte vtis, da veste več, kot ste 
pripravljeni povedati. 

I 

4. Živo se zanimajte za znanost statis- j 
tičnih možnosti. Vedno napovedujte tisto, f 
kar ima vsaj petdesetodstotno možnost, f 
da se bo zgodilo. 

, I 
5. Izberite si kar se da zamotano i 

metodo napovedovanja, ki pa jo seveda 
še obvladate. Pri zelo zapletenem sistemu | 
lahko za vsako svojo pozitivno izjavo | 
najdete neki drugi element napovedovan- f 
ja, ki bo to postavil na glavo. To pride zelo I 
prav, kadar vam gredo stvari narobe. Če j 
ste omenili 50 različnih aspektov in 
položajev planetov, se seveda ne bodo i 
mogli spomniti, ali ste res rekli, da je l 
Pluton v pravokotnem položaju glede na j 
Saturn, še manj pa tisto, kar ste morda 
rekli, da pomeni. 

6. Napovejte toliko stvari, kot vam jih 
pride na misel Večinoma drobnarije, ki 
niti približno niso tako pomembne, da bi 
si jih Človek zapomnil. Omenite kar 
največje število dogodkov, po možnosti 
na dokaj nejasen način. Nikoli ne bodite 
preveč jasni. 

7. Med vedeževanjem sproti pojasn
jujte, kaj počenjate. Uporabite čimveč 
izrazov v žargonu. Če je potrebno, si jih i 
izmislite, da bo videti, kot da imate nekaj 
osnove za svoje izjave. 

Kot je v nadaljevanju v Blefsikona 
mogoče razbrati, omenjena pravila velja
jo tako rekoč za vse načine vedeževanja, 
obnesejo, da se tako pri gledanju v 
kristalno kroglo kot pri branju z dlani... 
No, Če kot blefer niste preveč samoza
vestni, bp Še najboljše, če si izberete 
katero od bolj neznanih oblik vedeževan
ja, v 



Danny, Kanal A in (MgUMJMM GLAS 
Zvezde bodo podeljene do 30. decembra 

Kontaktna oddaja Dannyjeve zvezde je na sporedu televizije Kanal A v iivo 
dvakrat tedensko:vsak torek ob pol enih zjutraj (oziroma, kot piše v sporedu 
Kanala A pri ponedeljkovem razporedu oddaj: ob 00.30) in v četrtek ob pet 
minut čez polnoči (pravzaprav so to ie prve minute petka). Oddaji, namenjeni 
vedeievanju, potekata v iivo, zato lahko pokličete po telefonu in Danny bo samo 
za vas vrgel karte. V vsaki oddaji tudi nagradna ïrebanja.v oddaji Dannyjeve 
zvezde izirebamo eno nagrajenko oziroma nagrajenca za super Glasov izlet z 
Danny jem & Gorenjskim glasom, ki ga bomo pripravili v januarju 1997. Dannyju 
ste na kuponih predlagali veliko znanih Slovenk in Slovencev za "Dannyjevo 
zvezdo" in Danny oziroma njegovi gostje vsak ponedeljek in četrtek v oddaji 
podelijo po eno kristalno zvezdo najbolj popularnim po Vašem izboru. Zadnja 
podelitev bo 30. decembra. Kristalno zvezdo, izdelano v Steklarni Rogaška, d.d., 
bo prejel... - ne, tega pa ne izdamo. Vabimo Vas, da sodelujete z Vašimi predlogi, 
izpolnite kupon, ga nalepite na dopisnico in pošljite na: DANNY, poštni predal 
2399, 1001 Ljubljana. Ne pozabite, kaj je dobro storiti v noči s ponedeljka na 
torek in s četrtka na petek, nekaj minut čez polnoči:vklopiti Televizijo Kanal A 
in pogledati Dannyjeve zvezde, se pogovarjati v iivo na meji mogočega. Če Vam 
ponoči morda "veke padejo skupaj" pred polnočjo, si ponovitev Dannyjevih 
zvezd lahko po novi programski shemi Kanala A ogledate v sredo popoldan ob 
15.00 uri oziroma v ponedeljek popoldan ob 1S.00 uri. 

NOVO - N A J N O V E J Š E 
N O N S T O P 24 U R N A D A N 

VEDEŽEVANJE IZ KART 
P O K L I Č I T E : 0 9 0 - 7 5 - 1 5 

§NC § * S § " 6 

DANNYJEVE ZVEZDE NAJPOPULARNEJŠIM 
Kupon DECEMBER 1996 
Nagradno vprašanje: Kdo v slovenskem javnem 
življenju je Vam najbolj pri srcu? 
Odgovor: 
Ime, priimek, naslov: 

Kupon, nalepljen na dopisnici, pošlj i te na: DANNY, p.p. 
2399, 1001 Ljubljana 

TRGOVINA 

F O R T U N A D O I V I 
M i M W — Gorenja vas 77 

" • i tel.:064/681-234 
Del. čas v decembru: PON. - PET.: 

od 8. do 18. ure, SOBOTA: od 8. do 12. ure 

Vstm kupcem in -poslovnim partnerjem 
idimo srečno novo (eto 19971 

V m e s e c u d e c e m b r u 

NOVOLETNA 
AKCIJSKA PRODAJA! 

Ljudska univerza Radovljica 
Linhartov trg 1 

že / / vsem občanom in občankam 
veliko lepih in srečnih trenutkov v 

prihajajočem letu -1997 
in vas vabi v svoje izobraževalne 

programe. 

OSNOVNA Š O L A A. T. LINHARTA 
RADOVLJICA, Kranjska c. 27 

razpisuje prosta delovna mesta 

UČITELJA RAZREDNEGA POUKA 
(za d o l o č e n č a s s polnim delovnim č a s o m 
- n a d o m e š č a n j e delavke na p o r o d n i š k e m dopustu) 

UČITELJA RAZREDNEGA POUKA -
ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA 
(za d o l o č e n č a s s skra jšan im delovnim č a s o m ) 

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki jih d o l o č a Zakon 
o organizaciji in financiranju vzgoje in i zobraževan ja . 

Nastop dela: takoj ali po dogovoru. 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejmemo 8 
dni po objavi razpisa. Kandidati bodo o b v e š č e n i o izbiri 
v 15 dneh po k o n č a n e m razpisu. 

Novembra izbiramo GORENJKO ali GORENJCA MESECA NOVEMBRA 1996 

D a n i j e l in Janez s peto prestavo 
Vsak mesec bralke in bralci 
Gorenjskega glasa, poslušalke 
in poslušalci treh gorenjskih 
radijskih postaj ter gledalke in 
gledalci gorenjske TELE-TV 
izbiramo Gorenjke in Gor
enjce meseca. Začenjamo 
zadnji krog izbora GOR-
ENJKE/GOR EN J CA ME
SECA NOVEMBRA 1996. 
Motnosti glasovanja so do 
konca decembra, upoštevane 
bodo le še tiste dopisnice, ki 
bodo oddane na pošto do 
vključno 31. decembra. 
Danes, zadnji letošnji petek, 
še zadnje letošnje glasovanje: 
že zjutraj nekaj minut čez 
osem na RADIU KRANJ z 
moderatorko Lili Kalan; 
Zgodaj popoldan vsak petek 
na RADIU TRŽIČ z Andre
jo Meglic; kot vsak petek 
popoldan na RADIU ŽIRI 
z moderatorko Simono Kem-
perle ter kot vsak vsak petek 
zvečer ob 20.10 uri v oddaji 
"Odprti ekran", ki jo na 

?orenjski televiziji TELE-
'V vodi Jure Sink Glaso

vanje traja do vključno torka, 
31. decembra, zadnjega dne
va, ko še lahko oddate Vašo 
dopisnico na naslov: GOR
ENJSKI GLAS, 4 001 Kranj, 
p. p. 124, glasovnice pa lahko 
oddate (brez znamke!) pov
sod tam, kjer lahko oddate 
tudi rešitve Glasovih nagrad
nih križank, male oglase, 
prijave za Glasove izlete in 
vse drugo za Gorenjski glas: v 
turističnih društvih Bled, Bo
hinj, Cerklje, Dovje-Mojstra-
na, Jesenice, Kranjska Gora, 

BARBARA E R Ž E N JANEZ KRANJEC in DANIEL U R B I Č 
Leja Čolnar, ki vsak teden skrbno prešteje vse glasovnice, je 
v tretjem decembrskem glasovalnem krogu naštela 21$ 
glasovnic. Novih 159 glasov ste namenili Šoferjema 
JANEZU KRANJCU in DANIJELU URBICU (v prvem 
krogu 148, v drugem pa 176); k 42 glasovom Iz prvega in 
122 iz drugega kroga dodatnih $6 BARBARI ERŽEN. 
Vmesni rezultat: 483 glasov Šoferjema JANEZU & 
DANIJELU, ter 220 glasov dijakinji BARBARI. Pred 
zadnjim krogom Danijel in Janez "vozita v peti prestavi" s 
precejšnjo prednostjo. 

Radovljica, Škofja Loka in 
Tržič, v turističnih agencijah 
Meridian Jesenice in Veronika 
Kamnik, ali v Tik-Taku Pre
ddvor. 
Za G O R E N J K O / G O R E -
NJCA prejšnjega meseca -
N O V E M B R A 1996 so 
predlagani: 

21 avtoprevoznika J A N E Z 

K R A N J E C iz Kranja in D A 
NIEL URBIČ iz Šenčurja 

11 dijakinja B A R B A R A 
ERŽEN z Jesenic, državna 
prvakinja s tekmovanja v 
znanju strokovnega predme
ta gospodarsko poslovanje 
Med prejetimi glasovnicami 
smo jih tudi v tretjem de
cembrskem krogu izžrebali 10 

in nagrajenci so: Jana Smu-
kavec, Zg. Otok 10, Radovl
j ica ; 2. Helena Mežnar, 
Triglavska 56, Mojstrana; 3. 
Milka Žniderčič, Tavčarjeva 
la , Jesenice, 4. Malči Meglic, 
Zelenice 4, Tržič in 5. Nina 
Rogina, Gogalova 8, Kranj, ki 
prejmejo nagrade v vrednosti 
po 1.000 SIT. Glasove majice 
tokrat prejmejo: 1. Klemen 
Kelvišar, C. m. Tita 71, Jese
nice; 2. Janko Istenič, Gubče-
va 1, K r a n j ; 3. He lda 
Ušeničnik, Selo 40, Žiri; 4. 
Anica Šubic, Srednja vas 58, 
Šenčur in 5. Barbara Pri
možič, Jelendol 9, Tržič. Po 
10 nagrad v decembrski, 
zadnji letošnji akciji gor
enjske popularnosti, podeli
mo vsak teden! 

T V K R I Ž A N K A v G o r e n j s k e m g l a s u 

J u t r i z v e č e r n a T V 3 
m W k r i ž a n k a 

SOBOTA, 28.12.1996 
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Vsak drugi petek tudi z 
Gorenjskim glasom lahko 
spremljate T V križanko, pril
jubljeno oddajo na televiziji 
T V 3. Ugankarsko oddajo 
pripravlja uredništvo Salomo
novega ugankarja; na sporedu 
T V 3 bo jutri, v soboto, 28. 
decembra, zvečer ob 21.30 uri 
v oddaji T V noč. Ob progra
mu T V 3 boste lahko križan
ko reševali tudi v ponedeljek, 
30. decembra - ponovitev 
oddaje je ob 14. uri. 

Vaše rešitve T V križanke 
pošljite vpisane v lik iz Gor
enjskega glasa najkasneje do 
petka, 3. januarja, na GOR
ENJSKI G L A S , 4 001 Kranj, 
p. p. 124 ; ali v kuverti brez 
znamke oddate v turističnih 
d r u š t v i h B l e d , B o h i n j , 
Cerklje, Dovje-Mojstrana, Je
senice, Kranjska Gora, Ra
dovljica, Škofja Loka, Tržič 
ali v Turistično agencijo Mer
idian na Jesenicah, Veronika 
v Kamniku, Agencijo Tik-Tak 
v Preddvoru; ali v Glasov 
nabiralnik v avli poslovne 
stavbe na Zoisovi ulici 1 v 
Kranju. Lahko pa rešitev 
pošljete tudi na naslov Tele
vizija T V 3, Štula 23, 1210 
Ljubljana-Šentvid. 

Z žrebom vseh rešitev - iz 
Salomonovega ugankarja, 
Salomonovega izziva, Salo
monovega vandrovca in Gor-
enjskega glasa - bodo 
razdeljene v naslednji T V 
križanki, v prvi oddaji v 
Novem letu, tri super na
grade, ki jih prispeva pokro-
v i t e l j U N I T A S , d . d . , 
Ljubljana: 1. izdelki Unitas v 
vrednosti 40.000 SIT} 2. iz
delki Unitas v vrednosti 
30.000 SIT, 3. nagrada: iz
delki Unitas v vrednosti 
20.000 SIT. 



P O N E D E L J E K , 3 0 . D E C E M B R A 1 9 9 6 

TVS 1 
9.30 Videostrani 
9.10 Hodi de bodi ali dve vedri vode. 
I. del gledališke predstave 
9.45 Risanka 
10.05 S Kazino do novih plesnih 
korakov, 4. oddaja 
10.35 Jake in Ben, 4. del kanadske 
nadaljevanke 
II. 20 Ciklus filmov Wima Wendersa: 
Zgodba iz Lizbone, portugalsko-
nemški barvni film 
13.00 Poročila 
13.05 Novice iz sveta razvedrila, 
ponovitev 
14.20 Ponovitve 
14.20 Za TV kamero 
14.40 Forum 
15.00 Nedeljska reportaža 
15.30 Večerni gost 
16.20 Dober dan, Koroška 
17.00 TV dnevnik 
17.10 Radovedni Taček: Sneg 
17.25 Očividec, angleška dokumen
tarna serija 
18.00 Po Sloveniji 
18.30 Risanka 
18.35 Otrokom za praznike, 15. oddaja 
18.45 Lingo, TV igrica 
19.15 Žrebanje 3x3 
19.30 TV dnevnik 2, Vreme 
19.50 Šport 
20.00 Parlamentarna križpotja 
21.25 Roka ročka 
22.20 TV dnevnik 3 
22.50 Noro zaljubljena, ponovitev 
ameriške humoristične nanizanke . 

TVS 2 
9.00 Euronews, 10.55 Novoletni kon
cert, ponovitev 11.55 Reka upanja, 
francoska nadaljevanka 12.45 Sobot
na noč 14.45 Šport v nedeljo, ponovi
tev 15.30 V slogi je moč, ponovitev 
avstralske humoristične nanizanke 
15.55 Na robu, ameriška nanizanka 
16.45 Simpsonovi, ameriška nanizan
ka 17.10 Noro zaljubljena, ameriška 
nanizanka 17.35 V slogi je moč, 
avstralska humoristična nanizanka 
18.00 Košarka FIBA: Vzhod - Zahod, 
prenos iz Carigrada 20.00 Pesem ptic 
trnovk, 9/10 del avstralske nadalje
vanke 20.50 Konec velikih počitnic, 
koprodukcijska serija 22.20 Homo 
turisticus, oddaja o turizmu 22.50 
Svet poroča 23.20 Brane Rončel izza 
odra TV Slovenija si pridržuje pravico 
do spremembe programa. 

KANALA 
7.00 Video strani 9.00 TV prodaja 
10.15 Risanke 10.45 Ponovitve: Rajs
ka obala 11.10 Opran show 11.55 
Korak za korakom, ponovitev 12.20 
Super samuraj, ponovitev 12.45 Najst
niki proti vesoljcem, ponovitev 13.10 
Iviiza za pet, ponovitev 14.00 Lovec na 
krokodile, ponovitev 15.00 Dannyjeve 
zvezde, ponovitev 16.00 Oprah show 
16.50 Drzni in lepi, ponovitev 17.15 
Drzni in lepi, 32. del nadaljevanke 
17.45 Rajska obala, 31. del nadalje
vanke 18.10 Očka major, 31. del 
nanizanke 18.40 Nora hiša, 31. del 
nanizanke 19.05 Družinske zadeve, 
31. del nanizanke 19.35 Cooperjeva 
druščina, 31. del nanizanke 20.00 
Princ z Bel Aira, 31. del nanizanke 
20.30 Sam svoj mojster, 7. del nani
zanke 21.00 Heartbreak hotel, amer
iški barvni film 22.45 Alo, alo, 26. del 
nanizanke 23.15 Tihotapci, 7. del 
nanizanke 0.10 Dannyjeve zvezde, 
vedeževanje v živo 1.10 TV prodaja 
1.30 Video strani 

POPTV 
7.00 Dobro jutro, Slovenija; Jutranji 
Program: MMTV, Tele 59, TV Robin 
10.00 Santa Barbara, ponovitev na
daljevanke 11.00 Razprtije, ponovitev 
12.00 POP kviz, ponovitev 12.30 
Kuharske mojstrovine, ponovitev 
13.00 Veterinarka, nanizanka 14.00 
Dragulji, ponovitev 15.00 Max Glick, 
ponovitev 15.30 POP 30 16.00 Mulci!, 
nanizanka 16.30 Santa Barbara 17.30 
Obalna straža, nanizanka 18.00 POP 
kviz 19.00 Na zdravje!, nanizanka 
19.30 24 ur 20.00 Zvestoba do 
flroba, ameriški barvni film 22.00 
Športna scena 23.00 Nevarni Havaji, 
ameriška nanizanka 0.00 Tajna služba, 
22. del ameriške dokumentarno-
•grane nanizanke 1.00 24 ur, ponovi
tev 1.30 POP 30, ponovitev 

TV 3 

9-00 Marianne, otroška serija 9.30 
Dnevnik, ponovitev 9.45 Klicaj dneva 
10.00 Mali parnik, risani film 11.00 Nov 
začetek, ponovitev filma 12.30 Braco 
Show, ponovitev 14.00 TV noč: Obra
zi, ponovitev 15.00 Iz življenja cerkve, 
ponovitev 16.00 TV noč: Prizori iz 
družinskega življenja, ponovitev 17.00 
JV prodaja 17.30 TV poročila 17.35 
Gimnazija v Alpah, 18. del 18.00 Pot v 
Avonleo, 45. del 19.00 TV dnevnik 
19.15 Klicaj dneva 19.30 TV prodaja/ 
video strani 20.00 Iz arhiva gospe 
[ranwilerjeve, ponovitev ameriškega 
Sarvnega filma 21.45 TV noč: Oddaja 
o športu 22.45 TV dnevnik 23.00 
Skrivnosti, 3. del 0.00 TV prodaja/ 
video strani 0.30 Video kolaž 

HTV 1 
2̂.20 Ljubezenske vezi, španska na

daljevanka 13.05 Santa Barbara, 
ameriška nadaljevanka 13.50 Poročila 
•3.55 Neustrašni 14.20 Modul 8 14.45 
Risanka 15.00 Vrnitev v prihodnost, 
Ponovitev ameriškega barvnega filma 

16.50 Poročila 17.00 Dober dan 17.25 
Glas domovine 17.55 Kolo sreče 18.30 
Izkušnje iz tujine 19.10 Hrvaška spo
minska knjiga 19.30 Dnevnik 20.15 
Can - can, ameriški barvni film 22.30 
Opazovalnice 23.05 Filmska noč s 
Seanom Conneryjem: Marnie, ameriš
ki barvni film 1.10 Poročila 

HTV 2 
12.30 TV koledar 12.40 Vidikon, po
novitev glasbene oddaje 13.25 Lovci 
na slonovo kost, ameriški barvni film 
15.05 Aplavz, prosim, ponovitev 16.00 
Mestece Peyton, ameriška nadalje
vanka 16.55 Smogovci, hrvaška nani
zanka 17.25 Risanka 17.35 Hugo, tv 
igrica 18.00 Masada, 1/8 del ameriške 
nanizanke 19.05 Divje srce, mehiška 
nadaljevanka 19.30 Dnevnik 20.20 
Prijatelji, ameriška humoristična nani
zanka 20.55 Šport v letu '96 23.55 
Koraki 

AVSTRIJA 1 
12.00 Otroški program 14.55 Hišica v 
preriji 15.40 Vesoljska ladja Enterprise 
16.30 Potopljeno mesto 17.15 Vsi pod 
isto streho 17.40 Kdo je šef? 18.05 
Polna hiša 18.30 Sam svoj mojster 
19.00 Za mesecem takoj levo 19.30 
Čas v sliki/Kultura 19.53 Vreme 20.00 
Šport 20.15 Cista sreča, ameriška 
komedija 21.45 Teleclubing 21.55 
Trije kovanci v vodnjaku, ameriški 
romantični film 23.20 Čas v sliki 
23.25 Šport: Nogomet 23.50 Road 
house, ameriški akcijski film 1.35 
Laura, ameriška kriminalka 3.05 čas 
v sliki 3.35 Dobrodošli v Avstriji, 
ponovitev 5.30 Polna hiša, ponovitev 

AVSTRIJA 2 
6.00 Videostrani 6.30 Lažnivec, ponovi
tev nemške komedije 8.00 Vreme 9.00 
Čas v sliki 9.05 Grof Bobby, groza 
divjega zahoda, ponovitev avstrijske 
komedije 10.35 Bogati in slavni 11.20 
Vreme 11.35 Milijonske kolo 12.00 Čas v 
sliki 12.05 Dih nebes 12.35 Tednik 13.00 
Čas v sliki 13.10 Orientacija, ponovitev 
13.40 Santa Barbara - Kalifornijski klan 
14.25 Moselbruck 15.15 Bogati in lepi, 
serija 16.00 Vsak dan s Schiejokom 
17.00 Čas v sliki 17.05 Dobdodošli v 
Avstriji 18.50 Posebna oddaja 19.00 
Zvezna dežela danes 19.30 Čas v sliki/ 
Kultura 19.53 Vreme 20.00 Pogledi od 
strani 20.15 Gozdarska koča Falkenau, 
nemška družinska serija 21.05 Pregled 
leta 1996 22.30 Hitler - Bilanca, doku
mentarni film 0.05 Katarina Velika, film 
1.35 Pogledi od strani 1.40 Santa 
Barbara - Kalifornijski Klan 2.25 Pregled 
lota 1996 3.16 Rek Houso, ponovitev 
ameriškega akcijskega filma 5.15 Hišica 
v preriji, ponovitev 

TELE-TV KRANJ 
... Videostrani 18.45 Test slika 18.55 TV 
napovednik TELE-TV 19.00 Silvestrski 
novoletni TV kažipot 19.02 TOP spot 
19.05 EPP blok - 1 19.10 Poročila 
Gorenjske 383 19.25 Iz tiska: Gorenjski 
glas danes 19.30 Novoletne čestitke 
19.40 Glasbeni spoti 19.55 Danes na 
videostraneh 20.00 Silvestrski novoletni 
TV kažipot 20.02 TOP spot 20.05 EPP 
blok - 2 20.10 Novoletne čestitke 20.20 
Pokal Slovenije v rock'n'rollu 20.40 
Vedeževanje IŽIS 20.55 Glasbeni spot 
21.00. Gorenjska mlekarna Kranj v letu 
1966 21.10 Poročila Gorenjske 383 
21.25 EPP blok - 3 21.30 Novoletne 
čestitke 21.40 Najboljši gorenjski šport
niki 96 22.10 Ha, ha, TV špas 96, 1. 
razvedrilno-humoristični show 22.45 
Poročila Gorenjske 363.0.00 Z vami 
smo bili... nasvidenje 0.01 Odpovedni 
spot programa TELE-TV Kranj 0.02 
Vključujemo: Nočni zabavno-erotični 
program; Erotični film: Osmanske 
sužnje; distribucija ALTEKA, d.o.o. 1.32 
Videostrani 

LOKATV 
20.00 Napovednik 20.01 Spot tedna 
20.05 EPP blok 20.10 Poslanice 20.15 
Šolska košarkarska liga 21.20 Posla
nice 21.25 Spot tedna 21.30 EPP blok 
21.35 Poslanice 21.40 Tedenski pre
gled dogodkov (letni pregled dogod
kov) 22.10 Silvestrski program za 
gluhe in gluhoneme 

TV Ž E L E Z N I K I 
19.00 Sprevod dedka Mraza v Želez
nikih 20.00 Na koncertu New Swing 
Quarteta v Železnikih 21.25 Iz arhiva 

ATM TV KR. GORA 
... Videostrani 18.08 Test 18.15 Napo* 
vednik 18.17 EPP blok 18.25 Božično-
novoletni koncert ob dnevu samostoj
nosti v občini Kranjska Gora 19.30 
Risanke 21.00 Satelitski program 
Deutsche Welle 22.00 Videostrani 

TV Š I Š K A 
Videostrani 

IMPULZ KAMNIK 
10.00 Video strani 18.00 TV prodaja 

18.05 Otroški program, ponovitev; 
Praznični program 18.25 Šolska ko
šarkarska liga, ponovitev 19.05 Poto
vanja 19.40 Top spot 19.45 TV 
prodaja 19.50 Spored 20.10 Glasbeni 
mix 20.30 Šport in rekreacija 20.50 
Praznični program, v živo 21.50 Od
daja za gluhe in glohoneme 22.50 TOP 
spot 22.55 TV prodaja 23.00 Videos
trani 

RA KRANJ 
5.30 Začetek programa, uvodna napoved 
5.50 EPP 6.50 EPP 7.00 Radio Slovenija -
Druga jutranja kronika 7.20 Čestitka pre
senečenja 7.40 Pregled dnevnega tiska 
7.50 EPP 8.20 Oziramo 9e 8.30 Hov, ne 
znam domov 8.40 Pregled tiska 8.50 EPP 
9.00 Gorenjska včeraj, danes 9.20 Tema 
9.50 EPP 10.00 Novoletna voščila 10.50 
Zdravstveni nasveti 10.40 Zaposlovanje 
10.50 EPP 11.00 Novoletna voščila 11.50 
EPP12.00 Novoletna voščila 12.30 Osmrt
nice, zahvale 12.40 Pometamo doma 12.50 
EPP 13.00 Pesem tedna; Novoletna voščila 
13.20 Črna kronika 13.50 EPP 14.00 
Gorenjska danes 14.30 Točke, metri, se
kunde 14.50 EPP 15.00 Novoletna voščila 
15.25 EPP 15.30 Dogodki in odmevi RS 
16.00 EPP 16.20 Novinarski prispevek 
16.30 Novoletna voščila 18.40 Novinarski 
prispevek 16.50 EPP 17.20 Novoletna 
voščila 17.50 EPP 18.00 Gorenjska danes, 
jutri 18.20 Novoletna voščila 18.50 EPP 
19.00 Novoletna voščila; Večerni program; 
Glasba po Izboru Roberta Baumana 19.50 
EPP 20.00 Račulaniški kotiček 22.00 Old 
Timer Shop 24.00 Zaključek programa 
Radia Kranj 

R T R Ž I Č 
Današnji program bomo začeli s pre
dstavitvijo novih posnetkov v fonoteki. 
Ob 14:30 bo sledila oddaja Storite 
nekaj zase, ki jo bo pripravila Vesna 
Vogelnik. Kot vsak dan bo ekipa naše 
dnevno-informativne redakcije tudi za 
danes nalovila nekaj svežih informacij in 
poroči! o aktualnih dogodkih. Zbrali jih 
bomo v oddaji Spremljamo in komen
tiramo ob 15:30. Obvestila bodo na 
vrsti ob 16:10. Nato bomo pregledali 
zunanjepolitične dogodke v oddaji 
Deutsche Welle poroča ob 16:30. 
Točno ob 16.45 se bo začela oddaja 
Tržiški hit. Oddaja sta tudi tokrat 
pripravila Vesna in Dušan. 

R TRIGLAV 
6.00 Dobro jutro 6.30 Vreme 7.00 Druga 
jutranja kronika 7.30 Halo, porodnišnici 
8.00 Nočna kronika (OKC) 10.30 Novice 
11.00 Vedeževanje 12.00 BBC, osmrt
nice 14.30 Popoldanski telegraf 15.30 
Dogodki ..in odmevi 16.16 Obvestila, 
osmrtnice 16.30 Osmrtnice, Deutsche 
Welle 17.00 Občinski tednik - občina 
Kranjska Gora 17.30 Zimzelene melodije 
18.30 Domače novice. Pogled v jutrišnji 
dan 19.00 Glas Amerike 19.15 Voščila 

R SORA 
5.30 Prva jutranja kronika RA Slovenija 
5.40 Napoved programa - servisne 
informacije 6.20 Noč ima svojo moč 
7.00 Druga jutranja kronika RA Slovenija 
7.30 Zelene melodije 8.15 Ponovitev 
jutranjega pozdrava 8.30 Novoletna 
voščila 10.00 Servisne informacije 
10.30 Novoletna voščila 12.00 BBC 
novice 12.30 Igra besed 13.45 Osmrt
nice 14.30 Brezplačni mali oglasi 14.50 
Borza 15.00 Dogodki danes - jutri 15.30 
RA Slovenija 16.30 Novoletna voščila 
18.00 Otroški program 19.30Novoletna 
voščila 20.30 Odpoved programa 

R RGL 
KRIM: 100,2 M H z - Š A N C E : 99,5 
MHz-LJUBLJANA: 105,1 MHz 
6.00 Jutranji program 6.15 Novice 6.30 
AMZS 7.00 Peter Stepic 8.00 Do
poldne na RGL 8.15 Napoved dogod
kov 8.30 Jutro je tudi takšno 9.30 Kam 
danes v Ljubljani 10.30 Potrošniška 
tema RGL 11.00 Opoldanski program 
12.15 Ponedeljkov šport 13.00 3x1 -
glasbena oddaja 13.15 Novice 13.55 
Pasji radio 14.30 Strokovnjak odgo
varja 15.30 Dogodki in odmevi 16.00 
Popoldanski program 16.20 Spoznaj
mo se + uganke 16.40 Modni bia, bla 
17.40 Vse o avtu - spoznajmo ga 
18.15 Novice - RGL-ov odsev dneva 
19.55 Slovo dežurne ekipe 20.00 
Labirint znanja 21.00 Sršenovo gnez
do 23.00 Dance culture 1.00 Satelit do 
6.00 

R O G N J I Š Č E 
5.30 - 8.30 Jutranji program 6.45 
Duhovna misel, svetnik dneva 8.30 
Dop. inf. oddaja 9.00 Ponovitev: Naš 
gost 10.15 Ponovitev ned. oddaje 
12.05 Ponovitev: duhovna misel, svet
nik dneva 15.00 Pop. inf. oddaja 16.05 
Čestitke in pozdravi poslušalcev 17.45 
Izbor Vaša pesem 18.30 Več. inf. 
oddaja 19.00 Glas Amerike 19.40 Za 
najmlajše poslušalce 20.15 Radio 
Vatikan 20.35 Prijatelji Radia Ognjišče 
21.40 Poezija za lahko noč 22.00 -
5.30 Nočni glasbeni program 

KINO 
KINO CENTER ameriška komedija NORI BOŽIČ ob 16. uri; ameriški 
znanstveno fant. film KOSEC 2 ob 18. in 20, uri STORŽIČ ameriški družinski 
igrani film OSTRŽEK ob 17. uri; francoska humoristična drama OSMI DAN 
ob 19. in 21. uri ŽELEZAR JESENICE ameriška komedija NENEVARNA 
SRČECA ob 18. in 20. uri 
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TVS 1 

9.00 Videostrani 
9.30 Hodi de bodi ali dve vedri vode, 
zadnji del gledališke predstave 
9.55 Risanka 
10.15 S Kazino do novih plesnih 
korakov, 5. oddaja 
11.45 Jake in Ben, 5. del kanadske 
nadaljevanke 
11.30 Petelinji ročk, ponovitev amer
iškega risanega filma 
13.00 Poročila 
13.05 Lingo, ponovitev TV igrice 
13.55 Podoba narave, kanadska pol
judnoznanstvena serija 
14.20 Obzorja duha 
14.50 Konec velikih počitnic, kopro
dukcijska serija 
16.20 Mostovi 
16.50 EP videostrani 
17.00 TV dnevnik 1 
17.10 Otroški program 
17.10 Skrivnost sedme poti, nizo
zemska nadaljevanka 
17.35 Ameriška pravljica, otroški mu
sical 
18.20 Ko bi bil Božič vsak dan 
18.40 Otrokom za praznike, 16. oddaja 
18.50 Kolo sreče, TV igrica 
19.30 TV dnevnik 2, Vreme 
19.50 šport 
20.00 Novoletne čestitke 
20.25 Teater Paradižnik 
21.45 Po domače, narodnozabavna 
oddaja 
22.55 Silvestrovalnica pri Mariu in 
Desi, razvedrilna oddaja 
0.25 Kolaž dogodkov iz sveta razve
drila v Sloveniji v letu 1996 
1.25 Devet tednov in pol, ameriški 
barvni film 
3.00 Novoletna POP skrinjica 

TVS 2 
9.00 Euronews 13.20 Brazilski levici, 
ponovitev japonske poljudnoznanst
vene oddaje 14.15 Alpe Jadran 14.45 
Hrestač, balet 16.30 Zoom, ponovitev 
17.40 Pustolovščine In odkritja, itali
janska dokumentarna serija 18.10 V 
slogi je moč, ponovitev avstralske 
nanizanke 18.35 Katarina in Ari, fran
coska nanizanka 19.00 Davov svet, 
ameriška humoristična nanizanka 
19.30 V slogi je moč, avstralska 
humoristična nanizanka 20.00 Pesem 
ptic trnovk, zadnji del avstralske 
nadaljevanke 20.50 Spomini nevidne
ga človeka, ameriški barvni film 23.05 
Smrtonosno orožje 3, ameriški barvni 
film 1.00 Krpanova kobila, opera 3.00 
Vohun, ki se je vrnil, ameriški film 
TV Slovenija si pridržuje pravico do 
spremembe programa. 

KANALA 
7.00 Video strani 8.00 TV prodaja 8.20 
Video strani 9.00 TV prodaja 9.20 
Video strani 10.10 Risanke 10.35 
Rajska obala, ponovitev 11.05 Oprah 
show, ponovitev 11.50 Alo, alo, pono
vitev 12.20 Očka major, ponovitev 
12.45 Nora hiša, ponovitev 13.10 
Cooperjeva dediščina, ponovitev 
13.35 Princ z Bel Aira, ponovitev 
14.00 Tihotapci, ponovitev 15.00 Žive
ti danes, ponovitev 16.00 Oprah show 
16.50 Drzni in lepi, ponovitev 32. dela 
nadaljevanke 17.15 Drzni in lepi, 33. 
del nadaljevanke 17.45 Rajska obala, 
32. del nadaljevanke 18.10 Očka 
major, 32. del nanizanke 18.40 Nora 
hiša, 32. del nanizanka 19.05 Dru
žinske zadeve, 32. del nanizanke 
19.35 Cooperjeva druščina, 32. del 
nanizanke 20.00 Princ z Bel Aira, 32. 
del nanizanke 20.30 Ellen, 7. del 
nanizanke 21.00 Eddie in križarji, 
ameriški barvni film 22.35 Alo, alo, 
27. del nanizanke 23.00 Novoletni 
program: Duh noči, erotični film 2.30 
Morilec med prijatelji, ameriški barvni 
film 4.00 TV prodaja 4.20 Video strani 

POPTV 
7.00 Dobro jutro, Slovenija; Jutranji 
program: MMTV, Tele 59, TV Robin 
10.00 Santa Barbara, ponovitev na
daljevanke 11.00 Nevarni Hawaji, 
ponovitev 12.00 POP kviz, ponovitev 
12.30 Grdi raček, risana serija 13.00 
Kuharske mojstrovine, ponovitev 
13.30 špor tna scena, ponovitev 
14.30 Zadeva Beiderbecke, nadalje
vanka 15.30 POP 30 16.00 Mulcil, 
nanizanka 16.30 Santa Barbara, na
daljevanka 17.30 Obalna straža, nani
zanka 18.30 POP kviz 19.00 Na 
zdravje!, ameriška nanizanka 19.30 
24 ur 20.00 Ograje našega mesta, 
nanizanka 21.00 Newyoréka policija, 
nanizanka 22.00 Hudson Hawk, amer
iški barvni film 0.00 Terminator, amer
iški barvni film 

TV 3 

9.30 Dnevnik, ponovitev 9.45 Klicaj 
dneva 10.00 Božična Sneguljčica 11.30 
Verski pregled 12.35 Ab..ab...abcčih, 
otroški in mladinski program, ponovitev 
13.30 Šolska košarkarska liga, ponovitev 
14.30 Iz arhiva gospe Frankwilerjeve, 
ponovitev ameriškega barvnega filma 
16.00 TV noč; Avto 3, ponovitev 17.15 
TV prodaja/Videostrani 17.30 TV poročila 
17.35 Gimnazija v Alpah 18.00 Pot v 
Avonleo, 46. del 19.00 TV dnevnik 19.15 
Klicaj dneva 19.30 TV prodajaA/ideos-
trani 20.00 Tiger Warshaw, ameriški 
barvni film 21.35 Staro za novo ali slovo 
staremu in zdravica Novemu letu 1.30 
Družinska izdaja, ameriški barvni film 
3.30 Video kolaž 

10.50 Skrita kamera 11.20 Mala loko
motiva 12.00 Poročila 12.20 Ljube
zenske vezi, nadaljevanka 13.05 
Santa Barbara, nadaljevanka 13.50 
Poročila 13.55 Velika luka, nanizanka 
14.20 Skrita kamera 14.50 Jagoda, 
risanka 15.20 Risanka 15.25 Schon-
brunn, dokumentarni film 16.00 Por
očila 16.15 Neskončna zgodba, 
nemški barvni film 17.45 Najboljši 
čarovniki na svetu 18.40 Kolo sreče 
19.10 Hrvaška spominska knjiga, do
kumentarna oddaja 19.30 Dnevnik 
20.15 V pričakovanju Novega leta 
0.45 Prvinski nagon, ameriški barvni 
film 2.50 Poročila 2.55 Moonwalker, 
ameriški barvni film 

HTV 2 
12.05 TV Koledar 12.15 Koraki, pono
vitev 13.05 Revija na ledu 14.25 
Glasbena oddaja 15.15 Skice 13.50 
Božične pesmi 14.05 Zakladnica, 
ponovitev 14.50 Trllček, ponovitev 
15.50 Skice, dokumentarna serija 
15.40 Masada, 2. del nadaljevanke 
18.40 Divje srce, mehiška nadaljevan
ka 17.05 Hugo, TV igrica 17.30 
Netopir, prenos predstave iz gledališ
ča Komedija 20.45 Umri pokončno, 
ameriški barvni film 23.00 Kralji mam-
ba, ameriški barvni film 0.45 Največja 
glasbena zabava na svetu 

AVSTRIJA 1 
12.00 Razredno dekle, ameriška ko
medija 13.30 Svetovni pokal v smu
čarskih skokih 14.20 Divje dekle z 
Béverly Hillsa, ameriški film 16.00 
Iron Will - Želja po zmagi, ameriški 
pustolovski film 17.45 Godrnjač, itali
janska komedija 16.30 16.30 Božič z 
Wlllyjem Wuffom, nemški film 19.30 
Čas v sliki/Kultura 19.45 Vreme 19.54 
šport 20.00 Pogledi od strani 20.15 
Star Light, zabavno-glasbena oddaja 
21.30 Srček - Vrhunci leta 1996 22.00 
Čas v sliki 22.05 Only vou, ameriška 
komedija 23.25 Tohuwabohu 0.00 Ob 
Novem letu 0.07 Nič ni bilj noro kot 
resnica, ameriška komedija 1.30 Naj
večji ljubimec na svetu, ameriška 
komedija 2.55 Royal Flash, angleški 
pustolovski film 4.40 Vse je minljivo 

AVSTRIJA 2 
6.00 Videostrani 6.30 čista sreča, 

Smeriška komedija 8.00 Vreme 9.00 
as v sliki 9.05 Svet se vrti v napačno 

smer, avstrijska komedija 10.30 Neto
pir, nemški film 12.10 Skrivnosti zgo
dovine 13.00 Čas v sliki 13.10 Mesta 
Srednje Evrope: Graz 13.55 Kako bi pa 
želeli?, nemška komedija 15.25 Pro
dani dedek, nemški film 17.00 Čas v 
sliki 17.05 Dobrodošli v Avstriji 19.00 
Avstrija danes 19.30 Čas v sliki/Kultura 
19.45 Vreme 19.54 Silvestrski nagovor 
nadškofa Johanna Webra, avstrijska 
komedija 21.50 Življenjski prostori 
22.00 Silvestrski skedenj, zabavno-

Slasbena oddaja 0.00 Ob Novem letu 
.07 Klub Silvester 3.05 Star light 4.15 

Silvestrski skedenj 

TELE-TV KRANJ 
... Videostrani 18.45 Test slika 18.55 TV 
napovednik TELE-TV 19.00 Silvestrski 
novoletni TV kažipot 19.02 EPP blok - 1 
19.07 Top spot 19.10 Poročila Gorenjske 
383. 19.25 Iz tiska: Gorenjski glas 19.30 
Novoletne čestitke 19.40 Glasbeni spoti 
19.55 Danes na videostraneh 20.00 Sil
vestrski novoletni TV kažipot 20.02 TOP 
spot, EPP blok 2 20.10 Novoletne čestitke 
20.20 Novoletni utrip Kranja 20.30 Dedek 
Mraz v Iskra Emeco 20.56 Glasbeni spot 
21.00 Napoved ieta 1997 21.25 EPP blok 3 
21.30 Novoletne čestitke 21.40 Narodnoza-
bavni spoti 21.50 V novo leto 1997 z 
Gorenjafco televizijo TELE-TV; sodelujejo: 
citrarka Tanja Zaje Zupan, skupine Meseč
niki, GAAD BAND, GIMME 5, ansambel 
Gašperji, Cest la vle, 4 FUN, Monami in 
pevci TJaŠa Grah, Marjan Zgonc, Raf, 
Miran, Plesna šola Urška, manekenka 
Janja Zupan in Renata Bohinc - lepotna 
kraljica Slovenije z modno revijo ter voditelji: 
Rastko Tepina, Maja Zagoričnlk in Filip 
Kocijančič 0.05 Bombastičnih 7; produkci
ja: Marko Modrej 1.05 Glasbeni spot 1.10 Z 
vami smo bili... nasvidenje 1.11 Odpovedni 
spot programa TELE-TV Kranj 1.12 Vklju
čujemo: Nočni zabavno-erotični program; 
erotični film; Vroči cirkus, distribucija ALTE
KA d.o.o. 2.33 Videostrani 

TV Ž E L E Z N I K I 
VIDEOSTRANI TV Železniki od 17. 
ure do 19. ure ob glasbeni podlagi 
Radia Žiri. VIDEOSTRANI TV Želez
niki na vfdeokaseti ob 18., 19.20 In 
21. uri. 
19.00 Silvestrski program 

ATM TV KR. GORA 
... Videostrani 18.08 Test 18.15 Napo
vednik 18.17 EPP blok 18.25 Torkov 
športni pregled 18.35 Mini 5 18.58 
Risanka 19.05 Božični koncert z glas
bene šole Jesenice, 2. del 20.00 Novo
letni Lepo je biti muzikant 21.00 
Satelitski program Deutsche Welle 
22 00 Videostrani 

TVSISKA 
... Videostrani 

IMPULZ KAMNIK 

10.00 Video strani 18.00 TV prodaja 
18.05 Novoletni Ringa-raja 19.05 Mla
dinski program 20.05 Kronika 20.30 
Čestitka 20.40 Glasbeni hiti 21.05 Film 
22.35 Narodno-zabavna glasba 23.35 
Novoletni Videoboom 40 1.40 Erotični 
film 3.00 Videostrani« 

RA KRANJ 
5.30 Začetek programa, uvodna na
poved 5.50 EPP 8.50 EPP 7.00 Radio 
Slovenija - Druga jutranja kronika 7.20 
čestitka presenečenja 7.40 Pregled 
dnevnega tiska 7.50 EPP 8.20 Oziramo 
se 8.30 Hov, ne znam domov 8.40 
Pregled tiska 8.50 EPP 9.00 Gorenjska 
včeraj, danes 9.20 Tema dneva 9.50 
EPP 10.00 Novoletna voščila 10.50 
Zaposlovanje 10.50 EPP 11.00 Novolet
na voščila 11.20 Novinarski prispevek 
11.50 EPP 12.00 Novoletna voščila 
12.30 Osmrtnice, zahvale 12.40 Novi
narski prispevek 12.50 EPP 13.00 
Pesem tedna; Novoletna voščila 13.20 
Tudi jeseni je lepo 13.50 EPP 14.00 
Gorenjska danes 14.30 Novinarski pris
pevek 14.50 EPP 15.00 Novoletna 
voščila 15.25 EPP 15.30 Dogodki in 
odmevi 16.00 EPP 16.30 Novoletna 
voščila 16.50 EPP 17.00 Novoletna 
voščila 17.20 Novinarski prispevek 
17.50 EPP 18.00 Gorenjska danes, jutri 
18.10 Na vrtiljaku z Romano 18.50 EPP 
19.00 Novoletna voščila 19.30 V novo 
leto z Radiom Kranj 

R T R Ž I Č 
Oddajamo od 13.30 do 19.00 na UKV 
stereo 88,9 MHz in 95 Mhz. 
Prvi del programa bo predvsem v 
znamenju aktualne teme. V sanje 
ljubiteljev jeklenih konjičkov se bo 
vmešal Simon Antolič v oddaji Na 
štir ih kolesih. Zače la se bo ob 
14:30. Akltualne dogodke iz naše 
okolice, torej Tržiča in Gorenjske, 
bomo predstavili ob 15:30 v oddaji 
Spremljamo in komentiramo. Ob 
16:10 bodo na vrsti Obvestila, nato 
pa ob 16:30 pregled svetovnih dogod
kov s pomočjo kolegov iz radia 
Deutsche Welle. Ob 16:45 lahko 
prisluhnete zanimivostim, ki jih pri
pravlja Miro Vrhovnik v oddaji S"m 
Tržičan, ob 17:40 pa se z nami lahko 
učite poslovne angleščine. Nadaljevali 
bomo s Silvestrskim programom, ki se 
bo iztekel ob 22. uri. 

R TRIGLAV 
6.00 Dobro jutro 6.30 Vreme 7.00 
Druga jutranja kronika 7.30 Halo, 
porodnišnica 8.00 Nočna kronika 
(OKC) 8.30 Telegraf 10.00 Gibljive 
slike 11.00 Praznična voščila 12.00 
BBC novice, osmrtnice, vreme 14.30 
Telegraf 15.30 Dogodki in odmevi 
16.30 Osmrtnice, domače novice 
17.00 Občinski tednik 18.00 Ljudska 
univerza 18.30 D o m a č e novice, 
Pogled v jutrišnji dan 19.00 Glas 
Amerike 19.15 Voščila 

R SORA 
5.30 Prva jutranja kronika 5.40 Na
poved programa 6.20 Noč ima svojo 
moč 6.40 Naš zgodovinski spomin 
7.00 Druga jutranja kronika RA Slove
nija 8.00 Napoved programa 8.30 
Novoletna voščila 10.00 Servisne 
informacije 10.30 Novoletna voščila 
12.00 BBC novice 12.30 Igra besed 
13.45 Osmrtnice 14.30 Mali oglasi 
15.00 Dogodki danes, jutri 15.30 RA 
Slovenija 16.30 Novoletna voščila 
17.00 Novice 18.00 Novoletna voščila 
19.30 Silvestrski program 

R RGL 
KRIM: 100,2 M H z - Š A N C E : 99,5 
MHz-LJUBLJANA: 105,1 MHz 
6.00 Jutranji progrma RGL, vmes 
novice, vreme, AMZS 8.00 Dopol
danski program 8.15 Napoved dogod
kov 9.30 Jutro je tudi takšno 9.30 Kam 
danes v Ljubljani 10.30 Ekologija na 
RGL (tema) 11.00 Opoldanski pregram 
13.00 3x1 - glasbena oddaja 13.55 
Pasji radio 14.30 Hello again 15.30 
Dogodki in odmevi Ras 16.00 Popol
danski program 16.20 Spoznajmo se + 
uganka 16.40 Črna kronika 17.15 Vse 
o transportih 18.15 RGL-ov odsev 
dneva 19.00 Zanimivost s sveta 
financ 20.00 Avtomobilizem + šport, 
sledi satelitski radijski vklop 

R O G N J I Š Č E 
5.30 - 8.30 Jutranji program 6.45 
Duhovna misel, svetnik dneva 8.30 
Dop. Inf. oddaja 9.00 Ponovitev: 
R e p o r t a ž a 10.15 Predstavljamo 
vam... 11.10 Glasb. ured. predstavl
ja... 12.05 Ponovitev: duhovna misel, 
svetnik dneva 15.00 Pop. inf. oddaja 
16.05 Čestitke in pozdravi poslušalcev 
17.15 Šport na Radiu Ognjišče 18.30 
Večerna inf. oddaja 19.00 Glas Amer
ike 19.40 Za najmlajše poslušalce 
20.15 Radio Vatikan 20.35 Sončna 
pesem 22.00 - 5.30 Nočni glasbeni 
program 

HTV 1 

KINO 
KINO CENTER Danes zaprto! STORŽIČ Danes zaprto! ŽELEZAR JESENICE 
Danes zaprto! 
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KRANJSKA GORA 
Sponzor današnje križanke Rekreacijsko-turistični center Kranjska Gora 
za prve tri nagrade podarja tri dnevne karte, naslednje tri nagrade kot 
vedno podarja Gorenjski glas. 
Rešitve križanke pošljite najkasneje do srede, 8. januarja 1997. Dopisnice z 
izpolnjenim in nalepljenim kuponom lahko pošljete na GORENJSKI 
GLAS, p.p. 124, 4001 Kranj, ali pa oddate v pisarnah TD Bled, TD Bohinj, 
TD Cerklje, TD Dovje - Mojstrana, TD Kranjska Gora, TD Radoljica, TD 
Škofja Loka, TD Tržič ali v Agenciji TIK-TAK v Preddvoru, Meridian na 
Jesenicah, Veronika v Kamniku. Rešitev pa lahko oddate tudi v naš 
nabiralnik v avli poslovne stavbe na Zoisovi ulici 1 v Kranju. 

lahka in p o l o ž n a p o b o č j a za z a č e t n i k e 
in s labše smučar je . 

Avstrijo. Na poboč j ih 
Vitranca je s m u č a r s k i 
center z d v o s e d e ž n i -
co, s s e d e ž n i c o in s 
petimi v l e č n i c a m i . 
Terene tudi umetno 
zasnežu je jo . 

ŽIČNICE 
Kranjskogorske ž ičn ice so ž ičnice z 

najdal jšo tradicijo v Sloveniji. Več ina 
razlogov za izbor lokacije velja š e 
dandanes: lahek dostop(tik ob mednar
odni cesti), ugodne s n e ž n e razmere, 
majhna nadmorska v iš ina (spodnja 
postaja 813 m), odlični tereni za velika 

mednarodna tek
movanja v slalomu 
in ve les la lomu 
(svetovni pokal), 
dolgoletna smu
č a r s k a tradicija, na
posled pa tudi zelo 

KRANJSKA GORA 
Sprva se je imenovala Borovska vas 

obsega 5 s e d e ž n i c in 18 vlečnic na 
smučišč ih Kranjske Gore, Gozda Mar
tuljka, pobočj ih Vitranca (Podkoren 1 in 
Podkoren 2), Planice, Mojstrane ter 
Planine pod Golico ( Š p a n o v vrh). 

PODKOREN 
Je gorsko letoviško naselje pri odce

pu ceste Jesenice - Trbiž proti gorskem 
prelazu Podkoren, kjer je meja z 

MOJSTRANA 
Je g r u č a s t o naselje, ki j e l ž i ob 

sotoč ju Save Dolinke in Bistrice južno 
od ceste Jesenice - Kranjska Gora. Na 
p o b o č j u Malega vrha je s m u č i š č e z 
v lečn ico . 

MARTULJEK 
Je razpotegnjeno letoviško naselje s 

poči tn iškimi h išami , hotelom, gostins
kimi objekti in s m u č i š č e m z v lečn ico . 

PLANICA 
Pod Poncami leži 7 kilometrov dolga 

dolina Planica. Ob Domu pri Planici je 
s m u č a r s k a v lečn ica , kjer so s m u č a r s k i 
tereni, primerni predvsem za otroke. 
Speljane so tudi proge za s m u č a r s k i 
tek. 

ŠPANOVVRH 
Z vrha sedenice, ki je speljana na 

š p a n o v vrh, so speljane srednje t e ž k e 
in lahke proge. Planina pod Golico je 
poznana predvsem po Golici, ta pa po 
narcisah in č u d o v i t e m razgledu. 

MARTULJEK 

BICIKUST 

RAZČLEMBA 

USMILJEN ČLOVEK 

AMER. KUKAVICA 

TROPSKA. PAPIGA 

KATOLIČAN 

TATJANA DREMEU 

PIVSKI 
VZKLIK 

TERMIN 

^4 
NEKD. RUS. POUTIK VJAČESLAV 
IME AVTOCESTE V SLOVENIJI 
RUDARSKO MESTO V ŠPANIJI 
STAR. ČASTITLJIV MOŽ 

BLAGAJNA 

IGRALEC 

ŽIVILSKI POKUC 
TOALETNO SREDSTVO 

OSEBA IZ JUD. MIT. 

PERJE 
PRI REPI IME IN PRIIMEK S. 
J2MLCA. 

12 

PLOŠČA NAREJENA IZ VEČ PLASTI 

22 

UPANJE 
SKELEČA RANA 
17 

27 

21 

SL. PIS. PEROCI 

ŽID. MOŠKO IME 

SREDNJEV. PLESNA PESEM 

ELEMENT HOJE 

15 

MLEČNI IZDELEK 

TŽRSSTkT NA GLAVI DUHOVNIŠKO OHLAČIIO 

PETRAH-COVAOBO ŽEVANKA 

TIRNICA 

RADIJ 

POLITIČNO ZATOČIŠČE 

RUSKI MISTIČNI MENIH IN 
UOODELEO 
GfiJGOBJJ 

MALIK 
19 

RUMENO-RJAVA BARVA 

ORAČ 

26 

LEPOTNA TRAJNA ZEUKA 

NHD~W 
Sj<A_KRČMA SVED. IME MESTA ÂASA 

ZIDARSKA ŽLICA 

ŽELEZOV OKSID 
ANTON AŠKE KERC ST. ŽID. KRALJ 

KINE-MATIKA 

REŽISER KUROSAVA 

LOG 
BAJESL BITJE 

14 

DROBNO 
KAMENJE 
ZA NASIP 

IZAKOVA ŽENA 

PREDMET OBEŠEN NA VERIŽICI 

MARJAN ROJINA 

OBČUTEK POTREBE PO PUAČI 

EPSKO PESNIŠTVO 

POGOSTA BOLEZEN 
ALFRED NOBEL 

STRELA 

REKA V 
fRANCIJl JEZIK PLEMENA 

BMflU 

STRAN 

MANJŠE MOTORNO KOLO 
KLIC K OROŽJU 

ZVEZA 

VELIKI MADŽ. KNEZ 

SESTAVIL F.KALAN 

MORSKA ŽIVAL 

24 

20 

DUNAJSKI ZABAVIŠČNI PARK 

NATRIJ 

REKA V 
RUSUl 

JAP. PIS. KOBO 

POD 

VEZNIK 

SL MATEMATIK MILAN 

NABOKOV ROMAN 

13 

PREB. NA BALKANU 
OLESENELAI RASTLINA 

28 

PETI SKLON 

10 

GRŠKA ČRKA 
PRIP. ALANOV 

25 

ORANJE 

MAVEC 

16 

SLONOV ČEKAN 

NEKD. AM. DRŽAVNIK JIMMY 

18 

HRVATSKI OTOK 

DEL BLEDA 

IT. PISEC UMBERTO 

23 

RUDOLF MEISTER 

LOK NAD DVEMA STEBROMA 

12 

11 

21 

12 

22 

13 

23 

14 

24 

15 

25 

1C 

2(f 

17 

27 

18 

2.11 

19 

10 

20 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

REKREACIJSKO 
TURISTIČNI 
CENTER 

KRANJSKA GORA 



P O S L I I N F I N A N C E 
UREJA; Marija volčjak 

Posebne napovedi za kapitalske dobičke 
Kranj, dec. - S 1. januarjem se bo iztekel 
moratorij za obdavčitev kapitalskega dobička, 
ta davek se bo prvič odmerjal leta 1998 za 
preteklo leto, torej za leto 1997. Do 28. 
februarja 1998 bodo morali posebno davčno 
napoved vložiti tudi tisti, ki bodo prvič prodali 
svoje privatizacijske delnice, čeprav njihova 
prva prodaja ne bo obdavčena. 

Finančno ministrstvo je pred kratkim Davčni 
upravi poslalo navodila glede obdavčevanja 
dobičkov pri trgovanju z vrednostnimi papirji. 
Nov davčni postopek bo začel veljati s 
prihodnjim letom, ko se izteče moratorij za 
obdavčitev kapitalskega dobička. Zavezanci, ki 
bodo v tekočem letu prodali svoje vrednostne 
papirje, bodo morali do 28. februarja vložiti 
napoved za odmero davka od kapitalskega 
dobička za minulo leto. Prvič se bo to torej 
zgodilo leta 1998. 

Pri tem je zanimivo, da bodo morali davčno 
napoved vložiti tudi vsi tisti zavezanci, ki bodo 
prvič prodali svoje privatizacijske delnice, 
Čeprav je znano, da prva prodaja ni obdavče
na. Prav tako ni obdavčena prva prodaja 
delnic, ki jih je zavezanec podedoval. Znano 
Pa je prav tako, da je dobiček iz kapitala eden 
od virov dohodnine le, če zavezanec vred
nostne papirje proda prej kot v treh letih od 
dneva nakupa. 

V davčno napoved bo teba vpisati podatke, 
ki jih davkarji potrebujejo za izračun kapitals
kega dobička oziroma izgube: vrsto vrednost
nega papirja, količino, dan nakupa in prodaje 
vrednostnega papirja ter njegovo vrednost ob 
nakupu in prodaji. Zavezanec bo podatke dobil 
pri svojem borznem posredniku ali bo uporabil 
podatke iz pogodbe o prodaji. Če podatkov ne 
bo mogel zagotoviti, bodo davkarji davčno 
osnovo ugotavljali sami, z oceno na podlagi 
uradnih podatkov o ceni vrednostih papirjev. 
Takšno možnost jim namreč daje zakon o 
davčnem postopku. 

Obdavčeni bodo dobički iz kapitala od 
prodaje delnic, obveznic, blagajniških zapisov, 
certifikatov o vloženih sredstvih, komercialnih 
zapisov in investicijskih kuponov. Neobdavčeni 
pa bodo dobički od prodaje terminskih pogodb, 
opcij, prednostnih pravic in nakupnih bonov. 
Osnova za odmero davka bo razlika med 
prodajno ceno kapitala in valorizirano nakupno 
ceno, zmanjšano za že plačan davek od prometa 
z vrednostnimi papirji. Način valorizacije je 
določen v odredbi ministrstva za finance in 
pride v poštev pri prodaji vrednostnih papirjev, 
ki jim je imel zavezanec v lasti več kot šest 
mesecev. Osnove za odmero davka pa ne bodo 
zmanjšali stroški, ki jih bo zavezanec imel z 
nakupom ali s prodajo vrednostnih papirjev. 

N i z o z e m s k i 

t u r i s t i č n i s e j e m 
Kranj, dec. - BSC poslovno 
podporni center Kranj zbira 
prijave za sodelovanje na na 
turističnem sejmu v nizozems
kem Utrechtu, potekal bo od 7. 
do 12. januarja prihodnje leto. 

Slovenija bo imela na tem 
sejmu, ki ga obišče približno 200 
tisoč ljudi, svoj paviljon, ki bo 
meril 32 kvadratnih metrov, od 
tega bodo na šestih kvadratnih 
metrih predstavili projekt Alpskih 
cest, ki ga vodi Marijan Štele. Na 
sejmu bodo projekt predstavili 
tudina otvoritveni tiskovni kon
ferenci, ki bo potekala 7. januarja, 
celodnevno predstavitev bodo 
pripravili 8. januarja, dan kasneje 
pa se bodo predstavile turistične 
agencije. V programu bodo nas
topili planšarji s harmoniko in 
kitaro, citrarji, narodne noše, 
predstavili se bodo čevljarji, sir-
arji, postregli bodo z domačo 
hrano in pijačo itd. Vsaka regija 
(gorenjska, koroška, štajerska, 
savinjska, in ljubljanska) naj bi 
prispevala po enega nastopajoče
ga. Organizirali bodo avtobusni 
prevoz in preskrbeli prenočišče. 

STA TISTIČNE INFORMACIJE 
Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana, Voiarski pot 12, telefax:061/216-932 
PRVI PREDHODNI PODATKI 

TURISTIČNI PROMET, REPUBLIKA SLOVENIJA, 
OKTOBER 1996 

Števi lo Indeksi 

X96 I-X96 X96 
X95 

I-X96 
I-X95 

TURISTI-skupaj 
domači 
tuji 

114740 
47864 
66876 

1464402 
729207 
735195 

105 
89 
120 

105 
97 
114 

PRENOČITVE - skupaj 
domačih turistov 
tujih turistov 

346505 
159796 
189709 

5258635 
2966970 
2291665 

100 
88 
113 

98 
94 
104 

S e s t i s k l a d N F D 
Kranj, dec. - Takoj po novem letu, natančneje 3. januarja, bo z 
javno prodajo delnic začel šesti pooblaščeni investicijski sklad 
NFD, ki bo certifikate zbiral do 2. julija prihodnje leto. 

Državljani bodo lahko certifikate zamenjali za delnice šestega 
pooblaščenega investicijskega sklada NFD, razpisali so jih v 
vrednosti 5 milijard tolarjev. Direktor NFD Stane Valant pravi, 
da je bil ustanovljeno v okviru zakona o zagotavljanju sredstev za 
pokritje primanjkljaja družbenega premoženja m ima torej 
zagotovilo države, da bo za znesek vpisanih certifikatov zagotovl
jeno premoženje. Certifikate bodo zbirali do 2. julija prihodnje leto 
oziroma do izteka veljavnosti lastninskih certifikatov. 

Nacionalna finančna družba bo s svojimi skladi seveda sodelovala 
na drugem javnem razpisu sklada za razvoj, ki je ponudil enoten paket 
delnic olastninjenih podjetij po izklicni ceni 18,4 milijarde tolarjev. 
Njena ponudba za nakup deležev in delnic se nanaša predvsem na 
večja slovenska podjetja, katerih delnice bodo kotirale na borzi. To so 
Petrol, v katerem ima sedaj med vsemi skladi največji delež prav 
NFD, Emona Obala Koper, Krka, Istrabenz, Belinka, Grand hotel 
Union, Potrošnik Murska Sobota in še nekatera. Skladi NFD so doslej 
za nakupe deležev in delnic podjetij porabili več kot tretjino zbranih 
certifikatov v skupnem znesku 12,6 milijarde tolarjev. 

L B L E A S I N G 
D. O. O. L J U B L J A N A 

Vsem prijateljem,znancem in 
poslovnim partnerjem 

voščimo 
vesele praznike in 
srečno ïlovo Leto 

Trg republike 3/VI, Ljublj ona 

;lefax: 125 3 0 03, 176 3 3 49 

4, 176 33 05, 176 33 49 

MENJALNICA Vi/ILFAN 
Vaš najboljši partner 

pri menjavi deviz 
PE KRANJ 
Delavski dom, tel.: 360-260 

V 

PE KRANJ, 
Delavski dom 
tel.: 360-260 
PE. RADOVLJICA, 
Hotel Grajski dvor 
tel.: 064/714-013 
P.E. TRŽIČ, 
klet Veletekstil 
tel.: 53-816 

SREČNO '97 

M e t l i 

Kidričeva 41a, 4000 Kranj, tel: 064/22 35 20 
Trgovina: 064122 64 64 

D a b i v č a s u , k i p r i h a j a 

p r i s l u h n i l i d o b r i B e s e d i 

in p o i s k a l i t r e n u t e k 

z a m n o g o l e p i h ž e l j a ! 

• V l e t u , k i p r i h a j a ! 

Abrakadabra • vse po 300 tolarjev! 
Umetnost čaranja ni le čarovnikova lastnost. Čarati znajo tudi drugi, v 
današnjem času predvsem uspešni poslovneži. Ali pa trgovci. In prav 

slednji so se zbudili tudi v Kranju ter izvedli čarovnijo nad čarovnijami. 
V trgovini Abrakadabra na Gregorčičevi 8 v Kranju. 

Neizpodbitno dejstvo je, da 
je Gorenjcu vsaka cena pre
visoka. Pa naj se trgovec še 
tako trudi zmanjšati stroške, 
bo kranjski Janez njegovo 
trgovino zapustil s kislim 
obrazom. Nič več! Podjetje 
Vector Ort, d.o.o., je namreč 
prisluhnilo Janezu in v Kranju 
odprlo trgovino Abrakadabra, 
kjer cene niso samo znižali, 
ampak so jih celo začarali. 

Trgovina Abrakadabra je 
specializirana trgovina. Ne, 
ne, njihov prodajni program 
ni specializiran, kot ste ver
jetno pomislili, saj Vam na 
svojih prodajnih policah po
nujajo tako igrače, orodje, 
kozmetiko, kot tudi gospo
dinjske pripomočke, razne artikle za vsakdanjo 
rabo, darila,... Abrakadabra je specializirana 
za cene. Pravzaprav kar za ceno, saj je ta za 
vse artikle enotna in celo našemu Janezu 
smešno nizka - 300 tolarjev! Dvomite? Pa saj 
smo Vam dejali, da v Abrakadabra čarajo. 

Tudi dvom o slabi kakovosti blaga je 
odvečen. V Abrakadabri se zgledujejo po 
istovrstni trgovini v Londonu, kjer je ta med 
Angleži pravi hit. In enako blago, ki ga kupujejo 
prebivalci angleške metropole, lahko že teden 
dni kupite tudi v Kranju: 

Toda čarovniji še ni videti konca. V Abraka
dabri obljubljajo, da bodo po Novem letu še 
razširili asortima artiklov. Za kupce pa pripravl
jajo tudi posebne ponudbe drugega blaga 
(usnjene jakne, ure, spodnje perilo in ostali 

sezonski hiti), ki sicer ne bo stalo le 300 toiarjev, 
vendar bodo tudi te cene več kot ugodne. 

V trgovini Abrakadabra se vrši tako mala- kot 
tudi veleprodaja. Če še niste kupili novoletnega 
darila svojemu bližnjemu, v žepu pa imate 
samo še 300 tolarjev, skočite v Abrakadabra. 
Trgovino najdete v bližini bivših prostorov 
trgovine Lisjak oziroma v bližini kolesarske
ga centra na Gregorčičevi 8, Kranj. Odprto 
imajo vsak dan od 9. do 19. ure, ob sobotah 
pa od 8. do 12. ure. Telefon: 064/ 21*2 828. 

K ! t j I s C / M l 
C A E A M 0 Ï 



K M E T I J S T V O 
UREJA: Cveto Zaplotnik 

Skupni pašniki 

D e l e ž a n i m o g o č e p r o d a t i k o m u r k o l i 
Na skupnih pašnikih bodo lahko pasli živino tudi kme
tje, ki niso člani novoustanovljenih agrarnih skupnosti. 
S spremembo gospodarskega in političnega sistema so 
lastnice družbenih kmetijskih zemljišč, ki so nekdaj 
predstavljala večino skupnih pašnikov, postale novousta
novljene agrarne skupnosti, občine in država. Ker ni 
pričakovati, da bi vsi nekdanji lastniki premoženja 
agrarnih skupnosti oz. njihovi dediči uveljavljali pravico 
do paše na skupnih pašnikih (nekateri so namreč prenehali 
kmetovati ali se ukvarjati z živinorejo), novi zakon o 
kmetijskih zemljiščih omogoča, da na skupnih pašnikih 
lahko pasejo živino tudi tisti, ki niso člani skupnosti. Ti 
lahko postanejo člani skupnosti, lahko pa imajo na skupnih 
pašnikih zgolj pravico do paše. 

Po zakonu o kmetijskih zemljiščih območje skupnega 
pašnika določi upravna enota na podlagi mnenja kmetijske 
svetovalne službe. Pri tem mora upoštevati pravice članov 
agrarnih skupnosti, pašne potrebe območja, s katerega se je 
doslej pasla živina, pa tudi njivsko in travniško krmno 
osnovo kmetov, ki niso prvotni člani agrarne skupnosti. Člani 
agrarne ali pašne skupnosti uredijo medsebojne pravice, 
obveznosti in odgovornosti v pogodbi o ustanovitvi skupnosti 
in s pravili, za uporabo skupnega pašnika pa sprejmejo pašni 
red, ki določa pravila rabe. Po zakonu mora pašna skupnost 
za pašni red pridobiti tudi soglasje upravne enote. 

Solastnik skupnega pašnika oz. pravice do paše na njem 
lahko svoj delež v skupnem pašniku proda ali da v zakup. 
Prednostno pravico ima solastnik, zakupnik oz. drugi 
kmet, ki pase živino na skupnem pašniku. Razdružitev 
skupnega pašnika možna le z dovoljenjem upravne enote. 

Na skupnem pašniku ni dovoljeno postavljati novih 
poslopij za individualno rabo, razen Če se s tem strinja 
agrarna oz. pašna skupnost in je to predvideno v republiških 
in občinskih načrtih. Doslej zgrajene stavbe na skupnem 
pašniku je dovoljeno uporabljati le za pašne potrebe, 
uporaba za nekmetijske namene pa je možna le s soglasjem 
pašne skupnosti in če je to usklajeno z občinskimi načrti. 
Pašniki, ki niso zajeti v skupne pašnike, se lahko uporabljajo 
za turistične in druge potrebe, vendar na njih ni dovoljeno 
graditi novih stavb, možno je le prenavljati stare. • C Z . 

P r e d n o v o l e t n o s r e č a n j e k m e t o v 
Naklo * Včeraj ie bilo Štefanovo in kmetje iz kranjske, 

nakelske in preddvorske občine so se zbrali na tradicio
nalnem prednovoletnem srečanju v Naklem. Najprej so se 
v kulturnem domu pogovarjali z Martinom Nosetom iz 
Zadružne zveze Slovenije in z gorenjskim članom 
upravnega odbora zveze Janezom Sebatom o problema
tiki zadružništva, nato pa so se preselili v pivnico 
Marinšek, kjer je bil še,družabni del srečanja. • C Z . 

u r a d n i z a s t o p n i k 
Trgovina 

Gjq^q22222| ( ° 6 4 ) 2 2 3 ~ 8 2 ° 

1 T A S (064) 241-592 
električni 
agregati 
ARIMAX-
HONDA 

aparati za pranje 

grelci zraka MASTER 

I K f f R C H E R 

ŽeCimo vam srečno novo teto 1997! 

Vlada je sprejela "pravila za gnojenje" 

Konec brezskrbnosti pri gnojenju? 
Časi, ko so kmetje brezskrbno trosili rudninska gnojila in izlivali gnojevko po njivah in 
travnikih, očitno minevajo. S sprejetjem vladne uredbe o vnosu nevarnih snovin in 
rastlinskih hranil v tla bo treba pri gnojenju paziti na mejne vrednosti, še posebej strog 
režim gnojenja pa bo veljal-na območjih s podtalnico. 

Slovenija se bo neodvisno od tega, ali se 
bo včlanila v Evropsko zvezo ali ne, 
morala prilagoditi standardom in pre
dpisom, ki veljajo v razvitih evropskih 
državah. Uredba, ki jo je vlada pred 
kratkim izdala na podlagi zakona o 
kmetijskih zemljiščih in je začela velja
ti v sredini tega meseca, je eden od 
korakov, da se slovensko kmetijstvo 
postopoma prilagodi zahtevam Ev
ropske zveze, ki v svoji kmetijski 
politiki vse bolj poudarja sonaravno 
gospodarjenje z naravnimi dobrinami 
oz. trajnostni razvoj. 

Da bi tudi v Sloveniji kmetijska in 
druga zemljišča, predvsem pa območja 
z viri pitne vode (s podtalnico), zaščitili 
pred onesnaževanjem in prekomernimi, 
škodljivimi obremenitvami, je vlada z 
uredbo o vnosu nevarnih snovi in 
rastlinskih hranil uredila odlaganje 
blata iz čistilnih naprav, komposta in 
mulja iz rečnih strug in jezer ter 
namakanje in gnojenju rastlin z živins
kimi in rudninskimi gnojili, predpisala 
pa je tudi mejne vrednosti letnega 
vnosa, določila stopnje zmanjševanja 
in druge ukrepe. Po tej uredbi se za 
nevarne snovi štejejo snovi v blatu 
čistilnih naprav, v mulju ali v vodi za 
namakanje, ki zaradi svojih lastnosti, 
količine ali gostote negativno vplivajo 
na rabo tal ali na kakovost podtalnice, 
kot rastlinska hranila pa dušik, fosfor in 
kalij v živinskih in rudninskih gnojilih, v 
blatu čistilnih naprav in v kompostu. 

Na hektar največ 
210 kilogramov dušika na leto 

Pri gnojenju z živinskimi gnojili (s 
hlevskim gnojem, z gnojevko in gnojni
co) letni vnos v tla ne sme presegati 210 
kilogramov dušika na hektar, 120 kilo
gramov fosforja in 300 kilogramov 
kalija. Obremenitev enega hektarja tal 
ne presega mejne vrednosti letnega 
vnosa teh hranil, če letna količina 
uporabljenih živinskih gnojil ni večja 
od količine gnojil, ki jih v tem Času pri 

reji govedi dajo tri glave velike živine (1 
G V Z = 500 kilogramov žive teže), pri 
reji prašičev in perutnine pa dve GVŽ. 
(Krave oz. telice, goveji pitanci in voli 
predstavljajo eno G V Z , biki 1,4 GVŽ, 
mlado govedo, staro od enega do dveh 
let, 0,7 GVŽ, teleta, 0,15, konji 1,2, 
žrebeta 0,5, ovce in koze 0,1, plemenske 
svinja in merjasci 0,34, prašičji pitanci 
0,13, pujski 0,007, perutnina 0,005 GVŽ 
- in tako dalje.) Na območju varstvene
ga pasu za zajem vode, na katerih je 
oskrbljenost z dušikom 30 kilogramov 
na hektar ali manjša, je mejna vrednost 
letnega vnosa dušika na hektar odvisna 
od vrste kmetijske kulture. Pri koruzi, 
krompirju, krmni in sladkorni pesi, 
zelju, travno deteljnih mešanicah in pri 
travinju ne sme preseči 170 kilogramov 
na hektar, pri ozimrn pšenici in ozimni 
ogrščici 150 kilogramov, pri ozimnem 
ječmenu je mejna vrednost 120 kilo
gramov, pri ozimni rži, jarem ječmenu 
in ovsu 80 kilogramov, pri repi in oljni 
repici 50 kilogramov, pri glavnati solati 
45 kilogramov, pri detelji 30 kilogra
mov... Če je letna oskrbljenost z miner
alnim dušikom večja od 30 kilogramov 
na hektar, mejne vrednosti dušika 
določijo po posebni enačbi. 

Pet let časa za prilagoditev novemu predpisu 
Uredba, ki je sicer začela veljati v sredini decembra, daje kmetijam in 

kmetijskim posestvom čas, da gnojenje prilagodijo novemu predpisu. V treh 
letih od uveljavitve uredbe morajo prilagoditi gnojenje na območjih 
varstvenega pasu za zajem vode, v petih letih uskladiti na lastnih kmetijskih 
zemljiščih gnojenje z živinskimi gnojili ter ravnanje s presežki gnojil, v tem 
času pa morajo v skladu s predpisi o urejanju gnojišč in greznic urediti tudi 
skladišča živinskih gnojil. 

Presežke živinskih gnojil je treba 
oddati ali predelati 

Kmetje in kmetijska podjetja lahko 
gnojijo svoja kmetijska zemljišča z 
živinskimi gnojili v količinah, pri kater
ih letni vnos rastlinskih hranil na tla 
enega hektarja ne presega mejnih 
vrednosti. Če kmetija ali kmetijsko 
posestvo nima kmetijskih zemljišč ali 
če zaradi reje živine nastajajo večje 
količine živinskih gnojil, kot jih lahko 
uporabi na lastnih zemljiščih, mora 
skleniti pogodbo o oddaji presežkov 
živinskih gnojil drugim lastnikom zeml
jišč, presežke predelati in jih v različnih 
oblikah prodati na trgu ali jih kako 
odstraniti v skladu s predpisi o ravnanju 
z odpadki. Gozdna zemljišča je prepo
vedano gnojiti z rudninskimi in živins
kimi gnojili, izjemoma je dovoljeno 
gnojenje pri presajanju sadik in sejan
ju, pri spodbujanju in utrjevanju rasti na 
brežinah ob cestah ter gnojenje na 
površinah za raziskovalne namene. 

Gnojevko je prepovedano izlivati 
po zasneženih travnikih 

Z gnojevko ali gnojnico je prepove
dano gnojiti zemljišča, ki so že nasičena 
z vodo ali so prekrita s snežno odejo, 
zemljišča v veliki strmini, odkoder bi 
gnojevka lahko odtekala po površini, ter 
tudi zamrznjena tla in vodna zemljišča. 
Prepoved gnojenja velja od 15. novem
bra do 15. februarja tudi za kmetijska 
zemljišča brez zelene oddeje ter vse leto 
za stavbna in nerodovitna zemljišča. Na 
območju varstvenega pasu za zajem 
vode je režim za gnojenje še strožji. 

Za namakanje ni dobra vsaka voda 
Vladna uredba tudi določa, da je za 

namakanje rastlin prepovedano upor
abljati vodo, pri kateri vsebnost težkih 
kovin presega imisijske vrednosti za 
težke kovine v vodah tretjega kako
vostnega razreda in pri kateri vsebnost 
nekaterih snovi v vodi presega mejne 
vrednosti, ki jih določa uredba. Na 
območju vodnega zajetja je namakanje 
rastlin prepovedano. 

Uresničevanje uredbe bodo nadzirali 
kmetijski inšpektorji ter inšpektorji, 
pristojni za varstvo okolja in za zdravje 
prebivalstva. Za kršitve je zagrožena 
kazen najmanj 50.000 tolarjev, v neka
terih primerih pa najmanj 200.000 
tolarjev. • C. Zaplotnik 

GORENJSKA TELEVIZIJA 

T E L E - T V 
K r a n j 

VMk dan od 19.00 do 23.00 ur* 
ob nodol|ah od 9.00 do 14.00 ur* 

V Kranju živi evropski prvak 

Ari osvojil kinološko Evropo 
Spor med slovenskimi in hrvaškimi kinologi o tem, čigava pasma je istrski gonič. 

p r o i z v o d n j a o k r a s n i h r a s t l i n , s a d i k , j a g o d , 
v r t n a r s k o s v e t o v a n j e i n i n ž e n i r i n g 

Na vrtnariji Reš v Podvinu že šesto leto 
gojimo okcasne rastline, zelenjavo in jagode 
ter se v zadnjem času ukvarjamo tudi z rejo 
rtojev. Za pomladansko sezono nudimo 
obsežen sortiment balkonskih rastlin, en
oletnic; zelenjavne sadike in sadike jagod. 
Posadimo tudi veliko obešank in visečih 
košar. Sicer pa so naša usmeritev novosti! 
Na vrtnariji v sezoni jagod oberemo do 10 
t kvalitetnih plodov. Poleti gojimo paradiž
nik in papriko v plastenjaku, pozimi pa 
motovileč. Za prednovoletni čas smo 
vzgojili božične zvezde. 

Ukvarjamo se tudi s svetovanjem. Nudi
mo strokovne nasvete z vrtnarskega po
dročja in nojereje. Ker se zavedamo, kako 
pomembno je izobraževanje ljubiteljev 

cvetja, pred prihajajočo sezono pripravlja
mo sklop predavanj, ki jih lahko organizirajo 
vrtnarji, Svetovalna služba, Hortikulturna ali 
Turistična društva sirom Slovenije. Na 
predavanjih bo poudarek na izbiri, sajenju 
in oskrbi balkonskih rastlin in enoletnic. 
Predstavljene bodo tudi vse novosti in 
"jesenske lepotice" - rastline, ki jih bomo 
vrtnarji vzgojili za hladnejše letne čase. 

Ob koncu leta se vsem prijateljem, 
cenjenim strankam in poslovnim partner
jem zahvaljujemo za izkazano zaupanje in 
želimo: Bodite zdravi in ostanite v cvetju 
tudi v prihajajočem letu! 

Vrtnarija REŠ 
Mošnje 2A 

Tel./fax: (064) 738-804 

Kranj, 26. decembra - Na 
letošnjem evropskem prvenst
vu lovskih psov • goničev v 
okviru Mednarodne kinološke 
federacije (FCI) je zmagal 
istrski gonič Ari , katerega last
nik je Kranjčan Jurij Rihtaršič. 

Ari je prvi lovski pes iz 
Slovenije, ki je kdajkoli nas
topil na evropskem prvenstvu. 
Nastopanje na evropskem 
prvenstvu je Juriju Rihtaršiču 
predlagal Jože Vester iz Trži
ča, po Jurijevih besedah eden 
največjih kinologov na svetu. 
V Belgiji je 6. in 7. decembra 
nastopilo Šest goničev različ
nih pasem iz šestih držav. Pse 
so ocenili po videzu, predvsem 
pa po njihovih lovskih sposob
nostih. V težkih pogojih, kjer 
so se bolje znašli lažji psi, so 
imeli zajci največjo nevarnost 
prav v Ariju. Ari je osvojil vse 
tam prisotne, švedski pre
dstavnik pa je bil odločen, da 
ga bo odpeljal s seboj. 

"EP v Belgiji je bilo zelo 
dobro organizirano, kar pa me 

je najbolj presenetilo in razve
selilo, je bil njihov častitljiv 
odnos do psov. Po slovenski 
navadi sem na primer Arija 
puščal pred restavracijo, ko 
smo imeli kosilo. Toda ko je 
to opazil predstavnik FCI-ja, 
mi je psa pripeljal v restavra
cijo," pravi Jurij Rihtaršič, 
sicer že dolgoletni predsednik 

Lovsko-kinološkega društva 
Gorenjske in tudi kinološki 
sodnik. 

Ar i pa sprva sploh ni bil 
kandidat za Belgijo. Jurij je 
želel tja peljati svojega druge
ga istrskega goniča Belina, ki 
pa ima napako v glasu, zato si 
je premislil. Tako je Jurij šele 
pred štirimi meseci kupil Arija 
v Poljanski dolini. Tega izred
nega goniča je že velikokrat 
videl, vedel je, da ima dobro 
genetsko osnovo. 

Ari je z zmago v najboljši 
luči predstavil istrske goniče* 
slovensko avtohtono pasmo. B 
tem so lovski kinologi prepn** 
čani, čeprav naši sosedje dru
gače mislijo, saj si omenjeno 
pasmo lastijo za svojo avtohto
no pasmo. Izvor pasme bo kot 
kaže treba dokazati pri FCI 
preko rodovnih knjig. Prva 
taka knjiga izvira iz leta 1921, 
kjer je jasno zapisano, da je 
bilo tedaj v Sloveniji 116 istr
skih goničev, na Hrvaškem paf 
le dva. • S. Šubic, slika: T. Doki 



UREJA: Vilma Stanovnik 

Včeraj zvečer so v Ljubljani razglasili najboljše športnike leta 1996 

NAJBOLJŠI N A G O R E N J S K E M 
M E D NAJBOLJŠIMI V SLOVENIJI 
Priznanje za najboljšo športnico leta je prejela atletinja Brigita Bukovec, za najboljšega športnika leta 
tajakaš Andraž Vehovar, za najboljšo ekipo v kolektivnih športnih igrah HK Olimpija Hertz, za 
najboljšo ekipo v individualnih športnih panogah pa olimpijski četverec brez krmarja VK Bled 
Kranj, 27. decembra - Društvo športnih novinarjev Slovenije je 
včeraj zvečer v Festivalni dvorani v Ljubljani razglasilo 
najboljše športnike, športnice in ekipi letošnjega leta. Športni
ki« ki so prejeli odličja na največjih mednarodnih tekmovanjih, 
Pa so dobili najvišja priznanja Olimpijskega komiteja Slovenije: 
velike statue. Popoldne je najboljše športnike sprejel tudi 
predsednik Milan Kučan in trem starostam slovenskega športa 
Podelil visoka državna odlikovanja: Leon Stukeli je prejel zlati 
častni znak svobode, Boris Gregorka in Drago Ulaga pa srebrna 
častna znaka svobode. 
, Na dan samostojnosti, tradi

cionalni dan podeljevanja priz
nanj najboljšim športnikom 
Slovenije, se je v v Festivalni 
dvorani zaključilo letošnje 
športno leto. Za nekatere šport
nike se je sicer zaključilo že 
?Pomladi, poleti ali jeseni in se 
le pred kratkim začelo že novo 
športno leto, vendar so v glaso
vanju Društva športnih novinar
jev upoštevani le rezultati v že 
jninuli sezoni, ki so jih športniki 
dosegli do oktobra letos. 

Po pričakovanjih sta športni
ka leta 1996 postala srebrna 
pHmpijca, kajakaš Andraž Ve-
novar in atletinja Brigita Buko
ve. Na drugo mesto v moški 
konkurenci se je uvrstil smu
čarski skakalec Primož Peterka 

(najboljši v glasovanju za gor
enjskega športnika leta), v 
ženski konkurenci pa je druga 
v Sloveniji alpska smučarka 
Urška Hrovat. Tretji v Sloveni
ji je atlet Gregor Cankar, tretja 
med Slovenkami pa je najboljša 
Gorenjka Andreja Grašič. 

Najboljša ekipa leta v kolek
tivnih športnih igrah so hokejisti 
HK Olimpije Hertz (na Gorenjs
kem vaterpolisti Triglava), naj
boljša ekipa v individualnih 
športnih panogah pa so tako v 
Sloveniji kot na Gorenjskem 
veslači olimpijskega četverca 
brez krmarja VK Bled v postavi: 
Sadik Mujkič, Milan Janša, Jani 
Klemenčič in Denis Žvegelj. 

Poleg teh izbrancev Društva 
športnih novinarjev so velike 

Olimpijski četverec brez krmarja VK Bled v postavi: Denis Žvegelj, 
Milan Janša, Sadik Mujkič in Jani Klemenčič je najboljša ekipa v 
individualnih športnih panogah na Gorenjskem in v Sloveniji. 

evropski prvak s kanujem Si
mon Hočevar, tretjeuvrščeni v 
svetovnem pokalu v disciplini 
K-lFedja Marušič, evropski 
balinarski prvak Uroš Vehar 
ter svetovna prvaka plesalca 
Katarina Venturini in Andrej 
Škufca. • V.S. 

statue Olimpijskega komiteja 
dobili še: svetovne ekipne prva
kinje v kegljanju, dobitniki 
srebrne kolajne na SP v spustu 
na divjih vodah kajakaško 
moštvo 3X C-l , dobitnik bro
naste kolajne na SP v smučars
kih poletih Urban Franc, 

Letošnje leto je bilo za slovensko športno plezanje najboljše doslej 

ČUFARJEVA IN GROM MED SVETOVNO ELITO 
Navdušujejo pa tudi rezultati v mlajših kategorijah, saj so mladinci na svetovnem prvenstvu 
osvojili kar pet kolajn, najmlajša skupina fantov pa je osvojila naslov svetovnih prvakov 
Ljubljana, decembra • V poslovnih Uubljana, decembra • V poslovnih prostorih tovarne Lek v 
Ljubljani so slovenski športni plezalci in plezalke slovesno 
Zaključili letošnjo sezono, ki sojo pred kratkim končali z zadnjo 
tekmo za svetovni pokal v nagovoru ob Gradcu. Kot je v 

S'otielitvi priznanj najuspešnejšim dejal načelnik Komisije za 
Portno plezanje Tomo Česen, je leto 1996 pomenilo še eno 
stopnico v uspehih slovenskega športnega plezanja in je bilo 
'•krati tudi najuspešnejše doslej. 

Iztekajoče se leto so namreč 
zaznamovali odlični rezultati 
^ovenskih tekmovalcev, tako v 
ionski kot moški konkurenci, 
ïycli mladi športni plezalci so 

b lji letos še uspešnejši kot lani, 
S aj so v skupni razvrstitvi neur
adnega evropskega pokala po
dali kar polovico zmag, poleg 

ega pa so na svetovnem 
Prvenstvu novembra v Moskvi 
Jvojili kar 5 kolajn. Med 20 
drŽavami udeleženkami je bila 
fkipa Slovenije po številu ko-
laJn druga najuspešnejša. V 
najmlajši kategoriji fantov pa 
S o tekmovalci domov prinesli 
naslov svetovnega prvaka, 

j Poleg tega so športni plezalci 
j dosegli tudi nekaj vrhunskih 
j VzPonov, kjer je najpomembnej-
?a prva slovenska čista desetka, 

PJ jo je v Bohinji Beli uspela 
Nplezati Martina Čufar, pri 
lantih pša se je izkazal zlasti 
Jure Golob, ki se je iz turneje 
Po ZDA vrnil s preplezano 
Sl)*erjo težavnosti 8c. 

Ker je bilo vseh odličnih 
[e2ultatov v minuli sezoni res 
eliko, se je Komisija za šport-

n ° plezanje odločila, da ob 
*aključku sezone podeli priz

nanja res najboljšim. Za najus
pešnejšo športno plezalko leta 
1996 je ponedeljkovi slovesnos
ti priznanje prejela še ne 20-
letna Mojstrančanka Martina 
Čufar, ki je v letošnji sezoni 
prvič v svoji karieri stala na 
stopničkah najboljših plezalk 
sveta. Martina je bila na Mas
tni v Newportu v ZDA 4. v 
hitrostnem plezanju, na Mastru 
v Serre Chavelierju v Franciji 
pa je po vodstvu v polfinalu 
tekmo končala na 7. mestu. Na 
boulder tekmi v Val dTseru pa 
je dvakrat z 2. mestom dokonč
no pokazala, da spada v sam 
svetovni vrh. Na največjem 
Mastru v Arcu je bila peta, na 
svetovnem mladinskem 

Írvenstvu je osvojila srebrno 
olajno, pred domačo publiko 

v Kranju pa je bila šesta. Poleg 
tega je tretjič zapovrstjo postala 
državna prvakinja. 

Za nauspešnejšega Športnega 
plezalca letošnjega leta je priz
nanje dobil 23-letni Vrhničan 
Aljoša Grom, ki ie prav na 
zadnji tekmi v Gradcu uresničil 
svoje načrte in prvič v karieri 
nastopil v finalu najboljših ple
zalcev na svetu. Njegovo 6. 

Rektor plezalnih reprezentanc Vito Čehovin čestita naši 
i"aJboljši športni plezalki Mojstrančanki Martini Čufar. 

Priznanja za odlične rezultate so dobili trije mladi Tržičani: 
Tomaž Valjavec, Klemen Bečan in Matej Sova. 

Katarina Štremfelj (PK Škofja 
Loka), ki je na svetovnem 
mladinskem prvenstvu v kate
goriji od 16 do 17 let osvojila 
srebrno kolajno. Poleg tega je v 
svoji skupini zmagovalka le
tošnjega evropskega mladinske
ga pokala, v letošnji sezoni pa je 
kot članica državne reprezen
tance več kot odlično debitirala 
na tekmah svetovnega pokala. 
Na tekmi v Kranju je osvojila 
12. mesto. Katanna je bila v 
končni uvrstitvi državnega 
prvenstva druga za Martino 
Čufar. 

Za mlade upe slovenskega 
športnega plezanja pa očitno 
zelo dobro skrbijo pri ŠPO 
Tržič, saj so kar trije tekmoval
ci iz tržiškega plezalnega kluba 
prejeli priznanja. Tomaž Valja
vec je na svetovnem mladins
kem prvenstvu v težavnosti 
postal svetovni prvak v kategor
iji od 14 do 15 let, poleg tega pa 
je domov prinesel tudi bronasto 
kolajno iz hitrosti. Zmagal je 
tudi v skupnem seštevku v svoji 
kategoriji v evropskem mla
dinskem pokalu. Srebrno kolaj
no je na svetovnem mladinskem 
prvenstvu v kategoriji od 14 do 
IS let osvojil Klemen Bečan, 
prav tako pa je kot drugi končal 
v skupnem seštevku evropskega 
mladinskega pokala. Matej 
Sova pa je zmagal v kategoriji 
od 16 do 17 let v skupnem 
seštevku evropskega mladins
kega pokala. • V. Stanovnik, 
foto: T. Doki 

Katarina Štremfelj je najboljša 
mladinka, uveljavlja pa se tudi 
v članski konkurenci 
mesto pomeni doslej najboljši 
slovenslti rezultat v moški kon
kurenci. 

Da imamo na Gorenjskem 
veliko obetavnih mladink in 
mladincev, pa dokazujejo tudi 
priznanja, ki so jih prejeli 
tekmovalci za kolajne svetov
nega mladinskega prvenstva in 
zmagovalce evropskega prvenst
va. Tako je med dekleti priz
nanje prejela Kranjčanka 

V A B I L A , P R I R E D I T V E 
Slavnostni hokejski turnima Jesenicah - Danes ob 18. uri se 

bo s tekmo HK Acroni Jesenice : HK Triglav začel hokejski 
turnir posvečen 40-letnici osvojitve 1. naslova državnih prvakov 
za jeseniške hokejiste. Še pred tekmo bodo nastopili tudi 
domači umetnostni drsalci. Jutri ob 18. uri bo tekma med 
moskovskim Spartakom in blejsko Sportino, turnir pa se bo 
slovesno zaključil v nedeljo, ko bo ob 14. uri tekma za tretje 
mesto, ob 17. uri bo sprejem za igralce in hokejske delavce, ki 
so sodelovali pri 1. osvojitvi naslova državnega prvaka. Ob 
17.55 bo svečana podelitev plaket in predstavitev udeležencev, 
ki so sodelovali ob osvojitvi 1. naslova državnih prvakov, ob 
18.15 uri pa se bo začela tekma za 1. mesto. Zaključek turnirja 
je previden ob 20.30 uri, ko bodo podelili tudi pokale. • V.S. 

Novoletni spominski hokejski turnir malčkov - HK Triglav 
Kranj bo jutri, 28. decembra organizator novoletnega turnirja 
malčkov v spomin Rudija Zalokarja. Turnir se bo začel ob 8.30 
uri v dvorani PPC Gorenjski sejem v Kranju. Za turnir so se 
prijavile ekipe Olimpije Hertz, Acroni Jesenic, Sportine Bled, 
Rosemheima, Beljaka in domačega Triglava. Tekma za prvo 
mesto bo predvidoma ob 17.20 uri. 

Vaterpolo spored - Jutri bodo hokejisti odigrali 7. rog 
državnega prvenstva. Ob 20.30 uri bo na olimpijskem bazenu 
v Kranju tekma M.I.Triestina - Triglav, v ljubljanskem Tivoliju 
se bosta srečali ekipi Mogote in Kokre, ter Tivolija in Probanke 
Lesing, v bazenu Kolezija pa Koper in Portorož. • V.S. 

Košarkarski spored -V A2 ligi za moške bo ekipa Gradbinca 
Radovljice jutri, v soboto, ob 19. uri v športni dvorani 
Gimnazije Jesenice gostila ekipo Zagorja. Ekipa Triglava 
odhaja na gostovanje k Kemoplastu Šentjur, Loka kava pa v 
domači dvorni na Podnu gosti ekipo Slivnice. • V.S. 

N A M I Z N I T E N I S 

! ../Nsr7Ç**w /a " i mm m •( m. 

Namiznotenisači v Krizah - Minulo nedeljo so člani NTK 
Križe pripravili tradicionalni božično - novoletni turnir. V 
osnovni šoli v Krizah je tekmovalo več kot sto igralcev in igralk 
iz 26 klubov Slovenije in Hravaške. Med moškimi je šla zmaga 
na HrvaŠko z Juzbašičem (Ind.Zagreb), v ženski konkurenci pa 
je Martina Safranova (Il.Med.) v finalu premagala Izolanko 
Kristino Rahotin. Pokrovitelj turnirja je bilo gostišče Smuk. 

• V.S., foto: T.Dokl 

J E S E N I Š K A Š P O R T N A P R I Z N A N J A 
Z A T E K M O V A L N E D O S E Ž K E 
Jesenice, decembra • Letošnja priznanja občine Jesenice • 
Gregorčičeve plakete - za najvidnejše tekmovalne in 
druge dosežke sta prejela dva posameznika in klub. 

TATJANA DVORSAK je plaketo prejela za 20-letno 
delo pri razvoju Judo sekcije na Jesenicah. Vsa leta skrbi za 
tehnične posle pri Judo sekciji, organizira tekmovanja, 
delovne akcije članov, pridobiva sponzorje in skrbi za 
druge akcije zbiranja sredstev. 

JERNEJ KOBLAR je plaketo prejel za dosežke v 
smučarskem športu. Po uspehih v pionirskih in mladinskih 
vrstah je sedaj član A ekipe slovenske reprezentance. 

V prejšnji sezoni je zmagal na štirih FIS tekmah, na 
državnem prvenstvu pa je v smuku zasedel 2. in v 
superveleslalomu 3. mesto, nekaj vidnejših uvrstitev pa je 
dosegel tudi že na tekmah svetovnega pokala. 

SKAKALNI KLUB STOL ŽIROVNICA pa je plaketo 
dobil za dolgoletno uspešno delo v smučarsko-skakalnem 
športu. Številni tekmovalci so posegli po najvišjih državnih 
naslovih, v bivši Jugoslaviji in novi državi Sloveniji, 
vrhunec prizadevanj trenerjev in vodstva kluba v delu s 
tekmovalci pa je naslov svetovnega prvaka Francija Petka 
leta 1991. 

Prizadevni člani kluba STOL Žirovnica pa so uspešni 
tudi na organizacijskem področju, saj so bili med drugim že 
trikrat prireditelji državnega prvenstva Slovenije v smu
čarskih skokih v Planici. • J. Rabič 

ž e l i t e 

S N O W B O A R D - a t í 
B O A R D V E Z I 

CUFF SOFT 
(HOOGER B.) (HOOGER B.) 

RALLY SOFT 
(HOOGER B.) (HOOGER B.) 

EYE FREESTYLE 
(GOLTES) (GOLTES) 
EHO HARD 

(HOOGER B.) (HOOGER B.) 

CENA/KOMPLETA 

5 5 . 6 0 0 

6 4 . 6 0 0 

5 3 . 7 0 0 

5 5 . 7 0 0 

f̂-""̂ "̂""*̂ ^̂  ~ l̂k. 

4000 Kranj, Jenkova 4, tel.: 064 221-129, Int. 2 



R e k v i j e m z a S l o v e n c a 

Rdarlco Jenšterle, zunanji sodelavec 

Konzorcij 
lastnikov 
podjetja Slo
venec, d. o. o., 

je dokončno pokopal edini 
slovenski konservativni 
dnevnik Slovenec. Delničar
ji so namreč pri sodišču 
vloiili predlog za uvedbo 
stečajnega postopka. Če
prav je bilo le nekaj časa 
bolj ali manj jasno, da se je 
Slovenčeva pot končala, 
zdaj ni več dvomov o tem, 
da je desnica ostala brez 
svojega edinega dnevnika. 

Slovenec je po spremembi 
sistema postal prvi novi 
časopis v drlavi, že pri 
rojstvu pa mu precejšen del 
javnosti (predvsem tiste, ki 
sodi na področje levice) ni 
bil naklonjen. Peterletova 
vlada mu je priskrbela po
sebna sredstva iz postavke 
"pluralizacija medijev", si
cer pa so bili največji delni
čarji v njem Slovenski 
krščanski demokrati, tednik 
Družina in nekateri zdomci. 

Časopis je kmalu po vsto
pu v medijski prostor začel 
doživljati velike pretrese na 
samem uredniškem vrhu. 
Njegovi uredniki so se ne
prestano menjavali, njihovo 
prihajanje pa je bilo vedno 
povezano z uredniško poli
tiko, čeprav je bilo v ozadju 
čutiti tudi to, da časopis 
nikakor ne more postati 

rentabilen. Kljub temu so 
ga s finančnimi injekcijami 
vedno znova reševali, pre
dvsem pa čakali na čas 
volitev. Slovenec se je v 
predvolilnem času povsem 
jasno postavil na linijo SKD 
in znotraj desnega prostora 
tudi napadal Janševe social
demokrate, ki mu te pozicije 
seveda ne morejo pozabiti. 

Zaradi tega ni prav nič 
čudno, če pomladne stranke 
navkljub svojemu uspehu na 
zadnjih volitvah nimajo in
teresa po tem, da bi časopis 
obržale. Mesto, ki ga ima v 
tej novorojeni koaliciji 
krščanska demokracija, je 
pač preslabo, da bi lahko 
svoj interes ohranitve časo
pisa predstavila kot splošni 
interes "pomladne koali
cije". Poleg tega je Slove
nec praktično usahnil že z 
zadnjo stavko, ko je razpa
dla naročniška mreža. Ver
jetno bi naročnike zelo 
težko prepričali, naj mu še 
naprej ostanejo lojalni, ko 
pa jih je časopis vedno 
znova puščal na cedilu. V 
tej luči je ilustrativna izjava 
nekaterih naročnikov, ki 
pravijo, da časopisa sicer 
niti ne pogrešajo, bolj ner
odno pa je, ker nimajo več 
papirja za podkurit. V tej 
misli je grenka usoda vseh 
dnevnikov na svetu, pri 

katerih je takoj naslednji 
dan pomembna predvsem 
kvaliteta papirja. In to ne 
takega, da bi se odlikoval po 
svoji bleščici, pač pa po tem, 
da hitro zagori ali je prir
očen za brisanje oken. Z 
drugimi besedami to pome
ni, da je ni bolj stare navade 
na svetu, kot je včerajšnji 
časopis. 

In Slovenec je bil v svoji 
zgodovini pogosto že ob 
izidu "včerajšnji", saj so ga 
v aktualnosti prekašali drugi 
slovenski dnevniki, pre
dvsem pa tisti, ki so medijs
ki prostor oblikovali še v 
bivšem sistemu. Slovenec je 
bil zanimivo branje za.poli
tike in novinarske komenta
torje, ne pa tudi za številne 
naročnike, ki so se nanj v 
glavnem naročili po žup
nijski direktivi in mu potem 
zaradi nje tudi ostali zvesti. 

S Slovenčevim odhodom 
izgubljamo pomemben po
litični medijski prostor v 
dnevnem tisku, hkrati pa je 
to nov dokaz, da se tudi 
politika močno spreminja. V 
današnji Sloveniji je nemo
goče preživeti z obrazci 
izpred petdesetih let. Časo
pisi, ki hočejo preživeti, 
morajo najprej misliti na 
svoje bralce, šele potem pa 
na politične botre in njihove 
dnevnopolitične interese. 

Pogled z drugega brega 

G l e j z v e z d i c e b o ž j e 

Peter Čolnar, zunanji sodelavec 

Mesta in na-
' selja so še ved

no odeta v množico lučk in 
okraskov, ki izražajo našo 
radost in veselje v pričako
vanju novega. Čez štiri dni 
naj bi se zgodilo nekaj edinst
venega, prelomnega, ko 
bomo zapisali 1997. Po iz
menjavi čestitk, najboljših 
želja in slovesni postavitvi 
novih koledarjev, bodo zvez
dice, ki nam sedaj migetajo iz 
vseh strani, nekako obledele, 
ugasnile in pred očmi nam bo 
stopilo vse tisto vsakdanje, ki 
je sedaj v temnem ozadju. 

Tudi Kranj ponuja te dni 
dve plati. Ne gre samo za 
simboliko. Samo primerjajmo 
glavno življenjsko žilo od 
Maistrovega trga, preko Pre
šernove ulice do Glavnega 
trga na eni strani in na drugi 
obe vzporedni cesti, Tavčar
jevo in Tomšičevo ulico. 

Naši predniki so jima vča
sih rekli "uscana" in "usrana" 
cesta. Po mestu je bilo, tako 
kot sedaj, precej gostiln, obe 
temni krajni obrobni ulici pa 
sta bili očitno primerni tudi za 
nekatera manj častna opravila 
odhajajočih eostinskih obis
kovalcev. Če bi dosledno 
sledili takšnemu ljudskemu 
poimenovanju, bi pravzaprav 
morali Maistrov trg imenovati 
"krvavo polje", "trg strez
nitve" ali kaj podobnega. 

Pravijo, da vsa pota vodijo 
v Rim. V kranjskem mestnem 
centru pa vodijo vsa pota 
starega mestnega jedra na 
Maistrov trg. Tu so se večkrat 

vnemale prave bitke vračajo-
čih se pivcev, ki so v vnetih 
razpravah vsak v svojem 
lokalu očitno prihajali do 
tako različnih pogledov na 
svet, da so jih lahko razrešile 
samo pesti. 

V čem je vidna današnja 
svetla in temna plat starega 
mestnega jedra? Upam, da se 
niso ohranile posebnosti obeh 
obrobnih mestnih cest. Ne 
vem, če so srečanja na Mais
trovem trgu še vedno tako 
nepomirljiva in ostra. Gre za 
skrivnosti kranjske noči, ki 
ima pač svojo moč... Tisto, 
kar počasi zbuja vse večjo 
pozornost obiskovalcev star
ega centra je vse več osirotelih 
opuščenih hiš. Predvsem v 
Tavčarjevi in Tomšičevi cesti. 
Prazne hiše dajejo navdih 
neprivlačnosti, odbojnosti in 
smrti. Zaprašena, ponekod 
tudi razbita stekla. Hišna 
vrata, kjer se na prvi pogled 
vidi, da jih že dolgo ni našel 
ključ. Zaprta, včasih poveše-
na polkna... 

Kaj se dogaja z mestom, v 
katerega so včasih drli iz vseh 
vetrov? Kako to, da hiše v 
najožjem centru niso zanim
ive ne za stanovalce, ne 
trgovce? Kako je mogoče, da 
sameva naprimer visoka hiša 
z velikim dvoriščem v Regin-
čevi ulici (gre za predhodnico 
Tomšičeve)? Zakaj je prazna 
naprimer tudi hiša v Tavčar
jevi ulici, ki je še pred kratkim 
kar malo odbijala zaradi 
svoje moderne gosposkosti, 

zaradi svojih velikih svetlih 
oken, ker je bila zgrajena pač 
v novejšem času? Ali v Kran
ju sploh kdo poskuša odgo
voriti na takšna vprašanja? 
Ali koga zanima, kaj se 
dogaja z mestom, kako se in 
kako se bo razvijalo? 

Ko si v času migetajočih 
lučk ogledujemo staro mesto, 
se ni mogoče izogniti enkrat
nemu Pungertu. Le kje na 
svetu se tako nenavadno in 
dokončno zaključi mesto? 
Kje je na enem mestu toliko 
zanimivosti in kje takšno 
izredno privlačnost tako sla
bo izkoriščajo? To je kraj, 
kjer z rta travnika strmo 
pogledamo navzdol na izliv 
Kokre v Savo. Lepo je, da v 
zadnjih letih lahko za starins
ko cerkvico popijemo tudi 
kavo, še lepše pa bi bilo, če 
bi bi bil to izhodiščna točka 
za ogled znamenitega kranjs
kega dvojnega obrambnega 
obzidja... Lepo bi lahko bilo, 
pa kaj, ko se že kar novoletna 
okrasitev izogne temu delu 
mesta. 

Kaj hočemo!? Nekdo bo 
rekel, da prednovoletni čas 
ni najbolj primeren za načrte 
in predloge. Ni tako! Mar se 
nam ne porodi največ iskrivih 
misli, največ tudi na vinski 
resnici globokoumnega raz
mišljanja, končno pa tudi 
najboljše želje za vse ljudi na 
svetu, prav v času novoletne
ga migetanja božjih zvezdic. 
Gre za čas, ko vsem zaželimo 
srečo! Zakaj je ne bi tudi 
temu našemu mestu? 

B o ž i č n a z g o d b a 
Valerija in Mitja: brat in sestra • 

z njima sem se pogovarjala 
Tončka - njuna teta, pri kateri bosta preživela 

novoletne prazn ike 
Teo - eden izmed očimov * 
Albina - njuna prava mama 
Dušan, Ivana in Daniel -

popol brata in popol sestra 
Valerija: "Zaradi mene lahko kar greš, jaz ti 

ne bom nič povedala!" 
Tončka: "Ne bodo taka, sicer si mi pa 

obljubila, da boš sodelovala." 
Mitja: "Če Valerija ne bo, tudi jaz ne bom!" 
Tako se je začelo. Ko sem že vsa premra-

Žena po dobri uri končno našla pravi blok in 
pravo stanovanje in ko sem potihem upala, da 
se bom usedla, da bomo malce poklepetali, se 
je zgodilo to. Stala sem pri vratih in nisem 
vedela, bi šla naprej ali bi se enostavno 
poslovila. Deček, ki mu je bilo ime Mitja, je 
sedel na kavču in gledal televizijo, Valerija pa 
je nekaj brala v kuhinji, za mizo. Tončka, ta, 
ki me je povabila, je stala na sredi med njima, 
vsa majhna in drobna in ni vedela, kaj bi. 

Valerija: "Kar stopi naprej, saj sem se samo 
hecala." 

Mitja se je ob teh besedah na glas zahitital in 
me s svojimi živahnimi očki pogledal izpod 
kape, ki jo je imel poveznjeno čez oči, da je 
komaj kaj videl. 

Tončka: "Taka sta, ne morem pomagati. 
Najprej me spravita ob živce, potem pa se 
smejita, kot da ne bi bilo nič." 

Res sta se smejala. Toda le poredno in 
nagajivo, tako da sem se jima pridružila še 
sama. Mitja je nekje vmes iztegnil roko in 
pokazal na televizijski ekran, kjer so se neki 
avtomobilisti ravno z vsem truščem "srečali" v 
nekem križišču in se jezili drug na drugega. 
Valerija je zlezla s stola in izginila v shrambi. 
Čez nekaj trenutkov se je spet prikazala z 
zvrhanim krožnikom potice, ki jo je sama 
spekla. To je povedala kasneje. Bil je božič, 
dan miru, ljubezni in družinske topline. 

Valerija: "Božič je zmeraj tako žalosten. Nič 
se ne dogaja, nobene zabave ni nikjer, vsi 
sedimo okoli jaslic in se "glodamo". To je no 
veliko sranje! Potem vrtam po sebi in se 
spominjam stvari, ki bi jih najraje pozabila. A, 
ne, Mitja, da je res tako?" 

Mitja se je za hip utrgal od televizije, nas 
preletel s pogledom in skomignil z rameni, kot 
bi hotel reči: Pa kaj me to briga!? Seveda, imel 

U S O D E 
P i š e : M i l e n a M i k l a v č i č 

je šele 12 let! Teta Tončka je stopila od enega 
dç drugega, ju pobožala po laseh in stisnila k 
sebi. Ljubčka moja, jima je govorila, in ju 
crkljala z očmi. "Sta še kaj lačna, vama 
pripravim sendviče?" 

"Sama ne ve, kako bi naju razvajala," se je 
zasmejala Valerija. 

"Prede okoli naju kot mlada mačka in nama 
bere želje iz oči. Valerija, bi to ali bi ono, 
Mitja, imaš še zmeraj rad kakav v mleku... Ko 
je praznikov konec, se mi zmeraj zdi, da se mi 
je sanjalo, take stvari se mi dogajajo." 

"Še k maši sva šla in k pomočnici," se je 
oglasil še Mitja. 

"Ti ne veš, kako dobre jaslice so naredili v 
cerkvi! Z Valerijo sva kar spila in sva jih 
gledala!" 

Valerija in Mitja že sedmo leto preživljata 
praznike pri teti Tončki. Skupaj, ker drug brez 
drugega ne moreta. Valerija je stara osemnajst 
let in 5 mesecev in je že izučena šivilja. Dela 
pri neki zasebnici (samo ne bom dolgo, ker me 
samo izkorišča, plača pa bolj slabo!), pri njej 
pa tudi stanuje. Pod domačo streho je živela 
bolj malo. Nekaj let, nič več. 

"Moja mama je nekaj posebnega. Moški so 
se nanjo lepili kot na nobeno drugo. Zmeraj je 
imela kakšnega. Nekateri so bili samo 
"nočni". Ne veš, kaj to pomeni? Čisto 
enostavno. Prišli so, ko je bila že tema, da 
jih ne bi kdo videl, se zaprli z mamo v 
spalnico in se čez kakšno uro ali dve spet 
izmuznili na piano. Barabe! Z Dušanom, ki je 
bil starejši od mene, sva morala medtem čakati 
na stopnišču ali pa so naju napodili na 
podstreho. Zaradi ljudi. Stanovanje smo imeli 
tako manjhno, da bi najina radovedna ušesa 
vse slišala. Tega pa "nočni" gospodje niso 
želeli. Hudič je bil naslednji dan, ko je moral 
Dušan v šolo. Že tako ni nikoli nič znal, ob 
takih dnevih je bilo še slabše. Kolikokrat je v 
razredu zaspal! Seveda so učitelji začeli 
spraševati, kaj je temu vzrok. Naši sosedje 
pa, kakršni so bili, so povedali nekatere 
podrobnosti. Mama se je potem lepo oblekla, 
se naličila, in se odpravila v šolo. Tam je malo 
pojokala, kako težko živi, da mora preživljati 
dva otroka, da ima slabo plačo in da mora 
zato delati še ponoči in verjetno tisti hrup moti 
spanje njunih otrok. Ja, tako je govorila! 
Dušan je bil nagle jeze. Že ko je bil mlajši. 

Tako je kakšnega prebutal, da je bil ves krvav! 
Saj ni bilo čudno. Nikogar ni imel, ki bi mu 
povedal, kaj je prav in kaj ne. Mami je bilo Že 
takrat vseeno (danes je ne briga niti to, kje 
otroci smo)! Pa tako rad bi postal šofer! Ti si 
sploh misliti ne moreš, kako je sanjaril o 
potovanjih, o tovornjakih, o kakšni daljni 
deželi, o kateri nisem imela niti pojma, da je 
na zemeljski obli! 

Mama se je v tisti zmešnjavi poročila. 
Albinca moja, ji je govoril tip, s katerim se je 
vzela. Prišel je nekje z juga, saj se nikoli ni, 
vsaj kolikor jaz vem, naučil govoriti po naše. 
Dušana ni maral, mene pa je. (Teta Tončka, ali 
ji VSE povem?, je vmes zaklicala teti.) Jemal 
me je v naročje in me zibal na kolenih. Ali pa 
me je božal. Vsako soboto je bil on tisti, ki me 
je moral skopati v banji. Baraba pokvarjena! 
Mama je bila že noseča in se je težko 
prenašala, zato ji je bilo vse prav. Nič ni 
hotela videti, ko je nekoč premlatil Dušana kot 
psa. In to zaradi ene "brezvezniške" stvari, saj 
ne vem več, kaj je bilo. Dušan je ležal na tleh, 
v nezavesti. Potem so zdravniki ugotovili, da 
jo je skupil po glavi. Ta norec zmešani mu je z 
glavo tolkel po steni! O, saj je ni tako poceni 
odnesel! Dobil je pol leta ali koliko pogojno, 
to se spomnim. Samo Dušana jè še bolj 
sovražil." 

Tedaj je prišla v kuhinjo Tončka. Kava, ki jo 
je nosila na pladnju, je omamno dišala. 

"Z Albino sva bili sestri. Doma nas je bilo 7 
otrok in edino ona je šla po krivih poteh. Ti 
presneti moški, brez njih ni mogla niti eno 
noč! Prvič smo ji bili doma dobri, ko je rodila 
Dušana. Bila je zima in ni imela kam iti. 
Mesec ali dva po njegovem rojstvu je izginila 
in ga nam pustila v varstvu. Jaz sem se takrat 
ravno molila. Vseeno sem otroka negovala, 
kolikor sem vedela in znala. Bil je prijazen in 
ljubek in nekako se mi je prirasel k srcu. Po 
dobrem letu se je Albina spet prikazala in 
meni nič tebi nič popokala cunje, oblekla 
Dušana in izginila. Da je to njen otrok, da sije 
našla stanovanje in moškega, ki bo skrbel za 
drulino in da naj bomo lepo kar tiho. Saj smo 
bili, kaj smo hoteli drugega?! Le po Dušanu 
mi je bilo dolgčas. Nekoč sem jo šla obiskat, 
pa je ukazala tistemu molakarju, ki je bil z 
njo, naj me postavi pred vrata. In dobesedno 
to je naredil. Saj se ni dalo z njo niti pametno 

pogovoriti, kaj šele kaj drugega!" "Takrat, ko 
je oni rogovilel do krvi pretepel Dušana (imel 
je pretres molganov, zlomljeno ključnico in 
številne podplutbe), se je vmešala socialna. Da 
tako ne gre, so govorili, in da mora Dušan 
stran. Albina je takrat imela enega svojih 
slabih dnevov, saj ni niti trpnila z očmi, ko so 
otroka odpeljali. Bogvedi kakšne traparije so 
ji šle po glavi! Dušana so dali v neko rejniško 
drulino na Dolenjsko. Nekajkrat sem ga 
obiskala, toda potem, ko sem videla, kako je 
fantu dolgčas in kako trpi, sem z obiski 
prenehala. Rejnica je bila dobra z njim, 
pomagala mu je, da je nadoknadil v šoli in 
tudi njeni pravi otroci so ga vzljubili. (Danes 
je Dušan srečno poročen, ima majhnega sina, 
toda livi v Švici, kjer dela kot kuhar v nekem 
hotelu.) " 

Valerija je spet povzela besedo: "Dušan je 
edini izmed nas, ki je imel srečo. Potem ko 
sem bila malo starejša, mi je velikokrat pisal o 
sebi in o svoji rejnici. Tako sem vedela, da je 
bila zelo dobra in da je bil srečen pri njej. 
Upala sem, da če bom dovolj pridna, bo prišla 
tudi po mene. Toda to se ni zgodilo. 
(Dušanova rejnica je resno zbolela in to je 
bil edini vzrok, da ni prišla k njej še Valerija.) 
Začela sem hoditi v šolo. Kako si lepa punčka, 
mi je govoril mamin mol in me kar naprej 
bolal in bolal in bolal. Bala sem se ga. 
Zvečer se nisem upala v stanovanje in sem se 
skrivala na podstrešju in po stopnicah. Ni bilo 
ne Dušana in ne mame, nikogar, h kateremu bi 
se zatekla. "Živ pod'n!" Ta proseč nemarni, še 
danes vidim njegove svinjske oči, pa je lazil za 
mano in se slinilpo meni! O, vem, kaj je hotel! 
A ni tako, teta Tončka! Pa mu ni uspelo!" 

Tončka: "Slišala sem, po ovinkih, da je 
začela Albina piti. Take govorice pridejo 
naokoli kot blisk. Želela sem se sama 
prepričati, ali je res. Usedla sem se na avtobus 
in se dobesedno zgrozila, ko sem vstopila v 
stanovanje. Take svinjarije še nisem nikjer 
dotedaj visela. Posode je bilo, kolikor hočeš, 
umazanih cunj tudi, v kišti za drva pa so lelale 
nametane prazne steklenice. Vsa vrata so bila 
odprta, toda nikjer ni bilo nikogar. Kako sem 
se prestrašila, ko je izpod kupa odej pokukala 
Valerija. Revše ubogo je bilo bolno, vročina jo 
je kar kuhala, ta presneta lenska pa jo je 
pustila samo doma! Od sosedov sem poklicala 
zdravnika, ta pa rešilni avto. Imela je 
pljučnico in tedaj so jo komaj rešili, tako 
hudo je bilo..." 

(konec prihodnjič) 
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N a r o l i l o s a ob javo spre jemamo po telefonu 0641223-111, faksu 0641222-917 ali osebno na 
Zoisovi 1 v Kranju oz. po pošti- do 12.30. ure d a n » r a d k i d a m Gorenjskegaglasal Cena oglasov in 
ponudb v rubriki: l l r o d n o u g o d n a . 

A V 1 0 Š 0 L A B in B Vam ž e l i sreie v letu 9 7 

H • n Kranj - tečaj se začne 6. januarja dopoldne ob 9. uri in popoldne M f" A% A 
D l i l D ob 18. uri. Radovljica - tečaj CCP se začne 20. januarja JkMm99aJmJt 

NAJVEČJA PONUDBA FOTOGRAFSKE OPREME NA ENEM 
MESTU. TEL 266-552 

uri dopoldne in 

PRO FOTO CENTER 
KOLODVORSKA 3, KRANJ 

A V T O Š O L A 

I N G . H U M A R 

T a i a Nudimo vam bogat jedilnik, tudi specialitete, ki jih ni povsod. Ponudili vam i 
n it f *t K w'f/ D o m o n D i e J e d i - z r e z k e ' žrebičkov hrbet, pizze, solate, sladice in še in še.; 
Brttoj prt pranju V a b | j e n i tU(jj n a nedeljska kosila. Sprejemamo tudi naročila za skupinske 
Tel.: 064/241-841 z abave (do 50 oseb). Prepričajte se, ne bo Vam žali 

Tečaj CPP se začne v 
30 .12 . 1996, ob 
ob 18. uri popoldne. T e l . i 3 l l . 0 3 5 

METEOR a\o.o. 422-781 
Cilka tel.: 411-510 

AVTOBUSNI PREVOZI 
DRINO VEC, 731-050 

RAČUNOVODSKI 
SERVIS KRANJ 

SUZUKI BOGATAJ 
Zvirče30/a, Trili 
Tel.: 58-850, 57-208 

Restavracija Park 
Koroška 10, Kranj 
tel. 221-203 

1.2. Munchen - nakupovalni izlet 
VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO 

1.2. Munchen - nakupi „ 
VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO 

Samostojni podjetniki, lastniki d.o.o., pokličite 0609 641-277 ali 064 
228-162 in nam zaupajte vodenje poslovnih knjig. 

Neverjetni NOVOLETNI POPUSTI za vse modele SUZUKIJA! 
Suzuki Swift 1.3 GLS servo volan za samo 14.990 DEM, Suzuki 
Alto za samo 12.990 DEM, Suzuki Baleno 1.6 GL 19.990 DEM. Se 
priporočamo! 

Prijetna presenečenja v mesecu decembru in silvestrovanje. Zabavala 
vas bo dalmatinska skupina Nava, Dixieland, v najdaljši noči pa duo 
Minimax. Sprejemamo rezervacije za silvestrovanje po ceni 6.500 SIT -; 
aperitiv, slavnostna večerja, presenečenja... VABLJENI! 

TERME LENDAVA 
HOTEL LIPA 
TEL· 069/75-720 
75-721, 75-208 

POPUSTI v terminih 1. - 26.12.96 in 3.1. -15.2.96 (7 dni - 9 %, 10 
dni - 12 %, 14 dni - 20 %) 7 polpenzionov že za 39.165 sit, 
UPOKOJENCI ŠE 10 % pop. 5 dnevno SILVESTROVANJE že za 
39.500 sit, 5 dnevni BOŽIČNI PROGRAM ŽE ZA 30.300 SIT. 

AVTO ŠOLA NIKOLOV 
LJUBNO 105, TEL: 731-519 

TEČAJ CPP SE ZAČNE V PETEK, 10. 1. 1997, OB 17. URI 
NOVOLETNI POPUST POSEBEN POPUST ZA ŠTUDENTE 

OTROŠKA 
TRGOVINA PIA 

Oblačila od 4 do 14 let. Ponudba tedna: jeans hlače, podložene, 
od 3.675 dalje, Kidričeva 12, Kranj 

BONA, d.o.o., Kranj 
tel.. 064/874 076 

Nudimo vam: - montaža lesnih talnih in stenskih oblog • izdelava 
mansard - izdelava in montaža balkonskih ograj - manjše mizarske 
storitve - tapetniške storitve 

POKRITI 
OLIMPIJSKI 
BAZEN V KRANJU 

Obveščamo vse uporabnike pokritega olimpijskega bazena v Kranju, 
da bo bazen zaprt: 1.1. 97 in 2.1.. Dne 31.12.1996 pa bo 
bazen odprt od 8.00 -13.00. 

D L · L U I A r-iivvn V Športni dvorani na Bledu je v času počitnic oz. božično-novoietnih praznikov od 22.12.1996 do 5 1.1997 
REKREA LUSK O d r e £ - e m k d a n ̂  10. do 11.30, pon. - pet. 17. do 18.30. sob., ned. 18. do 19.30. Cene vstopnic: odrasli 500 SIT, 
DRKAMIF otroci do 10 let 300 SIT. Možnost izposoje drsalk. Na Jesenicah v športni dvorani Podmežakla pa vsak konec tedna H 

| *J£\jf\nuc ^ 1 4 d Q ^ ^p^ . gjjjg 2 0 0 „ o d r | a , 4 0 0 S ) T N a Gorenjskem sejmu v Kranju te drsanje ob M 
sobotah od 15. do 17.30. in ob nedeljah od 15.30. do 17. In od 18. do 19.30. 

IZDELOVANJE IGRAČ 
VESELA TOMBOLA 
SR. VAS 21, ŠENČUR 
tel.: 064/411-950 

Želite razveseliti vašega otroka. Ponujamo vam didaktično in družabno igro, prek 
katere se otrok igra in uči. Spoznava sadje, zelenjavo, živali in cvetlice. Primerna je za 
otroke od 4. leta dalje, zlasti za male šolarje in nižjo stopnjo 05. Se posebno bo prav 
prišlo ob zimskih dneh in počitnicah. 

SKCPŠ AVTOŠOLA 
Podlubnik 1 b, Škofja Loka 
Tel: 623-331, 622-762 

Vsakih štirinajst dni organizira tečaj CPP za kategorije A, B, C, D i n | Praktični 
del izpita za kategorijo B lahko opravljate na sodobnih vozilih MAZDA 323, 
NISSAN MICRA in SUZUKI SWIFT, za kategoriji C in E pa na vozilih TAM 122 in 
MERCEDES BENZ 814 L. POHITITE S PRIJAVO! Hkrati vam ielimo vesele 
praznike ter srečno in varno vožnjo v novem letu. 

Frizerski salon Nataša 
Ostrileni Nace 

Moško striženje samo 800 SIT (pod Mohorjevim klancem), 
tel.: 222-014 

G A S S E R 
AVTOBUSNI PREVOZI 
SP SORCA 5 

NAKUPOVALNI IZLET MUNCHEN 1.2.1997 

U G O D N E C E N E • INFORMACIJE 
na tel.: 0 6 4 / 6 9 7 - 0 5 8 
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G L A S O V K A Ž I P O T M 

P r i r e d i t v e M 

'»'Onodrama 
Dovje - V ponedeljek, 30. decembra, bo 

g 19.30 v kulturnem domu na Dovjem 
S?»!Oval z monodramo Dosjeji letošnji 
fjopitnlk Borštnikovega prstana Ivo Ban. 
JJiopnice si lahko zagotovite v predprodajl 
Tjnes, v petek, 27. decembra, od 16. do 
i?' ure (tel.: 891-419). Vabljenil 
ŝjni večer 

a J « o f | « Loka - Danes, v petek, 27. 
^ernbra, bo plesni večer z glasbeno 
yupino. Prireditev bo v koncertno-plesni 
ïy.orani Super star (kasarna). Vabljeni! 
«westrovanje '97 
l Radovljica - Klub večno mladih fantov 
Radovljice bo 31. decembra in 1. januarja 
fflradil v prireditvenem šotoru bo priredil 
?*Y««trovanie '«7 . Pokrovitelj je občina 
^"dovljica. Šotor bo postavljen na šport

nem igrišču pri osnovni šoli. Prireditev bo 
vsebovala: 30. decembra ob 14. url bo 2IV 
ZAV. Nastopili bodo Pihalni orkester Lesce, 
lutkovno gledališče Jesenice z Igrico Trije 
snežaki, dedek Mraz... Za zabavo bo 
poskrbel čarovnik. Od 20. ure dalje bo 
veselica z bogato gostinsko ponudbo. Igral 
bo ansambel Agropop. 31. decembra bo 
silvestrovanje z ansamblom AS. 1. junuarja 
pa bo mali ognjemet. 

Obisk dedka Mraza 
Radovljica - Jutri, v soboto, 28. decem

bra, ob 13. url obisk dedka Mraza pred 
Zadružnim domom v Ribnem. Ob 14.30 pa 
pred Kulturnim domom v Bohinjski Beli. Ob 
15.30 bo v trgovskem centru na Bledu 
otroški program s prihodom dedka Mraza 
In veselim spremstvom. Ob 17. uri bo 
koledovanje moškega pevskega zbora 
Bohinj na Bohinjski Bell. Ob 19. uri pa bo v 
Festivalni dovrani Veselo po d o m a č e v 
Novo leto. Prireditve bodo tudi v nedeljo, 
29. decembra, in v ponedeljek, 30. decem
bra. Dedek Mraz bo obiskal tudi okoliške 
kraje. 

K o n c e r t o b 1 5 - l e t n i c i O b z o r j a 
Železniki, 27. decembra - Konec tedna so bili v Idnodvoranl v 

Železnikih trije koncerti ansambla Obzorje, s katerimi je 
ansambel proslavil 15-letnico in imel hkrati Je šesto leto zapored 
tradicionalni božično novoletni koncert v Železnikih. V soboto 
popoldne in zvečer In v nedeljo popoldne so poleg ansambla 
nastopili tudi Jože Burnik, Miha Dovžan, humorista in plesalke. 

Jubi le j L o v s k e d r u ž i n e 

D o v j e - M o j s t r a n a 
Dovlje-Mojstrana, 27. de

cembra - V Lovski družini 
Dovje-Mojstrana so 50-letni-
co obstoja in delovanja pro
slavili konec minulega tedna. 
Družina ima danes 33 Članov 
in nekaj nad tri tisoč hektarov 
lovnih površin. V njihovih 
loviščih so predvsem gamsi in 
divjad. Na slovesnosti ob 50-
letnici obstoja je starešina 
družine Rado Košir podelil 
članom priložnostna darila in 
sicer fotografije divjadi moj
stra fotografije Pogačnika z 
Jesenic. Posebno odličje pa 
so v družini podelili tudi 
Pašni skupnosti Dovje-Moj
strana, s katero zelo dobro 
sodelujejo. * A. Ž. 

Smučarska tekma 
Kropa - V starih načinih smučanja se 

bodo pomerili 28. decembra na travniku za 
gostilno Pri jarmu. Ob 10. uri bo sprevod 
tekmovalcev, opremljenih po starem. 
Spremljala jih bo godba na pihala Iz Gorlj. 
Siedila bo privlačna tekma, ki bo obenem 
prikaz starin tehnik smučanja. Razglasitev 
pa bo v dvorani Kulturnega doma. Za 

Prijetno popoldne bo poskrbel ansambel 
ram. 

I z l e t i 

Zaključni planinski izlet 
fKranj • PD Kranj vabi 28. decembra ob 

7. url na zaključni planinski izlet. Odhod bo 
ob 7. uri izpred hotela Creina. Pot bo vodila 
mimo cerkvice sv. Marka, do izhodišča 
Završnice in do Valvasorjevega doma. Izlet 
bo ob vsakem vremenu. 
Pohod na Šmarjetno goro 

Kranj • V četrtek, 9. januarja, bo pohod 
na šmarjetno goro. Zbirališče je ob 9. uri na 
kranjski avtobusni postaji. Smer pohoda se 
bo določila na startnem mestu, pred 
odhodom. Pohodi bodo vsak drugI četrtek 
čez vse leto. 
Pohod na Kum 

Kranj - Vabljeni na tradicionalni novo
letni pohod na Kum. Na pot se bomo 
odpeljali z vlakom. Tod poteka tudi slovens
ka planinska pot. Pohod bo v četrtek, 2 
januarja. Odhod bo ob 6. uri z železniške 
postaje v Kranju. Prijave sprejemajo v PD 

O b v e s t i l a > 

Dom na Ermanovcu odprt 
Ermanovec - Dom Planinskega društva 

Sovodenj na Ermanovcu bo odprt in 
oskrbovan vse do S. januarja. Po S. 
januarju pa bo dom odprt ob sobotah in 
nedeljah. 

I L / H Ü R 

fl c m 
SLAŠČIČARSTVO PRiS.MKd.o.o. 
BHto/73. 4000Kranj, tel.: 064/340350 

ODPRTO VSAK DAN 
od 9. do 22. ure 

G l e d a l i š č e I t 

Matineja 
Kranj • V Prešernovem gledališču se bo 

na zadnji sobotni matineji 28. decembra ob 
10. uri predstavil Čarodej Romano Maglc. 
Premiera 

Bohinjska Bistrica- V soboto, 28. 
decembra, bo ob 20. uri Gledališče Bo
hinjska Bistrica uprizorilo predstavo Snežna 
Kraljica, ki jo je po motivih H. Ch. Anderse-
na dramatiziral Feri Lainšček. Predstavo, ki 
je v zadnjih letih prva, namenjena otrokom 
In prva, v kateri se domači gledališčniki 
poskušajo tudi kot lutkarji, je režlrala Lucija 
Grm. 
S smehom po notah v '97 

Jesenice - Gledališče Toneta čufarja 
Jesenice prireja v nedeljo, 29. decembra, 
ob 19.30 uri posebno slovo od starega leta 
z zdravico z naslovom S smehom In po 
notah v 1997. V zabavnih skečlh in s 
priznanim glasbenim ansamblom Tip Top 
Sandlja Vovka se boste sprehodili skozi 
dvanajst mesecev. 
Lutkovna matineja 

Hrušica Lutkovno gledališče GM Jese
nice v nedeljo, 29. decembra, ob 10. uri 
vabi na zadnjo letošnjo lutkovno matinejo v 
Kulturnem domu na Hrušici. Tokrat so 
pripravili lutkovno igrico Kljukčev rojstni 
dan, pa obisk dedka Mraza, dedka In Mire. 

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

jutri, sobota, 28. decembra 1996, ob 19. uri 
FESTIVALNA DVORANA BLED 

Nastopili bodo: 
IGOR IN ZLATI ZVOKI 

ANSAMBEL BRANETA KLAVŽARJA 
VESELE ŠTAJERKE 

DENIS NOVATO 
- svetovni prvak v igranju "frajtonar'ce" 

iz Trsta -
OKTET LIP BLED 

Program bosta povezovala 
HUMORISTA "STRAŠNA JOŽETA" 
Predpordaja in rezervacija vstopnic: 

Agencija Kompas Bled, tel.: 741-515 
Galerija Avsenik Begunje, tel.: 733-055 

Turistično društvo Radovljica, tel.: 715-300 
in uro pred koncertom. 

Glavni pokrovitelj 

O R E N I K A 

Sopokrovitelji: 
OBČINA BLED, TURISTIČNO-POSLOVNI CENTER BLED, 

CVETLIČARNA POTOČNIK BLED, RADIO TRIGLAV JESENICE, 
PEKARNA - TRGOVINA IN BISTRO PERC RADOVLJICA, RADIO 
OGNJIŠČE, ŠPECERIJA BLED, GORENJSKA TELEVIZIJA TELE 

TV KRANJ, 
GGA ANTONiČ GORJE, s.p., GORENJSKI GLAS, ZALOŽBA 

"ZLATI ZVOKI" ZAGORJE 

K o n c e r t i 

Novoletni koncerti 
Ž i r o v n i c a - KUD France Prešeren 

Zirovnica-Breznica, sekcija "Vasovalci" prir
eja v nedeljo, 29. decembra, ob 18. uri v 
kulturnem domu na Breznici Božično-
novoletni koncert. Nastopili bodo pevci 
treh starostnih generacij. Kot gostje bodo 
nastopili: trio Prima Vista z Jesenic in ženski 
zbor DU Javornik. Prisrčno vabljeni! 
Božično-novoletni na Dovjem 

Dovje - Jutri, v soboto, 28. decembra, 
bo ob 19.30 v kulturnem domu na Dovjem 
božično-novoletni koncert, ki ga bodo 
izvedli člani komornega mešanega zbora 
Hozana iz Radovljice. Program bodo pove
zovali člani Dovškega odra, ki bodo ob tej 
priložnosti razpredli nekaj misli ob dnevu 
samostojnosti. Vljudno vabljenil 

Škofja Loka • Danes, v petek, 27. 
decembra, bo ob 19. uri koncert KPZ 
"Loka" in skupina Camerata Carnlola. 
Koncert bo v knjižnici I. Tavčarja. 
Oktet Up Bled 

Radovjica - V Linhartovi dvorani v 
Radovljici bo v nedeljo, 29. decembra, ob 
20. uri koncert okteta Up Bled, ki ga vodi 
Matevž Fabjan. 

Folklora 
Bled - Danes, 27. decembra, bo ob 15 

uri v TTC Bled nastop odrasle in otroške 
folklorne skupine DPD Svoboda Rudi 
Jedretič Ribno. Voditelja: Borut Pangerc in 
Janja Vrhovnlk. Prireditev bo obiskal dedek 
Mraz. 

.MePZKoledva 
Bohinjska Bistrica • V dvorani OŠ dr. J. 

Mencingerja Boh. Bistrica bo danes, v 
petek, 27. decembra, ob 19. uri, koncert 
M e š a n e g a pevskega zbora Koledva. 
Gostje: sopranistka Zlata Ognjanovič, flav
tistka Maja Gogala Dvoršak. violinist Jernej 
Brence, violončelistka Zdenka Kristl Marinič 
in kontrabasist Davor Kastelec. Avtor 
priredb in dirigent: Egi Gašperšič. 

Pevski koncert 
Radovljica • Danes, v petek, 27. 

decembra, bo ob 19. uri v Linhartovi 
dvorani v Radovljici koncert Mešanega 
pevskega zbora A. T. Linhart in pevskega 
zbora Milko Skobeme. 

Koledovanje 
Bohinjska Bela - To soboto, 28. 

decembra, ob ob 17. uri po vasi in v 
kulturnem domu na Boh. Beli koledovanje 
Moškega pevskega zbora Bohin, ki ga vodi 
Edl Zaveršnik. 

Z i m a s e j e z a č e l a 

K r m l j e n j e d i v j a d i 
Kokra pod Kočno, 27. 

decembra - Najodličnejša 
krma za divjad in živino 
je planinsko seno. Od 
Pece do Krme so včasih 
pridelovali visokogorsko 
seno za dom in divjad. 
Danes pa le še redko kje 
naletimo na seno v ko
pah. Lovci pa vedo, da so 
kope v planinah še kako 
dragocena hrana za div
jad. Pa ne gre le za hrano, 
pač pa tudi za to, da 
divjad ostane v hribih, 
sicer, če zmanjka hrane, 
pritisne v dolino. Na 
območju karavanškega 
sporazuma o gojenju je- Kopa s senom za divjad nad 
lenjadi od Jelendola do dolino Kokre pod Kočno. 
Kokre in na območju 
Lovske družine Jezersko so lovci pripravili pred to zimo 
400 ton krme. Samo v Lovski družini Jezersko so jo 
pripravili 50 ton. Lovci poudarjajo, da drŽava danes to 
njihovo skrb in gospodarjenje premalo oziroma sploh ne 
ceni. N i prav, da so le lovci danes po večini tisti, ki se 
zavedajo, da lačna divjad dela škodo. Tudi država s svojimi 
službami bi morala podpreti tovrstno skrb z denarjem. 
Sicer pa se ob takšnem odnosu do lovstva in lovcev 
pojavlja še nekaj. Vse bolj redke so danes v planinah 
pokošene senožeti. Počasi se zaraščajo, lovci pa ob 
omalovaževanju in državnem ne ali komajda prepoznav
nem priznavanju njihovega dela nimajo ne možnosti ne 
prave spodbude zato, da se to ne bi dogajalo. • A . Žalar 

Glavni trg 6,4000 Kranj 
tel.: 064/222-681, 222-701 

faks: 064/223-534 
Prodaja in rezervacija vstopnic poteka v 
gledališki blagajni (vhod z Glavnega trga) 
vsak delavnik od 10.00 do 12.00 ure, ob 
sobotah od 9.00 do 10.00 ure, ter uro pred 
začetkom predstav, telefonska številka bla
gajne 064/222-681. Rezervirane vstopnice 
je potrebno prevzeti najkasneje do pol ure 
pred začetkom predstave! 

Predstave v Kranju: 
JUTRI V SOBOTO, 28.12.1996, ob 
10. uri, čarodej ROMANO MAGIC, 
za abonma SOBOTNA MATINEJA 

IZVEN in konto 
Jean Genet SLUŽKINJI 

PETEK, 27. 12. 1996, ob 19.30 uri, 
za abonma PETEK 1, IZVEN in 

konto 
SOBOTA, 28. 12. 1996, ob 19.30 

uri, za IZVEN in KONTO 
Pokroviteljstvo uprizoritve SAVA, 
gumarska in kemična industrija, 

d.d., Kranj 

SILVESTRSKA 
PREDSTAVA: 

Evald Risar: JUTRI BO 
LEPŠE 

TOREK, 31. 12. 1996, ob 
20. uri, za IZVEN 

Pokroviteljstvo 
uprizoritve: 

ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV, D.D., 

O b m o č n a enota Kranj. 

http://Tel.i3ll.035


Z januarjem le še 112 in 113 
R a z l o g za zamenjavo j e predvsem poenotenje z evropskim sistemom. 
Kranj, 26. decembra - S L januarjem 1997 bo 
policijska klicna številka 92 zamenjana s 
trimestno 113, medtem ko bo preostale • 
gasilsko 93, reševalsko 94 in številko centrov 
za obveščanje 985 - zamenjala enotna klicna 
številka 112. 

Uporabniki starih klicnih številk so se 
nanje verjetno zelo dobro navadili, zato bo 
njihova zamenjava z novima postopna. Tako 
naj bi se klici na 92 preusmerjali še 
najkasneje do konca februarja, ko se bo 
uporabljala samo še klicna Številka 113, ki 
prikliče najbližji operativno-komunikacijski 
center. Zamenjava ostalih treh številk s 112 
pa naj bi po predvidevanjih trajala še vse 
naslednje leto. Kar enoletno prehodno 
uvajanje klicne številke 112 bo zaradi 

zahtevne tehnične in kadrovske prenove 
vseh trinajstih regionalnih centrov za obveš
čanje, ki jih bodo nato skupaj z državnim 
centrom združili v enoten sistem za odkri
vanje in spremljanje naravnih in drugih 
nesreč, obveščanje, alarmiranje in vodenje 
reševanlnih akcij. Ves sistem bo kasneje 
povezan tudi z mednarodnim sistemom. 

Do zamenjave klicnih številk, ki jih 
uporabljajo predvsem ljudje v stiski, je prišlo 
po zgledu razvitih evropskih držav, kjer je 
trimestni sistem že uveljavljen. Te sicer še 
nimajo enotne klicne Številke za vse države, 
vendar ko jo bodo sprejeli, jo bo tudi 
Slovenija lažje sprejela s trimestno kot prej 
z dvomestno. * S. Subic 

Nesreč ogromno, poškodb malo 
S n e g j e m e d b o ž i č n i m i p r a z n i k i b o t r o v a l 
n e s r e č i , v e n d a r m e d u d e l e ž e n c i n e s r e č n i b i l o 
Kranj, 26. decembra - Božične 
praznike je tako kot lani za
znamoval sneg. Ta je botroval 
številnim nesrečam, ki pa so se 
na srečo končale brez hujših 
telesnih poškodb. Najpogos
tejši vzrok za nesreče je bila 
poledica, v mnogih primerih 
pa tudi predpraznična raztre-
senost. Kako je bilo s prisot
nostjo alkohola, na praznični 
dan samostojnosti nismo us
peli izvedeti. 

24. decembra je U N Z 
obravnaval kar triindvajset 
prometnih nesreč. Dvaindvaj
set se jih je končalo z materi
alno škodo, ena pa tudi z lažjo 
telesno poškodbo. Povzroči
telja dveh prometnih nesreč z 
materialno škodo, sta po nes
rečah zbežala, policisti pa ju 
zaenkrat še iščejo. 

Zanimiv podatek je, da se je 
v torek med 10. in 13.30 uro 
zgodilo kar 13 prometnih 
nesreč. Poleg poledice je bila 
med vozniki prisotna tudi 
raztresenost. Večina nesreč 
(osem) se jih je pripetilo na 
območju Kranja, tri v Škofji 
Loki, po ena pa na območju 
Jesenic in Radovljice. 

Na božični dan, 25. decem
bra, je bil promet občutno 
redkejši kot prejšnji dan, zato 
tudi policija ni imela velikega 
dela. Vseeno pa so obravna-

m a r s i k a t e r i p r o m e t n i 
hu je p o š k o d o v a n e g a . 
vali deset prometnih nesreč, v 
katerih se ni poškodoval 
nihče, bila je le materialna 
škoda. 

Še vedno pa policija opo
zarja, da je mnogo vozil brez 
obvezne zimske opreme. Po 
zakonu v zimsko opremo 
spada ali zimske pnevmatike 
na pogonskih kolesih ali pa 
pnevmatike s štirimilimetrs-
kim profilom na vseh štirih 
kolesih. V slednjem primeru 
morate imeti v vozilu pripravl
jene tudi verige. • S. Šubic 

y p r o d a j i j e n o v a š t e v i l k a 
X T X T ' T T T * T A T V I T ^ T T f V H i l - j A J l \ i V i N j t t a J Q j I 

V E L I K A N K A j e k r i ž a n k a v e l i k e g a 
f o r m a t a i n b o g a t i h n a g r a d . 

1. n a g r a d a - 1 2 0 . 0 0 0 t o l a r j e v ! 

V E L I K A N K A j e n a j v e č j a , n a j b o l j š a 
i n n a j b o g a t e j š a k r i ž a n k a ! 

Prodam električni ŠTEDILNIK s 
peČiCO. «51-019 38896 
Prodam nov APARAT za čiščenje 

Júnior 2200. »718-664 38901 
Prodam barvni TELEVIZOR in VIDEO 
REKORDER, elek. bojler rabljen. 
0332-289 38907 

y p r o d a j i j e n o v a š t e v i l k a 
X T X T ' T T T * T A T V I T ^ T T f V H i l - j A J l \ i V i N j t t a J Q j I 

V E L I K A N K A j e k r i ž a n k a v e l i k e g a 
f o r m a t a i n b o g a t i h n a g r a d . 

1. n a g r a d a - 1 2 0 . 0 0 0 t o l a r j e v ! 

V E L I K A N K A j e n a j v e č j a , n a j b o l j š a 
i n n a j b o g a t e j š a k r i ž a n k a ! 

Pralni stroj Gorenje, brezhiben, 
prodam. «332-350, 325-917 3891« 
Proam skoraj nerabljen HLADILNIK z 
zamrzovalnikom (dvoje vrat). 067-
430 38922 

y p r o d a j i j e n o v a š t e v i l k a 
X T X T ' T T T * T A T V I T ^ T T f V H i l - j A J l \ i V i N j t t a J Q j I 

V E L I K A N K A j e k r i ž a n k a v e l i k e g a 
f o r m a t a i n b o g a t i h n a g r a d . 

1. n a g r a d a - 1 2 0 . 0 0 0 t o l a r j e v ! 

V E L I K A N K A j e n a j v e č j a , n a j b o l j š a 
i n n a j b o g a t e j š a k r i ž a n k a ! KOMPRESOR s tlačno posodo in 

elek. pištolo za vrtanje v beton, 
kupim. 0682-643 ' 38925 

Prodam MOTORNO KOSILNICO 
BCS -127, rabljeno 4 sezone, ugod
no. 0688-134 38930 

M A L I O G L A S I N O V O L E T N I P O P U S T 
ZA VSO BELO TEHNIKO 

GORENJE 
PRALNI STROJI 904 52.965,00 SIT 
HLADILNIKI od 35.608,00 SIT 
ŠTEDILNIKI od 44.605,00 SIT 
SUŠILNI STROJI Od 39.790,00 SIT 
TV APARATI od 47.533,00 SIT 

+ s % p o p u s t a 
T«l.i 331 -301 
PANARA,d.o.o., 

Ukozarjeva 27, Kranj 

Prodam MOTORNO KOSILNICO 
BCS -127, rabljeno 4 sezone, ugod
no. 0688-134 38930 

M A L I O G L A S I N O V O L E T N I P O P U S T 
ZA VSO BELO TEHNIKO 

GORENJE 
PRALNI STROJI 904 52.965,00 SIT 
HLADILNIKI od 35.608,00 SIT 
ŠTEDILNIKI od 44.605,00 SIT 
SUŠILNI STROJI Od 39.790,00 SIT 
TV APARATI od 47.533,00 SIT 

+ s % p o p u s t a 
T«l.i 331 -301 
PANARA,d.o.o., 

Ukozarjeva 27, Kranj 

Prodam stoječ BOJLER kombiniran 
elektrika - drva in motorno žago list 
300 mm. 0431 -390 38939 

® 2 2 3 - 4 4 4 

N O V O L E T N I P O P U S T 
ZA VSO BELO TEHNIKO 

GORENJE 
PRALNI STROJI 904 52.965,00 SIT 
HLADILNIKI od 35.608,00 SIT 
ŠTEDILNIKI od 44.605,00 SIT 
SUŠILNI STROJI Od 39.790,00 SIT 
TV APARATI od 47.533,00 SIT 

+ s % p o p u s t a 
T«l.i 331 -301 
PANARA,d.o.o., 

Ukozarjeva 27, Kranj 

Prodam stoječ BOJLER kombiniran 
elektrika - drva in motorno žago list 
300 mm. 0431 -390 38939 

A P A R A T I S T R O J I 

MOBITEL YANNI d.o.o. - kompletna 
ponudba, vseh vrst mobilnih telefo
nov. Ne izgubljajte časa, pokličite 
zastopnika na 0609/637-200, GSM 
041/662-552, 064/226-751 18141 
Prodam TRAKTOR FEND 4x4 68 KS, 
vrtavkasto BRANO 2.5 m In trobrazd-

N O V O L E T N I P O P U S T 
ZA VSO BELO TEHNIKO 

GORENJE 
PRALNI STROJI 904 52.965,00 SIT 
HLADILNIKI od 35.608,00 SIT 
ŠTEDILNIKI od 44.605,00 SIT 
SUŠILNI STROJI Od 39.790,00 SIT 
TV APARATI od 47.533,00 SIT 

+ s % p o p u s t a 
T«l.i 331 -301 
PANARA,d.o.o., 

Ukozarjeva 27, Kranj 
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MOBITEL YANNI d.o.o. - kompletna 
ponudba, vseh vrst mobilnih telefo
nov. Ne izgubljajte časa, pokličite 
zastopnika na 0609/637-200, GSM 
041/662-552, 064/226-751 18141 
Prodam TRAKTOR FEND 4x4 68 KS, 
vrtavkasto BRANO 2.5 m In trobrazd-

N O V O L E T N I P O P U S T 
ZA VSO BELO TEHNIKO 

GORENJE 
PRALNI STROJI 904 52.965,00 SIT 
HLADILNIKI od 35.608,00 SIT 
ŠTEDILNIKI od 44.605,00 SIT 
SUŠILNI STROJI Od 39.790,00 SIT 
TV APARATI od 47.533,00 SIT 

+ s % p o p u s t a 
T«l.i 331 -301 
PANARA,d.o.o., 

Ukozarjeva 27, Kranj 

GLASBILA IN SYNTHESIZERJI Ro-
land, Casio, Jamaha in ostala glasbi
la, ugodno v trgovini SINKOPA, 
0802-274,801-211 37274 

A P A R A T I S T R O J I 

MOBITEL YANNI d.o.o. - kompletna 
ponudba, vseh vrst mobilnih telefo
nov. Ne izgubljajte časa, pokličite 
zastopnika na 0609/637-200, GSM 
041/662-552, 064/226-751 18141 
Prodam TRAKTOR FEND 4x4 68 KS, 
vrtavkasto BRANO 2.5 m In trobrazd-

N O V O L E T N I P O P U S T 
ZA VSO BELO TEHNIKO 

GORENJE 
PRALNI STROJI 904 52.965,00 SIT 
HLADILNIKI od 35.608,00 SIT 
ŠTEDILNIKI od 44.605,00 SIT 
SUŠILNI STROJI Od 39.790,00 SIT 
TV APARATI od 47.533,00 SIT 

+ s % p o p u s t a 
T«l.i 331 -301 
PANARA,d.o.o., 

Ukozarjeva 27, Kranj Prodam električno KITARO Fènix 
Stratolaster in ojačevalec Yamaha 
10 W. 0623-175 38903 

R A D I O 
^ — 

Z V a m i v s a k d a n 
^ — 

o d 0 5 . d o 0 9 . 

^ — 

i n o d 1 5 . d o 2 1 . u r e 
P O S L O V N I V A L 

Prodam 40% ceneje ITPP Ribnica 
PEČ centralno - bojler na trda goriva 
- olje. Markun, Grosova 2, Kranj 38822 

P O P 
~w~\/" ; 

OLJNE GORILNIKE tudi raketne 
montiramo, dobavimo, vse od peči 
do CISTERNE. Beta-S.d.o.o., tel.fax 
874-059 38823 

Prodam NOVO PEČ Stadler z 
bojlerjem, 50.000 Kcal, ugodno. 
0738-155 38829 
Prodam CO 2 aparat še v garanciji. 

0730-121 38830 
Pralni stroj Gorenje, brezhiben 

prodam. 0332-350 38838 
Prodam PLINSKI ŠTEDILNIK in 

ZAMRZOVALNO SKRINJO. «66-
574 38856 

Prodam novejši PRALNI STROJ 
Gorenje. 0422-910 38890 

TURISTIČNA AGENCIJA 
Maistrov trg 2 
KRANJ 
tel: 064/22 11 03 

SiLVESTROVANJEz 
NA KOROŠKEM 
(AVSTUSKA PECA IN KOPE) 30. 12 - 2. 1. 97 3, P0LPENZI0N1160 DEM 
PENZION BORKA - KR. GORA 28. 12. - 2. 1., 311 DEM 
ZDRAVILIŠČE DOBRNA 29. 12. -2. 1. 299 DEM + SILVESTRSKA VEČERJA 
SILVESTROVANJE IVA MORJU x 
ROVINJ, RABAC, PULA 
RAB 30. 12.-2. 1.99 DEM 

ROB\ CENTER - NAJVEČJA DISCOTEKA V EVROPI 99 DEM 

KATALOG ZMA 97 
KRVAVEC, GOLTE, KOROŠKA, ITALIJA, AVSTRIJA 
PLANINSKE KOČE IN DOMOVI ZA NOVO LETO!!! 
NOVOLETNI H I T : 
RDEČE MORJE 29. 12., 7 polpenzionov 1190 DEM 

Srečno in uspešno leto<4997 

U P R A V N A f N O T A ^ 

D O M Ž A L E 
L j u b l j a n s k a 6 9 

1 2 3 0 D O M Ž A L E 

t e l . : 0 M / 7 2 2 - 1 0 4 , f a x : 7 1 4 - 7 7 3 

U P R A V N A E N O T A 

J E S E N I C E 
C e s t a m . T i t a 7 8 

4 2 7 0 J E S E N I C E 

t e l . : 0 6 4 / 8 1 4 5 2 , f a x : 8 5 - 0 3 9 

U P R A V N A E N O T A 

K A M N I 
G l a v n i t r g 2 

1 2 4 0 K A M 

t e l : 0 6 1 / 8 3 1 -

U P R A V N A E N 

R A D •IICA 

R E P U B L I K A S L O V E N I J A 

U P R A V N A E N O T A 

' o v e n s k i t r g 

K R A N J 

t e l . : 0 6 4 / 3 7 9 4 2 0 0 , f a K 3 

G o r e n j s k a 

4 2 4 0 R A D O V L J I C A 

t e l . : 0 6 4 / 7 1 4 - 2 2 2 , f a x : 7 1 4 - 3 7 7 

U P R A V N A E N O T A 

S k O F J A L O K A 
P o l j a n s k a c . 2 

4 2 » Š K O F J A L O K A 

« / > e U 0 6 4 / 6 2 4 - 1 6 0 , f a x : 6 2 4 - 4 2 3 

U P R A V N A E N O T A 

T R Ž I Č 
T r g s v o b o d e 1 8 

4 2 9 0 T R Ž I Č 

t e l . : 0 6 4 / 5 3 - 0 5 1 , f a x : 5 3 - 0 9 4 



G R . M A T E R I A L 

Prodam 3 betonske STEBRE za 
kozolce. Pernuš, Črnivec 4 38833 

Prodam 1 m3 suhih smrekovih desk. 
S»50-423 38924 

Prodam rabljeno vezano OKNO bele 
barve 100x120. © 6 3 4 - 7 9 1 38926 

astrologija 
vedeževanje 

tarot bioenergija razlaga sanj ji-ying 0904133 
Kupim navadni betonsko strešno 

OPEKO folc. 13332-430 38821 
Kupim suhe smrekove mizarske 

deske do 8,5, 2.5, p l a č a m ob 
prevzemu z gotovino. O620-075 

Z a v a s b o m o v e d n o n a š l i 

p r a v i n a s v e t i n p r a v o g l a s b i l o . 

mmm 
Vse, ki ste 

in bi radi postali glasbeniki, 
vas vabimo v novo trgovino z 

glasbili in opremo na Koroški 29 v Kranju. 

0 6 4 / 2 1 1 - 9 2 4 

Prodamo suh SMREKOV OPAŽ in 
LADIJSKI POD ter HRASTOV in 
JESENOV K L A S I Č N I PARKET. 
g064-64-412 37162 
SNEGOLOVILCI do novega leta še 

cenejši. 0725-319 33793 
.MREŽE protivlomne za okna in vrata 
"1 elemente za ograje, izdelujemo po 
naročilu. © 4 5 1 - 1 2 9 38929 

Prodam dva KOLEKTORJA za 
sončno energijo - nova, dim. 200 X 
100 za polovično ceno. © 4 7 1 - 3 9 6 

I Z O B R A Ž E V A N J E 

Inštaliram matematiko za osnovne 
gole. Inf. po 20. uri na © 5 1 - 3 9 1 

Inštruiram matematiko in fiziko za 
Mednje šole. Priprave na maturo. 
jj*624-380 38902 

K U P I M 
Odkupujemo vse vrste STARINSKE

GA POHIŠTVA, ure, umetnine.nakit, 
kovance, razglednice... Nudimo tudi 
kvalitetne RESTAVRATORSKE US
LUGE. ANTIKA KIRKA, Gregorčiče
va 8, Kranj, 0211-248, ali Q47-534 
16616 
HLODOVINO SMREKE večje koli

čine, E klasa, odkupujemo, cena 
J5500, I. klasa cena 13500 SIT, fco 
Kamionska cesta. 0061/864-071 ali 
°6 l /864 -070 27819 
ODKUPUJEMO SMREKOVO HLO

DOVINO. O064-64-412 37161 

L O K A L I 

ODDAMO v centru Kranja 110 m2 
poslovnih prostorov na odlični loka
ciji v Kranju, CK, telefon, primerno za 
odvetniško dejavnost, agencijske 
storitve. K 3 KERN, 221-353, 221-
785 33386 

409k> Agent - Kranj *SB& 
Glavni trg 16, Kranj 

tel.:064/223485,O609/634^9S 
NEPREMIČNINE 

AGENCIJA z najnižjimi 
stroški našega posredovanja 

K E R N d.0.0. 
N E P R E M I Č N I N E 

tel.: 221-353 Maistrov trg 12 
,ax:2

2

2

2f-75e656 4000 Kranj 

Oddamo na Bledu v bližini cca 400 
m2 proizvodno skladiščnih prostorov 
v dveh etažah, cena 7 DEM/m2. K 3 
KERN, 221-353, 221-785 38281 

K O R O Š K A C . 5, T R Ž I Č 
T E L : 0 6 4 / 5 2 - 2 3 3 

TKA D ING, d.0.0. 

V I N A 

RAČUNALNIKI % TISKALNIKI 

P C CD ROM • MUL TIMEDIA 

SERVIS RAČUNAL. OPREME 
T\/, \/ideo, zvočne, MPEG kartice, 

CD FiOM bralne in zapiso\/alne enote, 
mrežni in ISDN adapterji, 

igralne palice, zvočniki, modemi, 
tiskalniki, računalniki, monitorji, 

igre in programska oprema, 
potroSni material, dodatna oprema, ... 

u g o d n o ! 

E P S O N S T Y L U S C 0 L 0 R 200 

43 .900 S I T t 

(5) 2 2 - 2 0 - 3 0 

Obiščite nas vsak dan 
od 9-13 in 15-18.30 ure 

Vodopivčeva 17 (Mohorjev klanec), Kranj f ^ l 

PACKARD 

ODDAMO v centru Kranja 100 m2 v 
pritličju, primerno za ordinacijo, od
vetniško pisarno. K 3 KERN, 221-
353, 221-785 35816 

P I À n e p r e m i č n i n e , 
p o d r u ž n i c a Š k o f j a Loka, 

poslovna h i š a , Kapucinski 
trg 7,tel.:064/623-117, 

064/622-318 

Prodamo v Gozdu Martuljku tur-
ist.objekt, 11 sob v pritličju in nad
stropju, ter 20 ležišč v podstrešju, 
objekt stoji ob glavni cesti, lasten 
parkirni prostor, parcela 475m2, v 
račun vzamemo tudi stanovanje na 
Jesenicah z doplačilom. K 3 KERN, 
221-353, 221-785 38280 

MAKLCR 
BLED d.o.o. 

PRODAJA N E P R E M I Č N I N l 
4260 Bled, Ljubljanska cesta 3, 

tel.: 064/76-461, fax: 064/77-026 

Prodamo v bližini Kranja gostinski 
objekt (pizzerija, bistro in igralnica) s 
teraso. K 3 KERn, 221-353, 221-785 
38282 

ODDAMO v Kranju v mestu več 
trgovskih lokalov, različnih površin. K 
3 KERN, 221-353, 221-785 38284 
V mestnem centru Kranja oddam v 

najem poslovne prostore za trgovske 
In pisarniške namene. Šifra: UGOD
NO 38649 

P I A N E P R E M I Č N I N E 
Tel.:623-117, 622-318 

V a m ž e l i 

erečno 

n o v o l e t o ! 

GOSTILNO v okolici Kranja 
obnovljeno in opremljeno, 

z velikim vrtom, dam v 
najem. Šifra: GOSTILNA 

4 

• • k W 
n e p r e m i č n i n c s 

0 6 4 2 2 3 3 0 0 

Prodam JEDILNIŠKE GOSTINSKE 
MIZE. 0632-928 zvečer 38740 
V KRANJU IN OKOLICI oddamo v 

najem različne poslovne prostore za 
različne dejavnosti. STANING, 242-
754 38874 

V trgovskem centru na Bledu 
oddamo LOKAL O 064/78-627 ali 
77-554 38882 
Za fitnes, aerobiko, savno, solarij -

oddam prostor v najem. Q312-385 
38893 
Vpeljano živilsko trgovino z mešanim 
blagom oddamo z dokupom inven
tarja. 0623-090 38918 

O B V E S T I L A 
Enodnevni NAKUPOVALNI IZLET na 

Madžarsko in v Italijo vsak teden. 
0491-442 37005 
VEDEŽEVALKA CVETKA vam spor

oča svojo novo tel. številko. O064/ 
67-430 38921 

O T R , O P R E M A 
Prodam kombiniran VOZIČEK in 

namizni sedež za dojenčka do 6 
mesecev. © 6 3 4 - 8 0 8 38905 

O S T A L O 
Izpsodite si VIDEO KAMERO SONY, 

uporaba je enostavna, posnetki 
odlični, cena ugodna. © 2 2 2 - 0 5 5 
37040 
BOŽIČNO-NOVOLETNE LUČKE 100 
kom v barvah z melodijami, utripa
joče 1600 SIT in brez melodij 1000 
SIT Pošljemo tudi po pošti. © 0 6 3 / 
772-095 37550 

0 9 0 4 2 6 5 = 

Prodam plastično CISTERNO, s 
pocinkanim ohišjem in paleto za 
vodo ali kurilno olje, 1000 I, 65 kg, 
cena 150 DEM. © 8 0 2 - 5 3 4 38832 
Prodam 10 kilske plinske JEKLENKE 

po 5000 SIT/kos. © 5 3 - 2 1 8 38896 
ZLATO VERIŽICO 14 KT, 18 gr, 50 

cm, ugodno prodam. © 2 4 2 - 3 6 8 
38911 

Prodam FRANCOSKI GOBELIN, 
velikost 115x50, okviren. © 0 6 1 / 
627-309 38920 

P R I D E L K I 

SENO goveje in slamo balirano, z 
dostavo prodam. © 0 6 7 / 5 3 - 1 0 4 , 
zvečer sssos 
Prodam REPO, DOMAČE ŽGANJE, 

MESO mlade govedi, KOLERABO in 
KORENJE. © 3 1 1 - 6 0 8 38852 
Prodam POLOVICO KRAVE (meso). 

© 6 9 7 - 0 6 1 38853 

BALONI reklamno-dekorativni 
potiskani po vaši želji. 
OSKRBA, d.o.o., te|./fax:062/35-304 

Prodam MESO mladega bika si-
mentalca. © 4 2 2 - 7 3 9 38858 
Prodam jedilni in krmilni KROMPIR. 

© 0 6 1 / 6 1 3 - 3 7 1 38875 
Prodam krmilni KROMPIR. © 4 3 1 -

039 38888 

S f l V N f l • S O l f l R I J 

064 /2211331 

25.12. ZAPRTO 
26.12 - 30.12. 
odprto 9 h - 2 2 . 3 0 h | 
31.12 in 1.1. ZAPRTO 

E N E R G I J S K I N A P I T K I 

P R E K L I C 

Preklicujem vse žaljivke proti Knific 
Andreju, stanujoč Goričane 22a in 
Kuralt Jožetu, Zg. Senica 4a in se 
zavezujem, da v bodoče tega ne 
bom več počela. Zahvaljujem se 
jima, da sta odstopila od tožbe. 
Zevnik Angela, Praše 10, Mavčiče 
38855 

V E DE2E VATUE-SVETOVATIJE 

0 9 0 kk 8 9 3 

P O S E S T I 
Prodamo JESENICE gornji del hiše z 

vso opremo, Jesenice v centru 
mesta starejšo hišo na parceli 1000 
m2,cena 70.000 DEM. K 3 KERN 
221 -353. tel in fax 221 -785 32927 

n e p r e m i č n i n e 

KUPUJEMO - PRODAJAMO 
S T A N O V A N J A - H I Š E 

P A R C E L E 
0 6 4 / 2 2 3 3 0 0 

PRODAMO BLED Ribno 20 let staro 
hišo z delavnico v pritličju na parceli 
1800 m2, Bled starejša hiša v centru 
na parceli 280 m2, cena 125.000 
DEM, Bled hiša meščanskega videza 
na parceli 1200 m2, cena 330.000 
DEM. K 3 KERN, 221-353, tel. in fax 
221-785 34811 

PRODAMO PŠENIČNA POLICA -
kmečko hišo in gospod, poslopje, 
parcela 1574 m2, v Domžalah, na 
odlični lokaciji hišo v III. gr. fazi s 
parcelo 360 m2. K 3 KERN, 221-353, 
tel. in fax 221-785 34812 

PRODAMO na DRULOVKI vrstno 
hišo v gradnji, spodaj že končana, 
165.000 DEM; na Drulovki na krajni 
lokaciji prodamo atrijsko hišo, 400 
m2 sveta. K 3 KERN, 221-353, tel. in 
fax 221-785 34813 

/ F P C M 
N E P R E M I Č N I N E 
tei./fax: 331-292, 331-366 

r r. 
za vse storitve 

FRIZERSKI SALON " Í N A " 
Titova 4 a, JESENICE, tel: 83-760 

Del čas: pon. 15. -19. ure; tor. 8. -12./15. -19. ure 
sre. 14. - 22. ure; čet. 8. -12./15. -19. ure 
pet. 8. -1245. -19. ure; sob. 8. -12. ure 

Trajne ondulacije, barvanje, klasično in modno striženje damskih, moških 
in otroških pričesk. Izvrstne pričeske YOUNG & FREE. Trajne z B10 

preparati. Barvanje z neškodljivimi naravnimi barvami. Vse to in še več v 
frizerskem salonu "ÏNA" na Jesenicah poleg banke in policije. 
L· 100 m od železniške postaje proti Ljubljani za Gorenjsko banko. 

ŽELIMO VAM SREČNO, ZDRAVO 
IN USPEŠNO LETO 1997 

^ ž f l 

RADOVLJICA hišo dvojček z lastnim 
vhodom, cena 160.000 DEM, BI. 
Dobrava prodamo obnovljeno dvos-
tanovanjsko hišo, parcela 587 m2, 
cena 178.000 DEM, SEBENJE pri
tličje nove hiše z vrtom in lastnim 
vhodom, cena 130.000 DEM, TRŽIČ 
po znižani ceni starejšo hišo v mestu, 
primerno za bivanje, cena 70.000 
DEM , v Žiganji vasi hiša v 3. gr. 
fazi, cena 130.000 DEM, ZALOG pri 
Cerkljah, montažna hiša z zidano 
kletjo, parcela 977 m2. K 3 KERN. 
221 -353, tel, in fax. 221 -785 36279, 
Prodamo parcele v Kranju, Tupaliče, 

Besnica, Britofu, Tržiču, Šeničnem, 
Podnartu, Orlove glave, Jezersko. K 
3 KERN, 221-353, tel. fax. 221-785 

ŽELEZNIKI v okolici prodamo hišo 
80 m2 stan.povr. s parcelo 2000 m2 
primerno za stanovanje ali vikend. 
STANING 242-754 38867 

PODKOREN prodamo zazidljivo 
parcelo 2000 m2 z lokacijskim do
voljenjem po 50 DEM/m2. STANING 
242-754 38868 

N E P R E M I Č N I N E posing 
• POSLOVNI W 

INŽENIRING d.o.o. 
L. Kranj, Poštna 3, tel.:224 210 

PROMETI 
HEPREMICHMM! 

Partizanska ul. 6, 
GORENJSKE 4000 Kranj 

NEPREMIČNINE ttljfar. 064/22 33 76 

DRULOVKA prodamo vrstno hišo 
stan.površine 174 m2 s CK., tel., 
CATV in lepo urjeno notranjostjo za 
250.000 DEM. STANING 242-754 
36869 
DRULOVKA prodamo končo vrstno 

hišo z 400 m2 parcele za 280.000 
DEM. STANING 242-754 38870 

V Kranju oddamo 1 sobno z opremo 
ali brez, 2 sobno z opremo, hišo za 
§oslovno-stanovanjsko dejavnost, 

E N Č U R gornji del hiše, POD-
BREZJE starejšo hišo za 500 DEM/ 
mes, BLED 2 ss z opremo, ŠKOFJA 
LOKA 2 ss v bloku z opremo za 600 
DEM/mes. K 3 KERN, 221-353, 221-
785 37590 

AGENCIJA ZA PROMET 
Z N E P R E M I Č N I N A M I 

Partizanska ul. 6,4290 TRŽIČ 
leUfax: S0-S02, mobilel: 06091646-902 

P I A N E P R E M I Č N I N E 
Tel.: 623-117, 622-318 

$ Vam v letu 1997 
želi obilo poslovnih 

uspehov in izpolnitev 
$ želja! $ 

V Škofji Loki oddamo gornji del hiše 
v bližini Škofje Loke s kasnejšim 
odkupom. K 3 KERN, 221-353, 221-
785 38682 
B A Š E U PRI PREDDVORU prodamo 

nedokončano visoko pritlično hišo na 
parceli 708 m2 za 133.000 DEM. 
STANING 242-754 38864 

BRITOF prodamo novejšo enonad-
stropno hišo 11 x 9 m na parceli 600 
m2 za 370000 DEM. STANING 242-
754 38871 

KRANJ ALI OKOLICA KUPIMO 
ZAZIDLJIVO PARCELO IN STAREJ
ŠO MANJŠO HIŠO IN VAM UREDI
MO CELOTEN POSTOPEK, staning 
242-754 38872 

TRŽIČ prodamo ali zamenjamo 
dvojčka 112 m2 stanovanjske z 800 
m2 parcele za 160.000 DEM. STAN
ING, 242-754 38873 

S t a n i n g 
0 6 4 2 4 2 7 5 4 K r a n j 
Protlajamo Jn kupujemo /.a vais 
stanovanja hiše parcele 
vikcnde poslovne prostore 

"ALA . *JPv KOKtltiPAliJILKA 

« A D Y 
PRIPOVEDUJ! 

NATAÍA BEÍTER 

"MALA K O K E R Š P A N J E L K A LADY PRIPOVEDUJE" je 
zgodbica o sedmih mlad ičk ih . Preden male š t u č k e 
odidejo v svet, obujajo spomine na dni, ki so jih preživeli 
pri mamici in njenih lastnikih. Glavna nagajivka med 
malimi junaki je edina deklica Ladv, ki skupaj s šestimi 
bratci zgodbico tudi pripoveduje. 
Knjiga je v trdi vezavi in obsega 38 strani, 
cena 1.500,00 SIT 
Naroči te jo lahko po telefonu: 064/223-111 ali s to 
naročilnico. 

N A R O Č I L N I C A : 

N a r o č a m izvod(ov) knjige 
MALA K O K E R Š P A N J E L K A LADY PRIPOVEDUJE 
PO CENI 1.500,00 SIT 
Ime in priimek: 
Naslov: _ _ _ 
Pošta: : 
Pošljite na: GORENJSKI GLAS, Zoisova 1, Kranj 
Tel.: 064/223-111; fax: 064/222-917 



PRIREDITVE 
DUO igra za ohceti, obletnice, za 

novo leto, veliko petja. O731-015 
38831 
\ H l i l / i : \ i n r J J i : 

0 9 0 4 1 m*B 

HIŠA, stanovanje od A do Ž -
izdelava, storitve, usluge. O332-260 
36726 
SERVIS OLJNIH GORILNIKOV, av

tomatike, dobava od peči do cis
terne, meritve. BETA-S d.o.o. O/fax 
874-059 37402 

POZNANSTVA 
Gorenjke, Gorenjci! Samo agencija 

AMOS vam nudi na tisoče moških in 
žensk iz cele Slovenije za ženitev, 
prijateljevanje. Uspeh, 4 letne iz
kušnje, anonimnost zagotovljena. 
O 065-28-853 - pokličite kadarkoli 
37603 

STAN. O P R E M A 
Ugodno prodam dvojni (postelja + 

sedež), otroški voziček. Q245-374 
ali 328-179 38237 

ASTROLOGIJA 
IN VEDEŽEVANJE po 
telefonu ali osebno 

0 9 0 - 4 1 - 4 3 

Prodam rabljeni TROSED raztegljiv v 
posteljo in dva fotelja. Q212-706 

POGRAD masiven deljiv, nov, pro
dam, za 21.000 SIT. Q332-601 38820 

KRANJSKA ZASTAVLJALNIC A 
N u d i m o vse vrste posoji l 

n a j u g o d n e j š e obresti. 

Tel . :064/211-847 
jfL 

FRIZERSKI SALON ZORKA - cen
jene stranke obveščam, da delam po 
naročilu. 0421-040 37483 

Izdelava podstrešnih stanovanj z 
izolacijo, ter polaganje stropnih, 
stenskih in talnih lesenih oblog. 
0422-193 38481 
38878 
IZOLACIJA CEVI centralnega ogre

vanja - pokličite na Q222-504 38887 
Izdelava aluminijastih oken, vrat, 

balkonov, zimskih vrtov vseh oblik. 
Pa&Co.,d.o.o., Jesenice, Prešerno
va, 861-680 38900 

V E D E Ž E V A N J E 

KRANJ garsonjero 33 m2 na Dru-
lovki v 1. nadstropju takoj prazno, 2 
ss (etažna) na Planini i, prodamo ali 
menjamo za manjše 1 ss ali 1 G.1,5 
ss na Planini I. v 7. nadst., cena 
76000 DEM, 2 ss 63 m2 na Planini lil 
v 1. nad., cena 108.000 DEM, 2 ss 63 
m2 na Planini 1 v 2. nads., cena 
100.000 DEM, 2 ss na Planini III v 1. 
nadstropju, cena 108.000DEM. K 3 
KERN, 221-353, tel. in fax 221-785 
37367 
Prodamo TRŽIČ 2 ss 66 m2, Bled 70 

m2 v vioskem pritličju, CK, Jesenice 
4 120 m2 sobno 60.000 DEM; 3 
sobno 75 m2 v ). nadstropju cena 
75000 DEM; 2,5 sobno m2 v 10 
naddstr., cena 68.000 DEM. K 3 
KERN, 221-353, 221-785 37591 
Kranj - Planina I prodam 4 sobno 

stanovanje 95 m2 za 135.000 DEM, 
vseljivo julija 98. Q328-617 38466. 

PIA NEPREMIČNINE 
Tel.: 623-117, 622-318 

V a m ž e l i v l e t u 
1 9 9 7 o b i l o 
z d r a v j a 
i n v e s e l j a ! 

Prodam lepo ohranjeno 2 ss stano
vanje na Planini II, v 6. nadstropju. 
O 323-565 38888 

Oddam dve SOBI s kopalnico. 
0401-512 38899 

T A L O N , d . 0 . 0 . 
Zgornje Bitnje 32 
tel.:064/311 032 

Strankam in 
poslovnim partnerjem 

# želimo 
*** 

& vesel božič 
•5J& in 0 
srečno novo leto 

R 19 RT, sive metalne barve, star 22 
mesecev, dodatna oprema, evro 
kljuka, strešno okno, prodam na 
leasing ali na kredit. O 632-928, zve
čer 38739 

JUGO KORAL 60, I.90, temno rdeč, 
športnega videza, zelo lepo ohranjen, 
prodam. Q325-543 38854 

Prodam OPEL CORSA, I.87, reg. 
celo leto, cena 6700 DEM. 0242-
026 38862 
Prodam Z 101 SKALA, I. 89, reg. do 
13.1.98. 0326-820 38865 

Prodam GOLF JGL, letniki 981. 
© 8 4 - 7 3 9 38898 

Prodam JUGO 55 KORAL, letnik 
1989. © 3 3 2 - 1 7 8 38904 
Prodam GOLF JX bencin, letnik 9/ 

87. © 8 7 4 - 2 7 8 38909 

T R G O V I N A ž r f 

Sl 

4890 T R Ž I Č , PredllnlSka 16 
Delovni čas: vsakdan od 8" do 19.00 

v sobotah od 7." do 13.°° Tel.: 064153-828 
T R G O V I N A , K J E R Z A S V O J 

D E N A R D O B I T E V E Č ! 
KDOR V A R Č U J E , V K&O K U P U J E ) 

81) x 
O 7 * O 

9 1 2 

\J * i 

VSEM POSLUŠALCEM 
ŽELIMO 

SREČNO in USPEŠNO 
NOVO LETO 1997 

MIWSORA 
RADIO ŽIR1 PO NOVEM LETU 

V NOVI PODOBI 

GOLF III, 1.95, prevoženih 6000 km, 
veliko dodatne opreme, ugodno 
prodam. © 0 6 0 9 - 6 4 3 - 0 5 4 38945 
Prodam R 19 1.8 RT, I.93, veliko 

dodatne opreme, ugodno! 00609-
643-054 38946 
Ugodno prodam VW HROŠČ, prvi 

lastnik. © 2 4 5 - 4 6 5 38948 

ŠPORT 
Prodaja rabljene S M U Č A R S K E 

OPREME: smuči, pancarji, drsalke. 
Rubin Kokrica, © 2 4 5 - 4 7 8 38892 

STORITVE 
SERVIS PEN - PRIDEMO TAKOJ, 

popravila pralnih, pomivalnih strojev, 
sesalci, štedilnik, bojlerj i . . .©242-037 
28572 
Nudimo ažurno, kvalitetno in stro

kovno vodenje poslovnih knjig pod
jetjem in samostojnim podjetnikom. 
AJK.d.o.o., Kranj, © 2 2 2 - 7 5 4 31700 
IZPOSOJA ORODJA HILTI, namizni 

tenis, GLOBINSKO ČIŠČENJE KIR-
BY - jogijev. © 0 6 4 / 4 1 1 -808 35414 

Sešijem in popravljam vse vrste 
ženskih in otroških oblačil. © 3 2 8 -
232, popoldan 36722 

J 
QMI PTFE tretman za motorje 

- do 88 % manjša obraba 
- povprečno 12 % višja kompresorje 

- povprečno 5 % manjša poraba goriva 
- povprečno 7,3 % večja moč 

- manjša poraba olja 
- lažji zagon 

- enostavno doziranje ob menjavi olja 
- minimalna trajnost 80000 km 

... Ker varčuje vaš denar in varuje vaše okolje! 
Ekskluzivni uvoznik: QMI Slovenija - Vertigo, d.0.0., Mestni trg 
27, 4220 Škofja Loka, tel.: 064/624-228, tel./fax: 064/623-087 

POOBLAŠČENI PRODAJALCI: 
KRANJ (064): Avtocommerce 213-
977, Askont 211-834, Kadivec 411-
573, Valjavec 224-169, Donko 241-
298, Vrtač 43-019, Bottez 331-639, 
Ptestenjak 326-238, KM 422-221, 
Chemo 241-422, Vonbergar 242-137, 
Alpetour 242-589, Avtokam 222-388; 
ŠKOFJA LOKA: B.S. OMV Istrabenz 
634-583, Jenko 632-346, Lušlna 632-
286, Rupar 623-217; LESCE (064): 
N.B.A. 719-099; JESENICE (064): 
Maš 881-200, Žmigovc 861-015, 
Čop 84-366, Avto In 862-225 BLED: 
(064) Marenk 741-213 ZBIUE: (061) 
Avtošport 611-450 MEDVODE: (061) 
Tapoa 613-352 KAMNIK: (061) Miša 
814-091 DOMŽALE: (061) Simax 
721-656 DOB: (061) Cim 721-120 

O S T A L A P O N U D B A : - teflonska zaščita za menjalnike, hidravliko, pnevmatiko, 
kompresorje, lak - aditivi za gorivo - De-0xidizer - Run Rite - razmašcevala - teflonske masti... 

MREŽE protivlomne za okna in vrata 
ter elemente za ograje Izdelujemo po 
naročilu. Pokličite 451-129 38928 

Za BOŽIČNO-NOVOLETNE PRAZ
NIKE vam spečem domači kruh v 
krušni peči, po naročilu. © 5 1 - 0 4 7 
38837 
Opravljam ZIDARSKA in KERAMI-

ČARSKA DELA. © 7 7 - 7 8 0 38851 
Izdelava in pisanje vseh vrst tekstov 

in nalog, šifra: UGODNO 38877 
KOMBI prevozi tovora in manjše 

selitve, po ugodno ceni. © 6 2 1 - 6 0 9 

Najamem 2 ss v Kranju ali Škofji 
Loki, najemnina do 250DEM/mes. 
Janez, 0422-614 38923 

1 ss v Kranju kupim, ponudbe s 
ceno. © 2 1 2 - 1 8 1 38936 
KRANJ 1 sobno 20 m2 z opremo, 

cena 39.000 DEM, 2 ss 72 m2 v 
mestu, z možnostjo dokupa pod
strešja, cena 135000 DEM, 2,5 ss v 
7. nadstropju, cena 102.000 DEM, 
2ss 66 m2 na Planini I, cena 80.000 
DEM. K 3 KERN, 221-353, 221-785 

Prodam R 4 GTL, letnik 1984, reg. 
11/12. 97, prodam. © 7 3 1 - 0 8 6 38910 
Prodam CLIO 1.2 RN, I. 93, HYUN

DAI PONY 1.5 GLS I. 91. © 4 1 1 - 8 6 0 
38912 
Prodam HYUNDAI PONY 1.5 LSI I. 

94, HYUNDAI LANTRA 1.6 GLSI I. 
93.0411-860 38913 

VARSTVO 

E ^ G f i N T f i R 
K C l Bratov Praprotnik 10. NAKLO 

Tel./fax:064/471-035 
PRODAJA IN , 
MONTAŽA IZPUŠNIH ~ ' 
SISTEMOV TER / d C G L ^ I K V i 1 

AVTOMOBILSKIH f Ç S $ 
BLAZIICEV š m o N R O E F 

a m o r t i z e r j i 
AKRIS d.0.0. 

KO UGASNE ŽIVLJENJE 
PREVOZI, UPEPELITVE, POKOPI, PREKOPI, 

NOVO 
OBNOVA GROBOV, SVETOVANJE, 

ORGANIZACIJA, IZVEDBA 
Nova vas 17, 4240 Radovljica, Tel: 064/733-365 

NON-STOP 

Iščem varstvo za 8 mesečnega 
fantka na dom. © 2 2 4 - 7 7 7 38843 

VOZILA DELI 
CITROEN AVTOODPAD rabljeni in 

novi rezervni deli, odkup avtomobilov 
Citroen! © 6 9 2 - 1 9 4 37441 

Prodam 4 obnovljene GUME za 
LADO NIVO. Lotrič, © 3 2 6 - 8 3 0 38782 

VOZILA 

T V - V l b E Ò - A Ü D I O - H I - r T I 

H U P í 
ZASTOPSTVO IN PRODAJAJ 
fiD P t o r v i e o * 8 S h e r v w o d 

NAJCENEJŠI DOLBY 
SURROUND PRO-LOQIC 

RECBIVER 
49.900 

IN KOMPLET PETIH 
ZVOČNIKOV 

S SUBWOOFERJEM 
32.900 

- i 
GSM ERICSSON j 

69.900 »o *> 
PRI NAS JE DENAR VREDEN 

VEDNO VEČ 
C A N K A R J E V A 5 , K R A N J 

T E L . : 0 6 4 / 2 2 2 - 0 5 5 

KNAUF, RIGIPS, ARMSTRONG, 
MONTAŽA STAVBNEGA POHIŠTVA, 
UGODNO. Mobitel: 0609/649-256 
38927 

TV, VIDEO, stolp, CD in ostalo 
zabavno elektroniko vam hitro In 
kakovostno popravimo! PROTON 
SERVIS, Bleiweisova 2 (kino Center 
zadaj). © 2 2 2 - 0 0 4 38811 

STANOVANJA 
Prodamo Radovljica 1 garsonjero 

26,50 m2, 2 ss, 50 m2, 2. nadstr./ 
zadnje, 2 sobno 60 m2 na Gradniko-
vi, Cankarjevi, BEGUNJE - ZGOŠE v 
pritličju hiše, 60 m2, cena 55.000 
DEM. K3 KERN d.0.0., tel. 221-353, tel. in fax. 221 -785 33553 
2 ss STANOVANJE opremljeno takoj 
vseljivo, centralna, telefon, kabelska, 
prodamo. © 8 0 2 - 6 6 7 , zvečer 38824 
Fant išče SOBO s kopalnico v Kranju 
ali okolici s 15. januarjem. Ponudbe 
na © 0 6 0 8 - 3 3 - 0 7 6 ali pod Šifra: 
MIRAN 38846 
RADOVLJICA prodamo 3 ss s CK in 

tel., na Cankarjevi za 110000 DEM. 
STANING 242-754 38863 
SOBO v centru Kranja (blizu sodišča) 
ODDAM solidnemu gospodu. © 2 2 2 -
657 38885 

ENODNEVNI NAKUPOVALNI IZLET 
na Madžarsko in v Italijo vsak teden. 
© 4 9 1 - 4 4 2 37004 

SERVIS 
AVTOMOBILSKIH 

IZPUŠNIH CEVI 

mL 
ŽABNICA, SP. BITNJE 22 

TEL: 064/311-965 

Prodam LADO KARAVAN, letnik 
1987. Sebenje 36, Križe, 58-26338915 

Prodam GOLF diesel, I.90, rdeče 
barve. Sp. Brnik 34, ogled popoldan 
38916 
ALFA ROMEO 1.8 TD KARAVAN, I. 

88, metalno grafitne barve, reg. celo 
leto, lepo ohranjen, cena 5900 DEM. 
Možna menjava za cenejši avto ali 
kredit. 083-389, 862-596 38932 

Prodam TAM 170 kiper z dvema 
pogonoma, I. 86, reg. do aprila 97. 
Pasagič. Smajil, Zlato polje 3 a, Kranj 
38934 
R 4 GTL, letnik 1987, nekarambolir-

an, garažiran, malo vozen, prodam. 
© 4 2 1 - 1 9 1 38935 

Prodam JUGO 45, I.85, bele barve, 
cena po dogovoru. © 3 2 5 - 5 0 4 38940 

ŠKODO GLX, I.94, reg. do 6/97, 
dodatno opremljeno, ugodno pro-
dam. © 6 2 2 - 2 9 7 38941 
Ugodno prodam Z 101,1.86, reg. do 
11/97, cena po dogovoru. © 4 7 1 -
396 38943 

ZAPOSLITVE 
Iščemo sposobne in komunikativne 

AKVIZITERJE za prodajo medicins
kih aparatov. © 5 5 - 4 4 6 , 802-274 
38649 

Redna zaposlitev (akviziterstvo) ni 
prodaja knjig. © 2 2 6 - 3 9 4 , po 20. uri 
38644 
Iščem simpatično dekle za DELO V 

ŠANKU. Nedelja prosta, kličite do
poldan. © 4 2 2 - 5 1 5 38717 

Iščemo izkušene VEDEŽEVALKE in 
VEDEŽEVALCE za delo na telefonski 
liniji 090. Plačilo super ugodno! 
© 7 1 8 - 3 9 7 38751 
Bistro DAMA zapsoli dekle v strežbi. 

Vloge pisno ali osebno. BISTRO 
DAMA, Nikola Tesla 1, Kranj © 3 3 1 -
206 38752 

Honorarno ali za določen čas 
zaposlimo DELAVKO v kavarni ven-
celj Preddvor. © 4 5 1 - 0 5 2 38766 
HRAM NA VOLERIJI - Žiri: sprejmem 

v delovno razmerje dekle ali fanta z 
veseljem do dela v gostinjstvu. 
Zaposlitev je lahko honorarna ali 
redna. HRAM na Voleriji, Ž i r i , 
© 6 9 1 - 8 0 0 38834 
SOBO in dobro plačilo nudimo mlajši 
upokojenki za nego starejše bolnice. 
Ponudbe pod Šifra: RADOVLJICA 

O D P R T O vsak dan od 8.30 do 22.30 
nedelja in prazniki od 11.00 do 22.00 \ ATEJA Kranj 

P I Z Z E S O L A T E P A L A Č I N K E 

Z R E Z K I K A L A M A R I č Q i B A N I C A 

P I Š Č A N E C O C V R T I S I R T I R A M I S U 

K A N E L O N I P O S T R V p E C t N I C A P U A Č A 

D O S T A V A H R A N E HITRO IN P O a . N I ! T E L . : 2 2 2 - 8 0 0 

Avstrijska družina ob Baškem jezeru 
na Koroškem nudi mlademu dekletu, 
ki zna vsaj malo nemško, MOŽNOST 
ZA IZPOPOLNJEVANJE ZNANJA 
NEMŠKEGA JEZIKA. Vključila bi se 
za eno leto v družino, kjer so 4 
deklice (od 4 do 13 let). Dolžnosti bi 
imela samo v dopoldanskem času. 
Popoldne in ob vikendih bi bila 
prosta. Honorar in druge ugodnosti. 
Nadaljnje informacije po telefonu 
064/224-520, Pogačnik, Kranj 38866 

VEDEZEVANJESVETOVANJE 

0 9 0 4 4 9 0 3 : 
Redno zaposlimo prodajalca -

potnika. Nastop dela možen takoj. S 
prošnjo s kratkim življenjepisom se 
lahko zglasite že 30. in 31.12. od 8. 
do 12. ure ali jo pošljite na naslov: 
VIPI.d.o.o. Brezje 76 D, 4243 Brezje 
38884 

Zaposlim pridnega in spretnega 
fanta v kovinski stroki. © 8 0 1 - 3 4 6 
38894 _ 

ŠOFER B in C kategorije išče 
zaposlitev. © 6 3 4 - 8 0 8 mm« 

Prijazno TRGOVKO v živilski trgovini 
zaposlimo v Šk. Loki. © 6 2 3 - 0 9 0 
3B817 
Nudim DELA NA DOMU. © 4 2 2 - 4 8 4 

38942 
NATAKARICO ali NATAKARJA zapo

slimo v centru Kranja. © 0 4 1 - 6 6 3 -
062, Janez 38947 

B R E Z P O S E L N E 
Š T U D E N T K E , UPOKOJENKE! 
Komunikativnim osebam nudimo dobro 
plačano delo v Kranju - telefonska 
prodaja. Ponudbe pod Kranj - CL. 

ŽIVALI 
Prodam 100 kg MESA od krave. 

© 4 0 1 - 3 4 5 38801 

Prodam eno leto stare KOKOŠI za 
zakol ali nadaljno rejo. Očiščene 
lahko naročite na © 4 9 1 - 2 7 7 38812 
9 mesecev staro TELIČKO simen-

talko, prodam. Dovje 891-828 38827 

Prodam brejo KRAVO simentalko po 
izbiri. Dovje 60, 891-828 38828 
Prodam PRAŠIČE krmljene z doma

čo krmo. Češnjevek 9, Cerklje 38839 
Prodam BIKCA simentalca, starega 

7 dni. Vopovlje 15, Cerklje 38840 

S T R O 

JEK0VEC À 

PETER / 
'Senično 27 pri Golniku, tel.'fax:'064 38 M 

Strojimo in prodajamo 
razne vrste kož ter šivamo 
krznene preproge po naročilu 

delovni č a s : 
vsakdan: 6-13.30ure,šob.:9-12ure 
pon„ čet.: tudi od 16-18 ure 

Prodam TELETA za zakol ali nadalj
no rejo. © 4 6 0 - 0 4 8 3886Q 
Prodam BIKCA simentalca, 110 kg 

težkega. © 4 2 2 - 8 1 6 »aei 
Prodam 10 dni starega TELETA. 

© 3 2 6 - 6 0 2 38881 

Ugodno prodam PRAŠIČE težke 
nad 100 kg in jih pripeljem na dom. 
© 4 6 1 -832 ali 461-015 38889 
Prodam JAGNETA in težkega OVNA. 

© 8 6 2 - 4 8 4 38891 

Prodam brejo KRAVO in TELICO. 
0800-026 3889' 

file://i:/inrJJi
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Prodam KOBILICO pony manjše 
rasti, staro 10 mesecev, primerno za 
otroke, visoko 5, © 4 3 1 - 0 5 4 38841 

Prodam 14 dni staro TELICO 
simentalko. © 4 7 2 - 2 2 8 38844 
Prodam dva TELIČKA simentalca, 

stara 14 dni. © 4 9 1 - 1 7 2 38845 
Prodam teden dni starega BIKCA. 

© 4 2 2 - 6 2 8 38847 

Prodam BIKCA in TELIČKO simena-
talca 100 kg. © 4 2 1 - 4 6 7 38848 

Prodam KRAVO za zakol. © 6 4 - 2 1 6 
38846 

Prodam PSIČKO mali rjavi PUDELJ, 
staro 11 tednov. © 3 1 0 - 2 2 2 36850 

Prodam BIKCA sivčka, težkega 70 
kg. © 4 0 1 - 2 2 8 38859 

BIKCA simentalca 10 dni starega ali 
večjega kupim. © 7 2 5 - 2 5 4 38931 

Prodam dva simentalca, stara en 
teden. Grad 5, Cerklje 38933 

Črno-be lega bikca, starega en Prodam PUJSKE. Zg. Brnik 57A, 
teden, prodam. © 7 3 3 - 3 1 6 38908 © 4 2 1 - 2 3 8 33937 

Nimfe, skobčevke , agapornlse, 
kitajske prepelice, rozele, indijske 
aleksandre, prodam. ©422-41538914 

Prodam HAFLINGERJA, primernega 
za jahanje in kmečka dela. © 2 1 2 -
886 38949 

NAŠEMU 
PRIJATELJU 

BOGDANU 
Zjutraj, na kavici, boš z nami! 

ZAHVALA 

Neizmerna je bolečina in praznina v našem domu, 
odkar je odšel naš ljubljeni 

STANE FON 
dipl. ing. strojništva 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste mu pomagali v času njegove bolezni in mu lajšali trpljenje. 
Hvala vsem za sočutje, pomoč, za številno spremstvo in poslovilne besede ob njegovi 

zadnji poti. Hvala za vsa pisna in ustna sožalja, za prelepo cvetje in svečke, ki mu bodo še 
dolgo dogorevale v spomin na našo ljubezen do njega. 

Žalujoči: žena Majda, otroka Matjaž in Mojca z družinama, sestra Justi in brat Jože 
z družinama in ostalo sorodstvo 

Sporočamo žalostno vest, da je umrl 

V L A D O JENSTERLE 
poštni upokojenec 

Pogreb bo danes, v petek, 27. decembra, ob 15. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. 
Žara bo v mrliški vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. 

Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

Delavci POŠTE SLOVENIJE, PE KRANJ 

ZAHVALA 
Ob smrti naše drage sestre in tete 

IVANKE DROBUN 
roj. 1920 
se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem, za 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Iskrena hvala Dr. 
Beleharju za zdravljanje. Hvala vsem, ki ste jo zadnji mesec 
njenega življenja obiskovali. Prav posebej se zahvaljujemo 
duhovnikoma g. Juhantu za pogrebni nagovor in g. Gradišku za 
besede slovesa ter vsem somaševalcem za lepo opravljen pogrebni 
obred. Zahvala velja tudi pevcem cerkvenega mešanega in 
ženskega pevskega zbora za lepo petje ter zvonarju in pogrebni-
ku. Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

ŽALUJOČI VSI NJENI 
Cerklje, 16. decembra 1996 

SPOROČILO O SMRTI 

Svojo življenjsko pot je sklenila naša upokojena sodelavka in Čistilne dejavnosti 

PAVLA URBANC 
rojena 1932 

Od naše dolgoletne sodelavke smo se poslovili v torek, 24. decembra 1996, ob 12. uri 
na pokopališču v Bitnjah. Ohranili jo bomo v trajnem spominu. 

KOLEKTIV SAVA 

ZAHVALA 

Ob nenadni in boleči izgubi našega ljubljenega moža, 
očeta, starega očeta in brata 

PAVLA ČVEKA 
iz Železnikov 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem Loke in znancem 
za podarjeno cvetje in sveče ter ustno in pisno izraženo sožalje in vsem, ki ste ga 

pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala dr. Habjanu in gospodu župniku za lep 
pogrebni obred. Hvala tudi pogrebnemu zavodu iz Cerkelj, ter pevcem za tako lepo petje. 

Žena Milena, hčerka Jolanda, vnuka Boris in Mitja, 
vnukinja Katja in sestra Pavla 

ZAHVALA 

Nepričakovano in veliko prezgodaj nas je v globoki žalosti 
zapustil dragi mož, očka in brat 

FRANC MIHELIČ 
Ob tej boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, dobrim 
sosedom in prijateljem za nesebično pomoč, ki ste nama jo nudili 
v teh težkih trenutkih. Posebej se zahvaljujeva podjetju Mercator 
Tržič, bivšim sodelavcem Ikosa, Ključavničarstvu S A X - A ter 
vsem za številne izraze sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Iskrena 
hvala gospodu župniku za pogrebni obred, pogrebnemu zavodu 
Navček ter pevcem za odpete žalostinke. 

Žalujoča: žena Mira in sin Zoran 

ZAHVALA 

Ni smrt tisto, kar nas loči, 
in življenje ni, kar druži nas; 
so vezi močnejše, 
brez pomena zanje so razdalje, 
kraj in čas! 

(Mila Kačič) 

Veliko prezgodaj je kruta bolezen pretrgala življenjsko pot 

FRANCA POGAČNIKA 
iz Poljšice pri Podnartu 
roj. 26.9.1932 - 17.12.1996 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in sodelavcem za 
izražena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Hvala 

gospodu župniku pevcem Zupan, izvajalcu Tišine, praporščakom. Hvala podjetju Navček 
za lepo pripravljeni zadnji počitek. Hvala vsem in vsakomur! 

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI 
Poljšica, 24. decembra 1996 

ZAHVALA 

Tiho, kot je živel, nas je nenadoma zapustil naš dragi 

PAVEL ČERNE 
zobotehnik v pokoju 
Naša globoka zahvala sorodnikom, prijateljem in vsem, ki ste 
nam v bolečini stali ob strani, izrekli sožalje, darovali cvetje, 
sveče, maše in ga v tako velikem številu spremili na zadnjo pot. 
Zahvalo smo dolžni zdravnikom in sestram Bolnišnice P. Držaja, 
dr. I. Rauchu, bivšim sošolcem in sodelavcem zobotehnične šole 
in Zobne poliklinike Kranj, Združenju mob. Gorenjcev, g. 
Žibertu in g. Vogrincu za poslovilne besede, OŠ J. Aljaža. 
Iskrena hvala g. dekanu S. Zidarju za lepo opravljen obred, 
pogrebni službi Navček, pevcem. Vsem še enkrat iskrena hvala.' 

Žena Mira, hči Darja z družino 

V SPOMIN 

Čas beži, ne izbriše 
solza in bolečin srca. 

Minilo je leto dni, kar nas je 24. decembra 1995 
za vedno zapustil naš mož, oče, brat 

STANISLAV FRANTAR 
Zahvaljujemo se vsem, ki se ga spominjate, ga obiščete 
na njegovem zadnjem domu, na šenčurskem pokopališču, 
kjer počiva. Hvala vam. 

Šenčur, 23. decembra 1996 



Z A D N J E N O V I C E 

Poklon zavetniku konj in živine 

N a Š t e f a n o v o z a zdravje ž i v a l i 
Praznik sv. Štefana, zavetnika konj in drugih živali, so na dan samostojnosti s slovesnimi 
mašami, daritvami in blagoslovitvami proslavili v raznih krajih na Gorenjskem. 

Štefanja Gora, Smlednik, 
Šenčur, Sora, Križ... (in še kje 
na Gorenjskem), 26. decembra 

Povsod na Gorenjskem, kjer 
imajo v cerkvi v glavnem ali 
stranskem oltarju sv. Štefana, 
zavetnika konj in živine, so tudi 
letos s slovesnimi mašami, no
šenjem kipcev konj in domačih 
živali okrog oltarja oživili nek
danji običaj za zdravje konj, 
živine, za dobro letino, zdravo 
vodo. Blagoslovitve konj pa so 
še posebej pripravili s sprevodi 
konj tudi na Štefanji Gori, v 
Smledniku, v Sori pri Medvo
dah, Šenčurju oziroma Srednji 
vasi in na Križu pri Komendi. 

Okrog 15 konjenikov pod 
vodstvom Dareta Kepica iz 

Dvorij se je na Štefanio Goro, 
kjer je bila maša ob lu. uri, po 
njej pa blagoslovitev konj, od
pravilo ob pol devetih. Med 
konjeniki je bila tudi osemlet
na Nataša Luskovec iz. Grada 
na poniju. Tudi letos pa je bil 
pokrovitelj blagoslovitve na 
Stefanji Gori Ludvik Stare (fir
ma Gorenje), ki je pripravil pri
znanja in malico za konjenike. 

V Valburgi oziroma Smled
niku se je letos zbralo okrog 40 
konjenikov. Prišel je tudi med-
voški župan Stanislav Žagar. 
Sprevod skozi Valburgo do 
cerkve v Smledniku, kjer je 
blagoslovitev opravil smledniš-
ki župnik, pa je pripavilo 
Konjeniško društvo Smlednik. 

Nagradi za Angelco in Alojza 
Anketarska ekipa Gorenjskega glasa občasno opravlja 

telefonske ankete med naključno izbranimi Gorenjkami in 
Gorenjci Sprašujemo zlasti o tem, koliko in kdaj, pa tudi 
kako, na Gorenjskem beremo časopise. Za sodelovanje v 
takšnih anketah z žrebom najmanj enkrat mesečno 
podelimo dve nagradi Gorenjskega glasa, v žreb pa vsakič 
vključimo VSE DOSLEJ SODELUJOČE v Glasovih telefon
skih anketah o branju Časopisov. Zadnja nagrajenca v letu 
1996 sta Angelca MESARIC s Kamniške ceste 66 v 
Vodicah, in Alojz BENEDM iz Bukovščice 16 v Selški 
dolini, ki ju bomo v letu 1997 povabili na Glasov izlet. 
Angelca in Alojz bosta lahko sama izbrala, kdaj in kam bi 
rajžala z Gorenjskim glasom. 

Iskrena in najlepša hvala vsem, ki ste kadarkoli 
doslej - letos ali v minulih letih - že sodelovali z 
anketarsko ekipo Gorenjskega glasa in ste z 
Vašimi mnenji pripomogli, da bo Gorenjski glas s 
prilogami še bolj zanimiv in pester, nepogrešljiv del 
gorenjskega utripa dvakrat tedensko. 

G . G . 

Predsednik društva Avgust je konje in konjenike blago-
Zajc in podpredsednik BoŠt- slovil župnik v Sori Lojze 
jan Mis sta povedala, da so 
tudi sicer člani Konjeniškega 
društva Smlednik zelo aktivni 
med letom in se udeležujejo 
raznih prireditev. 

Še več konjenikov kot v 
Smledniku se je zbralo v 
Šenčurju. Prišli so z Luž, 
Voklega, Vogelj, Olševka in 
še nekaterih krajev. Sprevod 
pod vodstvom Janeza Pipana z 
Luž je krenil od gostilne Na 
Jami ki do cerkve v Srednji 
vasi, kjer so blagoslovitev 
obogatili tudi Člani Pihalnega 
orkestra Tržič. Podobno je bilo 
tudi v Sori pri Medvodah, kjer 

Zaplotnik. 
Nadvse slovesno pa je bilo 

na Križu pri Komendi, kjer je 
Ivan Hlade sprevod in blago
slovitev s kulturnim progra
mom, obdaritvijo konjenikov 
in postrežbo pripravil že petič. 
Zapel je cerkveni mešani 
pevski zbor pod vodstovm 
Roberta Petka, gospodinje s 
Križa so poskrbele za okrep-
čilo, za obdaritev Franc 
Kremžar z Gmajnice pri Ko
mendi, konje in konjenike pa 
je blagoslovil komendski žup
nik in kamniški dekan Niko 
Pavlic. • A . Žalar 

Naslednja številka Gorenjskega glasa bo izšla v ponedeljek, 30. decembra. 

Gorenjec gre samo enkrat na led! 
Panoramski pogled na Gorenjsko na Svetega Štefana dne 
oziroma na dan samostojnosti: bleščeč. Veter je razpihal 
oblake, sonce je posvetilo v vsem sijaju, kot da z nami 
praznuje. Zares bleščeče je bilo. Od okrašenih trgovinskih 
izložb, so snega po vrtovih in nenazadnje do bleščečih cest. 

Ja, ja, tako, kot so se včeraj bleščale gorenjske ceste, že dolgo 
ne pomnimo. In kako smo šele lahko po njih poplesavali. Ves ta 
komfort pa je bil možen samo na Gorenjskem. Tako se je voznik 
z Ljubljane do Medvod zdolgočaseno peljal po suhi cesti in ko 
ga je dolgčas že skoraj uspaval - ples, ringlšpil, vrtenje... 
Gorenjski nasproti. In to vse v bleščicah, cestnih seveda. 

Pa smo se Gorenjci za res bleščeče ceste poskušali zahvaliti 
gorenjskim cestarjem. Ti so nam skrušeno priznali, da njihov 
namen niso bile bleščeče ceste 
in ples, ampak ob tako redkem 
prometu ceste ne morejo biti 
suhe. Kako naj namreč izgine 
led s cest, če pa ni avtomobilov, 
da bi ceste ogreli? In tako smo 
lahko ob Svetem Štefanu, za
vetniku domačih živali, med 
drugim tudi osla, dejali: "Osel 
(beri Gorenjec) gre samo en
krat na led!" 

ELEKTRONIK d.o.o. 
4280 KRANJSKA GORA, 

SAVSKO NASELJE 5 J 
!d./f/vx:064/o81-910, 881-484 

UGODNE CENE OGLAŠEVANJA NA 
V̂IDEOSTRANEH IN MED ffOGRAMOM^ 

Jnt&AJL o n a 

hitra dostava od vrat do vrat 

domačega in carinskega blaga po Sloveniji 
sprejemamo tovore neomejene teže 

Y\ vedno točni - zanesljivi • konkurenčni 

Brnik, tel.: 064/262-800; Jesenice, tel.: 064/861-070; 
1 fKranj, tel.: 064/221-822 

Spticapjggelimo 

Poslovna enota Kranj 
Koroška 27,4000 Kranj 
(Bežkova vila) 

telefon 064 360 800 

telefax064360810 

mobitel 
•kOVKAMKI C W U t B I NMT • M M 

htlp "vwvw mobitel n 

Srdno '97 

Računalniški engineering d.o.o. 
Zavod za računalniško izobraževanje 
Jaka Platišč 13,4000 Kranj, SLOVENIJA 
Tel.:064/331 441, ISDN:064/350 200, Fax:064/325 978 
Microsoft HOT LINE:064 331 020, MS.POMOC&EUNET.SI 

Cenjene bralce obveščamo, da je v letopisu Gorenjska pri naših naslovih 
objavljen napačen elektronski naslov, ki se pravilno glasi opus-slo@siol.net 

Kamera presenečenja Gorenjskega glasa in Gorenjske televizije TELE-TV 

Božiček pripeljal lajnarja 
Struževo - Cvetličarka Helena Beguš si je 
letos poleti ob praznovanju svojega rojstnega 
dne zaželela, da bi j i zaigral lajnar. No, 
lajnarji so zelo zaposleni, zato se j i želja ni 
uresničila. 

Toda Helenine želje ni pozabila njena 
soseda Jelka Štular, ki je o tem obvestila 
Božička. Božiček je nebodigalen malo pobrs
kal po svojem posebnem imeniku in poklical 
Rastka Tepino, znanega kranjskega lajnarja. 
Rastko kot velik ljubitelj Božička se je z 
veseljem odzval povabilu. 

Tako smo na sveti večer krenili v Helenino 
cvetličarno. Božiček, ki je tokrat nadomeščal 
voditelja oddaje Draga Paplerja, je Heleno 
dobro zaslišal, čeprav je kasneje priznal, da 
pravzaprav o Heleni že vse ve. Dober glas 
seže v deveto vas, Božiček pa nam je priznal, 
da dober glas včasih pricurlja tudi v deželo 
Laponsko, kjer živi med letom. 

Da je Helena cvetličarka, pravzaprav sploh 
ni čudno, saj se je, kot je sama rekla, rodila 
takorekoč v cvetju. Kaj naj bi to pomenilo, je 
Božiček ni povprašal, verjetno je to že vedel. 
Vsega kar ve, mi vendarle ne moremo 
izvedeti. Helena nam je zaupala, da so rože 

njeno življenje, da je tudi že babica in še 
marsikaj. Našega lajnarja je bila zelo vesela, 
zato je Rastko Tepina igral in igral. In to kljub 
temu, da je njegova lajna malo nagajala. 

Vse to in še marsikaj drugega si lahko 
ogledate danes ob 20.20 na programu Gor
enjske televizije TELE-TV Kranj. Iskrena 
zahvala za vaše božične in novoletne želje, ki 
kar dežujejo v naše uredništvo. In bodite 
pripravljeni, Kamera presenečenja lahko 
obišče tudi vas. • S. Šubic, slika: T. Doki 

Vol Po tio&tef* uto se bom NeuMNtfStMU 

Ste morda pozabili na novoletna voščila? 

šefa 6ae\ Čestitate in ce\o obdarite 

lahko tudi z luksuznimi telegrami, 

katerih izbor najdete na rumenih etraneh 
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